
                       Kedves Résztvevők és Érdeklődők! 
 
Ezennel lezárom a Pintér Nóra kérésére beküldött haikuitok 
listáját. Szépen elrendeztem alkotásaitokat, és eltárolom őket 
virtuális almáriumom fiókjába, ahonnan bármikor elő lehet 
szedni gyönyörködés és gyönyörködtetés céljából. Köszönöm, 
köszönjük a termékeny együtt gondolkodást mindnyájatoknak, 
kiemelten Nórának, aki a legjobbat adta magából, és erre 
ösztönzött bennünket is. 
 
Mostantól kezdve készülődhetünk a következő önképzőköri 
alkalomra, melyet november 10-re tervezünk. Hamarosan 
küldöm a meghívókat. 
 
                                         Chehadé-Boér Judit 
                                            BBUE szervező 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Haiku-termés (2021. október) 

 
                                                                                                   Mottó:  

                                                                       Katacumuri! 
                                                                Szoro-szoro nobore 
                                                                   Fudzsi-no jamá! 
                                                                  (Kobayasi Issza) 

 

                                                                     Apró csiga, te! 
                                                         Lassan-lassan másszad meg… 
                                                                  a Fudzsi-hegyet! 
                                                                             (Boér Judit) 

 
 



 
 

 
                          Elmúlt már a nyár, 

                            soha nem érem utol: 
                                enyém a fénye! 
                                        *** 
                                Barátság-virág, 
                             ezerszínű társaság: 
                                mégis egyetlen 
                                     (Egry Zsuzsa) 
 
                                   ****** 
 

                                 Hajnalpír lepke 
                             a szürke táskaszíjon- 
                                  lélekpillangó. 
                                       *** 
                              Sóskúti gazom 
                          az egynyári seprence- 
                             kihajt mindegyre. 
                                      *** 
                            Ötszög csomagos  

                           lila ökörfarkkóró- 
                             pákozdi vendég. 



                                    *** 
                             Vízityúk rikkant, 
                          hiányzik díszruhája- 
                            beszürkült őszre. 
                                 (Nyiredy Judit) 
 
 
                                ****** 
 
                        Szúrós köd libben, 
                      Kevélyen hahotázva- 
                         Hiába táncolsz! 
                               (Szász Zsóka) 
 
                               ****** 
 
                           Jégeső kopog 
                    Hideg van a szívekben: 
                        Jöjjön Karácsony! 
                                  (Pap Zsófi) 
 
 
                               ****** 
 
                              Lomtalanító 
                        estig ül a limlomon… 
                           megrészegülve. 
 
                             Izzik az útkő, 
                          izgalom magasra nő… 
                              Lomtalanítás! 
                                   *** 
                      Egyszer volt, vagy sem, 
                  megtörtént-e, vagy mégsem? 
                          Senki se látta. 
                                  *** 
                       Taikó úr jön-megy: 
                     A sógun látogat meg - 
                        Sógor jobb lenne. 
                                 *** 
 



                        Ősz van, cinege. 
                       Repülj el, de ízibe! 
                         Drágul a cipő. 
                               *** 
                       A japán hatás: 
                 számtan és szimmetria. 
                      Haiku rend van!  
                              (Szabó Ibolya) 
 
                              ****** 
 
                        zöldsapkás lények 
                      fertőtlenített szemmel 
                           szurira várnak 
 
                         fehérköpenyes 
                   orvosok asszisztensek 
                         szurikat adnak 
 
                         zöldek fehérek 
                      hajnaltól késő estig 
                        együttműködnek 
 
                          szuri a szívbe 
                       szuri az üvegtestbe 
                        melyik fáj jobban  
                                (Boér Judit)     

 



 
 

                      Pintér Nóra – Fazakas-Koszta Tibor 
 

                                   Rezdüléstelen 
                            arcom támasztja lelked – 
                                 megbillentettél. 
 
                                 Hajszálaimtól 
                         kócos szakállad csendben 
                                 leborotválom. 
 
                              Emlékmentesen, 
                           kiúttalanul hagyom, 
                         hogy tovább szenvedj, 
 
                              amíg eret vág 
                          rajtad egyedülléted, 
                              és partra úszol. 

 
                                   ****** 
 



 
                                 Mi Atyánk, ki vagy! 
                        Szenteltessék meg neved! 
                                  Örökké. Ámen. 
 
                                  A Te országod, 
                            akaratod legyen meg! 
                                Örökké. Ámen. 
 
                                 A kenyerünket 
                     add meg nékünk minden nap! 
                                  Örökké. Ámen. 
 
                              Bocsásd meg nekünk 
                           bűnünket és vétkünket! 
                                 Örökké. Ámen. 
 
                                Erősíts minket 
                         kísértőinkkel szemben! 
                               Örökké. Ámen. 
 
                               Tiéd az Ország, 
                           hatalom és dicsőség. 
                              Örökké. Ámen. 
                                             (B.J.) 
 


