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Haiku (japonsko 俳句) je japonska pesniška oblika, ki obsega sedemnajst zlogov. Prvi in 

tretji verz imata po pet zlogov, drugi sedem. 

Haiku skrajno zgoščeno prikazuje trenutek iz narave, ki se povezuje z dogajanji v človekovi 

notranjosti. Prvi verz idealnega haikuja ponazarja osnovno podobo, ozračje, 

čustvo oziroma el; ta podoba se včasih logično, včasih presenetljivo dopolni z zadnjim 

verzom, v osrednjem verzu pa je izraženo tisto, kar sproži, privede do take dopolnitve. 

 

 

Na interesnih dejavnostih SLOLvenščina in KULturen sem smo spesnili nekaj haikujev. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Skrivnost sveta 

Barve so nasmeh, 

ki jih skriva narava. 

Svet jih zajema. 

Jaz 

Sonce zažari 

in življenje se zbudi. 

Bodi to, kar si. 

Pot 

Življenje ni to, 

da slepo iščeš sebe. 

Ustvari knjigo! 
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Slolvenščina 

 

V krogu sedimo. 

Misli, rime lovimo. 

Življenju se smejimo. 

                      Šola ali zapor 

 

V šoli zaprti 

Raje bi bili v zaporu 

Kjer dolgčasa ni! 

Zemlja   

  

Zemlja je lepa 

Brez onesnaževanja 

Še lepša bi b'la 

Ljubezen 

 

Zaljubljen do ušes 

Ljubezen je pa slepa 

Obžalujem spet 

Jutro 

Sonce na nebu 

Budilka je že zvonila 

Spim kot ubit 

Svet 

Svet- grozen je in bled 

Ampak še vedno lep  

Če je človek,  slep 

 

Šola 

Moram se učit 

Zakaj sm se upisu 

A ma to sploh smisu 

Ljubezen prvič 

Je kot bolezen 

Ko si zunaj nje si slep 

Zaljubljen, prevzet… 

 

Ljubezen drugič 

Srce tud trpi  

Na štiri oči objet 

Obraz je ves bled 

 

Svet 

Svet je na drogah 

Folk skos na fonih 

Rožc pa zmanjkuje 

Vesolje 

0sem planetov 

Galaksijo gradijo 

V njej živimo 

Listje 

Barvito listje 

Jesen že pripada 

Zima prihaja 

Prijatelja 

Lolek in Bolek, 

Skočila sta z mosta. 

Rakom žvižgata. 

Navaden dan 

Ležim na travi. 

Gledam v jasno nebo. 

Danes je torek 

Žalost 

Lep jesenski dan 

S soncem obsijan. 

Listje odpada. 


