De schemering aarzelt
Kusum's illustra es bij haiku's geschreven door haar vader, Jan Guichelaar.
Mijn vader schrij al een paar jaar haiku's, en onlangs nodigde hij mij uit om er een
paar te illustreren. We hadden het idee om op die manier een boek te maken. Zijn
uitnodiging hee me geholpen mijn crea eve vlam weer aan te wakkeren (als leraar
was de inspira ebron de laatste jd een beetje opgedroogd...)
Uit zijn haiku's heb ik de haiku's gekozen die me het meest inspireerden.
In de Japanse poëzie worden haiku's gerangschikt volgens de seizoenen - en dat
hebben wij ook gedaan. De natuur is al jd het hoofdonderwerp!
Mijn vader hee zich al jd sterk verbonden gevoeld met alles wat lee , groeit en
bloeit. Aandacht voor een kleine verandering in een eeuwige wet - een glimp van het
kleinste natuurlijke detail - brengt hem dichter bij de eenheid van het universum.
Het schrijven begint met een waarneming van een gebeurtenis, een 'simpele'
momentopname, die plotseling vol betekenis wordt.
Om zoveel mogelijk recht te doen aan de poë sche kracht van de haiku's, zijn de
illustra es vaak een één-op-één weergave van de haiku, een le erlijke vertaling van
woorden naar beeld.
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merel avondzang
laat de zon dankbaar dalen –
verwelkomt de maan

onze appelboom
hee één zingende appel:
een roodborstje

na de regenbui
een verwaaide paraplu
in een prullenbak
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het jonge katje
dartelt rondom mijn bezem
veel blad blij liggen

het ritmische ge k
van de hamerende specht,
lokt een melodie
lentevogels zingen niet –
niet meer, nu hun nest leeg is
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de torenvalk bidt
boven de verlaten kerk
voor een dolende muis

op een lantaarnpaal
drogen de aalscholvers
hun na e jassen

schemering aarzelt –
ritselende bladeren;
de egel ontwaakt
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ach klein veulentje,
je kan alleen maar grazen
wijdbeens in de wei

Jan Guichelaar is musicus, componist, dichter
en gra sch ontwerper. Hij gee les aan de
Kunstacademie in Arnhem.

Anand Kusum is kunstenares en ook docente
aan de Kunstacademie in Arnhem, en gee
tekenles op een middelbare school.
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Eerder verschenen in het Engels in Osho News.

