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Regen na regen

in onze verdronken tuin

groeit alleen een plas

Lutha de Vries 



3

Mijn schaar naderde

de witte chrysant - en bleef

even aarzelen.

Buson (vertaling J. van Tooren)



4

In mijn vensterruit

hangt nog steeds de maan, de dief

heeft hem vergeten.

Ryokan (vertaling J. van Tooren)
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herfststorm -

ook het daglicht

waait weg

Guus van Osch



6

Overrijp aan de boom -

de perenkontjes

vol wespenhapjes

Truus de Fonkert



7

Een stille herfstdag

maar bij het lichtste windje

klinkt al bladrumoer

Inge Lievaart
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na de storm

tot op het bot

ontbladerd

Ria Giskes
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het laatste blaadje

ik raapte het op en gaf het

aan de herfstwind

David van den Berg



10

in het ziekenhuis

onder in mijn zak

de kastanje

Wim Lofvers



11

Blik in de spiegel

de prostituee ziet dat

de herfst nabij is

Shiki 
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herfstwind
de vrouw op het bankje
hoest

Arnold Vermeeren 
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waterkou –

de meeuw staat wat te trappelen

in het natte gras

David van den Berg
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Ik stond in de tempel

en keek naar de maan,

met mijn werkelijk gezicht

Basho (vertaling J. van Tooren) 



15

de ochtendkrant

in een koude brievenbus

een kiertje licht

Guus van Osch



16

Ik schepte de maan

in mijn schotel, en goot hem

weg met het water.

Ryuho (vertaling J. van Tooren)



17

Wolken drijven over

als het herfst regent

liggen plassen neer

Ellen Visser 



18

Avondschemering 

de berg steelt van de esdoorn

het rood vermiljoen

Buson 
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Colofon

Zeventienmaal Heerlijke Herfst Haiku’s

is een publicatie van Haiku Stichting 

Nederland.

Selectie van de haiku’s door: 

Arie de Kluijver

De rechten berusten bij de dichters. 

Rechthebbenden die niet opgespoord 

konden worden, kunnen contact met 

opnemen via info@haiku.nl.
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Bronnen

Naam auteur  - Titel van de publicatie

Truus de Fonkert - een tasje met niks

Ria Giskes - Avondtrein

Inge Lievaart - De binnenkant van het zien

Wim Lofvers - Soms weet ik het even

J. van Tooren - Haiku, een jonge maan


