
Leidse Haiku Kern – Tan Renga’s in Coronatijd 

 

 

 

de nacht van Uji 

laat de vuurvliegjes rusten 

op de lange waaier     Kiyo 

kon ik haar blik maar vangen 

met ogen als vuurvliegjes     Jim 

 

 

vuurvliegjes vangen 

om in een doosje te doen 

en telkens kijken      Jim 

vliegjes kunnen niet vliegen  

en blijven nog glinsteren     Kiyo 

  



paar tennisschoenen 

aan een snoer in een straatlantaarn 

geen wilg te vinden -      Lodewijk 

zwart op wit in het album 

alleen maar mooie plaatjes    Marja 

 

 

zonnig ommetje 

groen kleurende knotwilgen 

in knalgeel kantwerk -     Marja 

rode gravelstof waait op 

een stiekem paar tennissers    Lodewijk 

 

 

Belgisch reisverbod 

in mijn hazelaar toch weer 

twee Vlaamse gaaien -     Lodewijk 

turend naar dit raambezoek 

vervliegen vakantieplannen    Marja 

 

 

per fiets of te voet 

elke dag een ander pad 

met eksterogen -      Marja 

voeten in een bak soda, 

Rail Away zien als fictie     Lodewijk  



krassende kraaien 

vermomd in dure klanken 

Forum van Baudet –     Marja 

op het lege Binnenhof 

alleen koerende duiven     Lodewijk 

 

 

bij de textielbak 

de oude sokken van Pa – 

iets houdt mij tegen     Arie 

elke dag kijk ik even 

glimlach - mijn nieuwe kunstwerk   Tini 

 

 

bij de textielbak 

de oude sokken van Pa – 

iets houdt me tegen     Arie 

ze vertellen zijn verhaal 

versleten maar nog dierbaar    Desirée 

 

 

dagboek en brieven 

breng het naar de overkant 

goed bedoeld advies     Tini 

ongevraagd laat maar waaien 

ik lees overpeins herlees     Desirée 



dagboek en brieven 

breng het naar de overkant 

goed bedoeld advies     Tini 

zijn woorden op haar balkon 

gelezen door de wind     Arie 

 

 

joh, laat maar waaien 

noord noordwest of zuid zuidoost 

je hart weet waarheen     Desirée 

in de potten van morgen 

zaait ze zomaar wat bloemen    Arie 

 

 

joh, laat maar waaien 

noord noordwest of zuid zuidoost 

je hart weet waarheen     Desirée 

rode lipstickwoorden 

geschreven op de spiegel    Tini 

 

 

de kleine vijver 

luide kikkergeluiden 

vullen de avond                                                  Emke 

verstild kijk ik naar buiten 

jouw brief verlaat mijn handen                   Fatih 



  

lichtblauw verduistert 

tussen de grauwe wolken 

een enkele ster                                                   Fatih 

toont haar zilv'ren flikkering 

zoals laatst in jouw ogen                                 Emke 

 

 


