
CLELIA IFRIM 

KIGO – A Keyword in HAIKU 

One of the Japanese word that every haiku poet knows it, is 

Kigo, namely the five seasons – ki, season, go, five. 

There is also a variant of word kigo, kidai – ki, season, dai, 

way as a seasonal reference. 

The fifth season, The New Year, has Chinese origin and it 

entered the Japanese culture through the Buddism-zen.  

At the beginning of the haiku, in the XVI century, in fact it 

was the first poem – hokku – from a poetry chain or linked 

verses named haikai-no-renga, that sometimes reached a 

hundred stanzas. 

Yone Noguchi (1875-1947), first translator into English of 

Basho, in his book “JAPANESE HOKKU” writes: “Hokku 

(seventeen-syllable poem) in Japanese mind might be compared 

with a tiny star, I dare say, carriyng the whole sky on its back. It 

is like a slightly-open door, where you may steal into the realm 

of poetry. It is simply a guiding lamp. Its value depends on how 

much it suggests” (Ko haiku magazine, autumn-winter, 2016). 

Also at the beginning the haiku poetry had only 4 words as 

kigo. These are: sakura (cherry blossom), hototogisu (cuckoo), 

tsuki (moon), yuki (snow).  

Wi l l i a m J . H i g g i n s o n i n h i s b o o k “ H A I K U 

WORLD” (Kodansha International, 1996), a saijiki, a dictionary 
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of the season words, says that hana (general term for flower or 

blossom) and tsuki are the most used kigo in haiku. 

Diversity of the flowers has generated a lot of season 

words, a multitude of kigo, from the real ones to the 

metaphorical ones.  

In the book “Budding Sakura” by Yoshiko Yoshino (Deep 

North Press, 2000. Translated into English by Jack Stamm), I 

found one of the most sensible haiku moments about the cherry 

tree blossoms:  

Under cherry blossoms 

female convicts in a line 

walk to their bath 

I think that the “female convicts”, before the bath in the 

water of river, they bathe in the light of the blossoms. Their soul, 

their heart are purifying passing “under cherry blossoms”. 

Every day when the women go to the bathe, the flowers 

clean with their own light a bit of women’s blame. 

A haiku by David Burleigh follows the one above in a 

natural and genuine way of the emotional meanings: 

Walking in a dream… 

am I inside or outside 

the scent of sweet daphne?  

(Ko haiku magazine, spring-summer, 2019) 

Questions, answers about flowers or blossoms, about the 

heart flower, kokoro no hana, about hanabi, fireworks, or in 

Romanian, word by word “floare de foc” fire flower, questions 
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and answers about the flower from a dream – yume no hama -, 

about the field flowers or simple flowers from our balcony, or 

about the flower-title of the book by Kobayashi Issa: “The 

Spring of my life”. 

Hana. Cherry blossoms that are at their best in the spring 

and then they are falling, in the same spring, in the spring wind, 

like a symbol of the ephemeral life.  

It is said that in the ancient times, samurai had on the back 

of their kimono a needlework of cherry blossoms, to remember 

them that their own life is transient like a cherry blossom and 

they can die any time. 

Not swept yet 

not blown by wind either 

cherry petals on the ground  

(Kyoko Shimizu, Ko haiku magazine, spring-summer, 2019) 

  

From a haiku to other, from a poet to other, it is made a way, 

a path. 

We can name it way of poets – HAIJINDO – haijin, poet, do, 

way. It is like the CHADO, way of Tea, SHINTO, way of gods, 

BUSHIDO, way of samurai. 

Flowers. Blossoms. A path in the endless fields. A way of the 

poets full of flowers. HAIJINDO NO HANA.  

Humble flowers or majestic, flowers from this spring or 

from a long ago spring, flowers from the far away north or sand 

flowers from the south, flowers that tell to us through their 

colors, through their sweet scent or through their shape. 
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The warrior dolls –  

the strings of their helmets tied 

into flowers shapes 

(Awajijo Takahashi, Ko haiku magazine, spring-summer, 2017) 

Any time and for ever there is a play between the nature and 

people, a play that generated from the beginning of the world 

music, poetry, painting and the wish to understand the mystery 

of life. 

It is a pure play, the purest. 

Mustard flowers –  

playing hide and seek  

in their maze  

(Hideo Iwata, Ko haiku magazine, spring-summer, 2016) 

In this play of “hide and seek” the man says to the flowers: 

Find me! And the flowers answer with an echo to the man: Find 

me! It is the purest form of communication between the nature 

and the people: the wish to find the other. A maze of meanings 

or a simple way, a sensory state or an escape from our own time, 

a short travel in the places where we traveled once, or where we 

will travel, all these find their place in haiku. 

The five poems quoted above with hana as spring kigo 

belong to the poets who found on this way, HAIJINDO-, an old 

link: harmony between man (poet) and nature. 

Harmony – wa – generated the word waka, that means 

„Japanese poetry„ and it has its origin in the Heian period 

(794-1185), when appeared the first poetry anthology 

KOKINSHU (905) written with Japanese ideograms. 
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The harmony between a flower and the one who writes about 

it, is a new and sweet discovery of a lost thing. 

* 

We go on toward summer and we hear the song of 

hotototgisu. It is a kigo for this part of the year. It is also known 

as kankodori, the small bird or chick of cuckoo.   

Masaoka Shiki (1867-1902), the famous poet who 

introduced the term haiku instead of haikai or hokku, takes his 

own pen name from this lone and small bird.  

„Hototogisu is a bird classified in the category of cuckoo. 

According to the legend, it sings violently, until it spits blood. 

Shiki Masaoka suffered from tuberculosis and compared himself 

with a hototogisu. Shiki is another name for hototogisu„ (Ryu 

Yotsuya, Hystory of Haiku – Ten authors and their work). 

Hototogisu was also one of the known and important haiku 

magazine, established in 1897 by Masaoka Shiki, where there 

was a special column, Kitchen Songs, for the haiku written by 

women. 

In the temporary distance or in the spatial one, in the deep 

interior of a ear, in the labyrinth of the sounds or on a river bank, 

the song of a lonely cuckoo has the same intensity.  

Into the large  

ear called a lake –  

cuckoo songs 

(Sugyo Takaho, Haiku World, William J. Higginson, 

Kodansha International, 1996) 
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The cuckoo’s song does not depend on time or distance but 

on its own way. Its lonely voice has a melancholy that comes 

from the depth of a forest and the five notes of its song gave to 

it, even its name: ho-to-to-gi-su. 

A prophetic voice  

in the summer woods - cuckoo 

cuckoo, cuck, cuckoo 

(James Kirkup, Ko haiku magazine, spring-summer, 2006) 

Known from the oldest times, though solitary, hardly unseen 

by anyone, the cuckoo was, perhaps, a comrade of the first fruits 

reapers, and later, of the rice planting people on the mountain 

terraces.  

A cuckoo calling – 

two mountains become rivals 

to catch the echoes 

(Akita Arima, Ko haiku magazine, spring-summer, 2006) 

What is a cuckoo song? Is it a love song? A song of solitude? 

It is the echo of the other cuckoo, its pair, that is listening to, or 

even can respond? 

Does make a pair a cuckoo song with its own echo? 

The echoes reverberate far away, to a lake bank where a man 

stay and listen to the silence of the woods. The mirror of the 

lake, of the water, can catch the cuckoo song echoes which the 

two mountains cannot do. The lake’s mirror catches the echo and 

keeps it. The mountains, majestic, up to the sky, cannot follow 

the song echo. They cannot “fly”. Their majestic is a ceremony 
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of another kind of melancholy. The water, its mirror carries the 

echoes. It brings to us, here and now.  

Cuckoo song echo –  

somewhere, seen in front of me  

is born a forest  

(Clelia Ifrim) 

Saijiki, the season words dictionary give complete 

informations about hototogisu, useful things, practicable and 

helpful to understand the life of a cuckoo. What do not say 

dictionaries, because they cannot do, the people, especially the 

poets, can do.  

Listening to the cuckoo song in the forests, or in the trees of 

the city parks, in the urban gardens or on the river bank, the 

people can give an answer wich the dictionaries cannot give. 

The human emotion can turn the love for this solitary bird 

into a poem. 

Here is one of Bashō: 

Oh, kankodori! 

your melancholy voice brings  

depth to my solitude 

(Chado, The way of Tea, Sasaki Sanmi, Tuttle Publishing, 2002. 

Translated from Japanese into English 

by Shaun McCabe and Iwasaki Satoko) 

   

* 
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We go on this way of poets, HAIJINDO. It’s getting dark 

and the moon – tsuki – appears. Its different phases and the days 

following them, like in the case of the word hana, created a 

multitude of Kigo: the boat of the moon, the sickle of the moon, 

the first quarter, new moon, New King (crai nou, in Romanian), 

full moon, the moon on the fifteen day after the full moon… 

The list continues and it can be enriched, added with new 

seasonal words.  

Tsuki is an autumn kigo and refers to the full moon, harvest 

moon, Mei getsu, on September 15 (August 15, in the old lunar 

calendar). 

Tsukimi, moon viewing, is one of the eight miracle of the 

Japanese landscapes, and to celebrate the “full” moment of the 

beauty, are organized festivals and ceremonies on the top of the 

mountains or on the ocean, sea shore. On mei-getsu, a haiku by 

Bashō:  

The harvest moon! 

Around the pond 

I wondered all night long 

(Chado, The Way of Tea, Sasaki Sanmi, Tuttle Publishing, 2002. 

Translated from Japanese into English 

by Shaun McCabe and Iwasaki Satoko) 

In August the ocean and the sea are calm and it is the time 

for the harvest of pearls, the natural ones and the ones from the 

artificial pearl farms. 

Abalone, the pearl harvesters, are women. Only they can 

resist naked in the cold depth of the ocean. They are sinking into 
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the ocean waters wearing around their waist a rope with a little 

bag, in which they are gathering the pearls. 

A haiku by Dumitru D. Ifrim on this theme was rewarded 

with “Excellence Prize”, ITO EN New Haiku, 1995. The haiku 

is the following one: 

The crystal clear night - 

the pearl diver in the depth 

by the naked moon 

The beauty of the moon, its shine, created legends and 

myths. The poets and the painters, always conferred it a favorite 

place in their poems and paintings. 

Koji no tsuki is the legend of a little girl, a princess who 

lived on the moon. She came on Earth temporarily only, and she 

was found in a bamboo cane by a wood cutter. One day she told 

to the parents that adopted her here on Earth, that she must 

return on the moon, where there is her home. The legend Koji no 

tsuki became one of the known Japanese lullabies. 

The moon. Tsuki. It is sometimes very close to us. The 

illusion that you can touch it was born from the desire to touch 

it. An intense reality, an essence of zero center. A poem of 

gesture that discloses its white reality. 

The moon seems to close – 

just above the fence – put out 

your hand and touch it 

(James Kirkup, Ko haiku magazine, autumn-winter, 2003) 
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A white reality is also the cry of an owl in the night. Its cry is 

a white sound. The auditive haiku poems are rare, and therefore 

I think that they have a special meaning. 

Dark shadow – 

Moonlight flows down 

The hoot of an owl 

(Branislav Brazacović, Ko haiku magazine, autumn-winter, 

2014) 

Is it a transfer of the white color to a sound? Does the 

moonlight modify the nuance of a cry, of a sound? 

The night has its own color and the white of the moon, or the 

white of a sound, deepens the silence of the forest and points out 

the empty tone of solitude. 

So it creates white tunnels through which the sounds are 

traveling further. 

About the influence of the moon, about its white magnetism 

in nature and people, were written many pages. 

The planting of the seeds, the harvest of the crops, religious 

calendars, are made after the phases of the moon. 

In the nights with full moon the child births are more over 

than usually. 

The flux and low tide of the ocean and sea waters depend on 

the moon. 

Tsuki. It is one of the oldest subjects of the poetry. Emperors 

and poor men, poets and painters, monks and seamen, 

philosophers and robbers wrote about it. 

Here is a haiku about a gangster and the moon, written by 

Yosua Busson: 
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The boss of a gang 

of thieves, composing tanka – 

the full harvest moon 

(Ko haiku magazine, autumn-winter, 2015.  

Translated into English by James Kirkup and Makoto Tamaki.) 

* 

It’s beginning to snow. From the white of the moon to the 

white of the snow. HAIJINDO became a white way. 

YUKI, snow, the fourth Kigo that I mentioned at the 

beginning of this essay. 

The Land of the Snow, a novel by Yasunari Kawabata, a 

spiritual and geographic reality, is very near. 

First snow of the year – 

my home village appears through 

a hole in the wall 

(Issa Kobayashi, Ko haiku magazine, autumn-winter, 2013. 

Translated into English by James Kirkup and Makoto Tamaki.) 

The Kokeshi dolls, too, are close to us. They are set under 

the pillows of the girls to protect and to shelter them from the 

bad spirits. They are very beautiful, wearing silk kimonos, and 

they are part of the harmony ceremony between people and 

nature, between people and things. 
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These Kokeshi dolls 

being given painted eyes 

to see the falling snow 

(Nagisao Yajima, Ko haiku magazine, autumn-winter, 2009. 

Translated into English by James Kirkup and Makoto Tamaki.) 

From Finland, also a country of eternal snows, Riita 

Rossilahti writes about another kind of “dolls”. She writes about 

the nocturnal dance of the snow fairies. The fairies, lively 

legends, old or contemporary, have their mystery, or, in a 

modern phraseology, they are paranormal apparitions. “The 

white veils” left behind them are the only “signs” of their 

“visit”. On the snow there is not a mark of their dancing steps, 

but only white veils of an aerial dance. An ethereal modulation 

of air bodies. 

Snow fairies’ 

night dance – at dawn 

white veils on the ground 

(Ko haiku magazine, autumn-winter, 2009.) 

The ones who have never seen the snow or the ones who see 

it every winter are all the same thrilled by its miracle. To 

understand better the nature and its mysteries, the people have 

given to the things, to the phenomena, to the rivers and 

mountains, alive, personal features from their own life. 

Man approached and personified the nature, and so they 

became a greater family. The great family of the human 

civilization comprises also the things that there are by us, around 

us. They are a part of our life. 
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There is a worship that says: 

“Help me, My God, to live in harmony with all the people, 

with all the things an with all the words.” 

This is an orthodox Romanian prayer, but I think that it has 

the same meaning and worth in all the religions and cultures. 

The personification, as well metaphor, comparison are 

controversial in the haiku writing, but the Japanese haiku use 

these style methods as something natural, as a matter-of-course. 

Sen-sei Koko Kato, poetess, editor and translator, writes 

about the snow as a being, as a person. 

In the dead of the night 

Snow woman knock-knock –  

knocking upon the glass door 

(Ko haiku magazine, autumn-winter, 2009. Translated into 

English by James Kirkup, Makoto Tamaki and Koko Kato.) 

One day we shall leave this blue beautiful planet, our home 

for this life. The melancholy of that day begins now, on this day. 

The snow 

newly fallen – one day 

I will not be here 

(Donna Fleischer, Ko haiku magazine, autumn-winter, 2005.) 

Sakura. Hototogisu. Tsuki. Yuki. The oldest Kigo words in 

the Japanese haiku. Cherry blossoms. Cuckoo. The Moon. Snow. 

They are part, at their time, of our life, of everyone’s life. To 

give them a minute of out time, an ephemeral moment, means to 

find again an eternal link that, in a way, we lost it. 
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If we have forgotten, they do not forget. 

In the memory of a flower, in the echo of a cuckoo song, in 

the mirror of the moon, in the dream of the snow, we are present, 

too. 
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KIGO, UN CUVÂNT-CHEIE ÎN HAIKU 

Clelia Ifrim 

Unul din cuvintele japoneze pe care orice poet de haiku – 

haijiu –, îl cunoaşte este kigo, adică cele cinci anotimpuri – ki – 

anotimp, go, cinci.  

Al cincilea anotimp, Anul Nou, este de provenienţă 

chineză, şi a intrat în cultura japoneză prin budism.  

La începuturile lui, adică prin secolul al XVI-lea, poemul 

haiku era de fapt primul poem, hakku, dintr-un lanţ de poeme, 

numit haikai – no – renga, care ajungea uneori până la o sută de 

strofe.  

Yone Noguchi (1875-1947), primul traducător al lui Bashā 

în limba engleză în cartea sa „Hakku japonez”, scrie: 

„Hakku (poem de şaptesprezece silabe) în sufletul 

japonez poate fi comparat cu o stea mică, îndrăznesc eu 

să spun, care duce întregul cer în spatele ei. Este ca o 

uşă care se deschide uşor şi tu poţi pătrunde în regatul 

poeziei. Este pur şi simplu o lampă aprinsă care te 
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conduce. Valoarea poemului depinde de cât de mult 

poate sugera.”  1

Tot la începuturile poemului haiku existau doar câteva 

cuvinte considerate kigo. Acestea sunt: sakura (floare de cireş), 

hototogisu (cuc), tsuki (luna) şi yuki (zăpadă). 

William J. Higginson, în binecunoscuta sa carte „Haiku 

World” , un saijiki, un dicţionar de cuvinte sezonale, punctează 2

două dintre cele patru cuvinte kigo cu cea mai lungă folosire în 

haiku: hana (floare la modul general, implicând şi floarea de 

cireş, sakura) şi tsuki (luna). 

Legat de sakura există în Japonia un festival foarte 

popular: hanami, privitul florilor de cireş, în aprilie, când 

femeile poată cele mai frumoase kimonouri, hana-goroma.  

„Dezbrac hana-goroma. 

Şnururile lui împletite 

Mi-nconjoară corpul.”  3

            (Hisaya Sugita) 

 Revista Ko, toamnă-iarnă 2016.1

 Kadansha International, 1996.2

 Istoria haiku-lui. Zece autori şi poezia lor, Ryu Yotsuya, traducere de 3

Clelia Ifrim, Editura Universitară, Bucureşti, 2010.
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Diversitatea florilor a generat o mulţime de cuvinte 

sezonale, o multitudine de kigo-uri, de la florile reale până la 

cele metaforice. 

De jur împrejur 

linia orizonului – 

Cerul înflorit  4

             (Tsubaki Hoshina) 

Deşi controversată în haiku, de reţinut metafora din ultima 

parte a poemului – hana no sora (cerul florilor, cerul înflorit) ca 

procedeu stilistic folosit pentru frumuseţea imaginii şi 

îmbogăţirea înţelesului.  

Sau un alt exemplu unde florile sunt prezentate la modul 

metaforic, hanabi (hana, floare, bi, lumină, foc) care se traduce 

prin artificii (foc de artificii, lumină de artificii). 

În cartea „Budding Sakura”  de Yoshika Yoshina am găsit 5

unul dintre cele mai sensibile „momente haiku”: 

Ocnaşe în şir 

pe sub cireşii-nfloriţi… 

merg să facă baie 

 Haiku World, William J. Higginson, Kadansha International, 1996.4

 Deep North Press, 2000. 5
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Acele „femei condamnate”, puşcăriaşe, înainte de a face o 

baie în apa râului, fac o baie de lumină în lumina florilor. Trupul 

şi sufletul lor se purifică atunci când trec „pe sub cireşii-

nfloriţi”. Puterea florilor curăţă în fiecare zi, pentru fiecare 

femeie în parte o picătură din vinovăţia lor. Inima lor, floarea 

inimii, simte lucrul acesta şi într-o zi va înflori din nou. 

Tot despre această floare a inimii am ales un poem 

românesc:  

„Zidind, inima 

înfloreşte din sine 

în afara ei”  6

             (Dumitru N. Ifrim) 

De la un haiku la altul, de la un poet la altul se face o cale, 

să-i zicem, HAIJINDO (haijin – poet de haiku, do – cale), o cale 

a poeziei, aşa cum este calea zeilor SHINTO. 

Un haiku de alt poet urmează celor de mai sus, într-o 

ordine firească a înţelesurilor emoţionale. 

Plimbare în vis… 

Sunt înăuntru sau în afara 

mirosului de dafin dulce?  7

             (David Burleigh) 

 Vară trecătoare (Ephemeral Summer), Editura Universitară, Bucureşti, 6

2018.

 Revista Ko, 2019.7
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Întrebări, răspunsuri despre flori, despre floarea inimii 

kakora no hana, despre floarea din vis – yume no hana, despre 

flori de câmp, despre flori de dafin, despre artificii sau despre 

floarea vieţii, despre primăvara vieţii aşa cum sună titlul cărţii 

lui KOBAYASHI ISSA, „Primăvara vieţii mele”.   

Flori. Flori de cireş care se scutură repede, ca simbol al 

vieţii trecătoare. Se spune că-n vechime, unii samurai îşi coseau 

pe spatele kimonoului, o floare de cireş, spre a le aminti că viaţa 

este trecătoare, că oricând propria lor viaţă pateu fi curmată.  

„Nici duse de vânt, 

nici încă măturate – 

flori de cireş pe jos  8

             (Kyoko Shimizu) 

Flori HAIJINDO NO HANA pe calea poeţilor, câmpuri 

întregi. Flori umile sau majestoase, flori din primăvara aceasta 

sau din vremea culturii yayoi sau cele din nordul îndepărtat, flori 

de nisip din sud sau flori care vorbesc prin culorile lor, prin 

mireasma lor, prin forma lor. Jocuri pure între om şi natură. 

 Revista Ko, 2019.8
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„Flori de muştar – 

Joc de v-aţi-ascunselea 

În labirintul lor”  9

             (Hidea Iwata) 

Un labirint de înţelesuri, de stări senzoriale, de evadări din 

propriul timp sau mici călătorii prin locurile unde am mai fost 

sau vom merge în viitor, toate îşi găsesc locul în haiku.  

Cele şase poeme citate mai sus cu kigo-ul de primăvară 

hana, sunt ale unor poeţi diferiţi ca stil, provenind din culturi 

diferite, dar ele îşi găsesc pe această cale a poeţilor HAIJINDO 

o legătură veche: armonia dintre om (poet) şi natură. Armonia 

dintre floare şi poetul care scrie despre ea este dulce 

redescoperire a lucrurilor pierdute.  

* 

Trecem la un alt cuvânt sezonal, hototogisu. Este un kiga 

de vară cunoscut şi sub numele de kankodori (pui de cuc, pasăre 

micuţă). el a dat şi numele grupării din jurul revistei de haiku 

„Hototogisu”, înfiinţată în 1897 de Masaoka Shiki, una dintre 

cele mai cunoscute reviste de haiku. Tot în revista „Hototogisu” 

se înfiinţează o rubrică specială pentru femei care scriu haiku, 

rubrică intitulată „Cântece de bucătărie”.  

 Revista Ko, 2019.9
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Şi Masaoka Shiki (1867-1902), cel care introduce termenul 

de haiku  în loc de haikai sau hakku, îşi ia numele literar de la 

această pasăre micuţă. „Shiki  este o specie de cuc care cântă 10

intens până ăşi varsă plămânii, până scuipă sânge.” 

Masaoka Shiki a fost bolnav de tuberculoză şi numele lui 

este ca o ofrandă pentru această pasăre singuratică. 

Kyoshi Takahama care preia după un an conducerea 

revistei Hototogisu „va acorda importanţă funcţiei simbolice a 

kingo-ului şi a încercat să elimine complet haiku-ul fără kigo” .  11

În depărtarea temporală sau spaţială, în interiorul adânc al 

unei urechi, în labirintul sunetelor sau pe malul unei ape, 

cântecul cucului singuratic are aceeaşi intensitate: 

„În depărtare 

lacul cât o ureche – 

cântecul de cuc”  12

             (Shugyo Takaha) 

Cântecul lui nu depinde de timp sau distanţe, ci de propria 

lui stare. Vocea lui singuratică are o melancolie venită din 

 Istoria haiku-ului. Zece autori şi poezia lor, Ryu Yotsuya, traducere 10

de Clelia Ifrim, Editura Universitară, Bucureşti, 2010. 

 Istoria haiku-ului. Zece autori şi poezia lor, Ryu Yotsuya, traducere 11

de Clelia Ifrim, Editura Universitară, Bucureşti, 2010.

 Haiku World, William J. Higginson, Kadansha International, 1996.12
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adâncul pădurii, şi cele cinci note ale cântecului său i-au dat 

chiar numele: hototogisu. 

„Cântec profetic 

în pădurile verii – 

cu-cu, cuc, cu-cu”  13

             (James Kirkup) 

Cunoscut din cele mai vechi timpuri, deşi singuratic, 

aproape nevăzut de nimeni, cucul a fost probabil un tovarăş al 

primilor culegători de fructe sălbatice, şi mai târziu al primilor 

plantatori de orez pe terasele munţilor. 

  

„Cântecul de cuc – 

doi munţi rivali încearcă 

să-i prindă ecoul”  14

             (Akita Arima) 

Ce este un cântec de cuc? Este un cântec de dragoste sau 

numai al singurătăţii? Este ecoul celuilalt cuc, perechea lui, care 

ascultă, sau care poate chiar răspunde? Ecoul lui reverberează 

departe, până pe malul unui lac, unde stă un om şi ascultă 

liniştea pădurii. Oglinda apei, a lacului, prinde, captează ecoul 

 Revista Ko, primăvară-vară 2006.13

 Revista Ko, 2006.14
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cântecului de cuc, pe care cei doi munţi nu pot să-l prindă. 

Oglinda lacului, da. Captează ecoul şi-l păstrează. Munţii 

majestuoşi până la cer, ceremonioşi, nu pot „fugi”, nu pot urma 

ecoul cântecului. Nu pot zbura. Este un alt fel de singurătate. 

Apa, oglinda ei, propagă ecoul. Ea îl aduce până la noi, acum şi 

aici:  

„Cântecul de cuc – 

undeva în faţa mea 

începe ziua.” 

             (Clelia Ifrim) 

Dicţionarele de cuvinte sezonale, saijiki dau date complete 

despre hototogisu, lucruri urile, folositoare, pentru înţelegerea 

vieţii unui cuc.  

Ce nu pot spune dicţionarele, pentru că nu pot spune, este 

lăsat în seama oamenilor care-i ascultă cântecul. 

Un poet poate da un răspuns pe care niciun dicţionar nu-l 

poate da. Emoţia umană poate transforma empatia pentru această 

pasăre singuratică într-un poem. Bashā spune aşa: 

„Oh, kankadori! 

Vocea ta melancolică 

adânceşte solitudinea mea.”  15

 Chado – The Way of Tea, Sasaki Saumi, Tuttle Publishing, 2002.15
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* 

Mergem mai departe pe această cale a poeţilor, haijindo. S-

a înserat. Apare luna, tsuki. Diferitele faze ale lunii creează ca şi 

în cazul cuvântului hana, o multitudine de kigo-uri: barca lunii, 

secera lunii, primul pătrat de lună, lună nouă, Crai nou, lună 

plină, luna în a cincisprezecea zi după luna nouă…  

Lista poate continua şi poate fi îmbogăţită, adăugită prin 

cuvinte sezonale noi. 

Tsuki, în sine, este un kigo de toamnă şi se referă la luna 

plină sau luna de cules, harvest moon, de la 15 septembrie (15 

august în vechiul calendar lunar). 

Privitul lunii pline, tsukimi, este una din cele opt minuni ale 

peisajului japonez şi pentru a celebra momentul „plin” al acestei 

frumuseţi se organizează festivaluri şi ceremonii, pe vârful 

munţilor sau pe malul apelor.  

„Lună de cules. 

Toată noapte hoinăresc 

în jurul lacului.”  16

În august marea este calmă şi este şi sezonul culesului de 

perle, fie cele naturale sau cele din crescătoriile artificiale. 

Culegătoarele de perle, numai femei, pentru că ele pot rezista în 

 Chado – The Way of Tea, Sasaki Saumi, Tuttle Publishing, 2002.16
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adâncul rece al mării, se scufundă doar cu o frânghie în jurul 

mijlocului de care este legată o punguliţă pentru perle. 

Iată un alt haiku de Dumitru D. Ifrim, pe această temă: 

„Noapte clară… 

pescuitoarea de perle 

lângă luna goală”  17

Frumuseţea lunii, strălucirea ei a generat legende şi mituri, 

iar poeţii şi pictorii i-au acordat un loc favorit în poemele şi 

picturile lor. Koji na tsuki este legenda unei fetiţe, prinţese, care 

locuieşte în lună. Ea a venit pe Pământ doar temporar şi a fost 

găsită într-o tijă de bambus de un tăietor de lemne. Într-o zi le 

spune părinţilor care au adoptat-o aici pe Pământ, că va trebui să 

plece înapoi pe lună unde este adevărata ei casă. Legenda kaji no 

tsuki a devenit unul din cele mai cunoscute cântece de leagăn 

japoneze.   

Luna. Tsuki. Uneori este foarte aproape de noi. Iluzia că o 

poţi ating e se naşte din dorinţa de a o atinge. O realitate intensă, 

o esenţă de gradul zero. Un poem al gestului care trădează 

această realitate albă. 

 Premiul de excelență, Itoen – New Haiku Tokyo, 1995.17
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„Luna pare atât de aproape – 

chiar deasupra gardului – 

întinde mâna şi atinge-o!”  18

             (James Kirkup) 

O realitate albă este şi ţipătul bufniţei în noapte. Un sunet 

alb. Fiind mai rare, haiku-urile auditive au sens concret special. 

„Umbră-ntunecată… 

lumina lumii inundă 

ţipătul bufniţei”  19

             (Branislav Brazaković) 

Este ţipătul bufniţei, alb, din cauza lunii albe? Este un 

transfer de culoare albă pentru un sunet: sau „lumina lunii” 

modifică într0un fel nuanţa unui ţipăt, unui sunet? 

Noaptea are culorile ei, şi albul lunii, albul bufniţei, albul 

unui sunet adâncesc liniştea pădurii punctând tonuri goale, 

ascuţite, de singurătate. Se creează astfel unele albe prin care 

sunetele călătoresc departe. 

Despre influenţa lunii, despre magnetismul ei alb, asupra 

oamenilor şi întregii naturi s-au scris multe. Plantatul seminţelor, 

culesul recoltelor, calendarele religioase sunt făcute după fazele 

 Revista Ko, toamnă-iarnă, 2003.18

 Revista Ko, toamnă-iarnă, 2014.19
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lunii. Naşterile sunt mai multe în nopţile cu lună plină. Fluxul şi 

refluxul mărilor şi oceanelor depind de lună. 

Luna. Tsuki. Unul din subiectele cele mai vechi ale poeziei. 

Au scris despre ea împăraţi şi oameni simpli, călugări şi 

marinari, înţelepţi şi hoţi. Frumuseţea ei, sărbătorile legate de ea, 

au oprit de-a lungul anilor, măcar pentru o zi, războaie, în care 

oamenii se iertau unul pe altul şi deveneau mai buni. Frumuseţea 

ei a îmblânzit până şi inima şefului unei bande de gangsteri. 

Tsukimi, a privi lina.    

„Lună de cules – 

şeful grupului de hoţi 

compune tanka”  20

             (Yosua Busson) 

A început să ningă. De la albul lunii la albul zăpezii. 

Haijindo a devenit albă din cauza ninsorii. Yuki, al patrulea kigo 

de care vorbeam la începutul acestui eseu. Țara zăpezilor, un 

roman de Yasunari Kawabata, laureat al Premiului Nobel, o 

realitate spirituală şi geografică este aproape.  

 Revista Ko, toamnă-iarnă, 2015.20
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„Prima zăpadă – 

printr-o spărtură de zid 

zăresc satul meu”  21

             (Issa Kobayashi) 

Tot aproape sunt şi păpuşile kakeshi, care sunt puse sub 

pernele fetiţelor, pentru a le feri de spiritele rele, pentru a le 

proteja împotriva bolilor. Ele sunt foarte frumoase, îmbrăcate în 

kimonouri de mătase şi fac parte din ceremonialul armoniei între 

om şi natură, între om şi lucruri.  

„Păpuşi kakeshi – 

ele au ochii pictaţi 

ca să vadă ninsoarea”  22

             (Nagisao Yojima) 

Despre astfel de „păpuşi”, de data aceasta şi pentru adulţi, 

dintr-o altă zonă veşnic acoperită de zăpadă, din Finlanda, Riita 

Rossilahti, scrie despre dansul nocturn al zânelor zăpezii. 

Zânele, legende vii, vechi sau contemporane, au misterul lor, sau 

cu un cuvânt foarte la modă, sunt apariţii paranormale. 

„Văzduhurile albe” pe carte le lasă-n urma lor sunt singurele 

 Revista Ko, toamnă-iarnă, 2003.21

 Revista Ko, toamnă-iarnă, 2009.22
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„semne” palpabile că au fost aici. Pe zăpadă nu sunt urme de 

paşi, ca şi cum dansul lor ar fi fost aerian.  

„Zânele zăpezii 

dansează-n noapte – în zori 

văluri albe pe pământ”  23

             (Riita Rossilahti) 

Fascinaţia ninsorii este la fel de puternică şi pentru cei care 

n-au văzut-o niciodată şi pentru cei care se bucură în fiecare an 

de miracolul apariţiei ei. Pentru a înţelege cât mai bine natura şi 

tainele ei, omul a dat lucrurilor, fenomenelor, apelor, râurilor, 

munţilor însuşiri vii, proprii vieţii lui. 

Şi-a apropriat-o, a personificat-o, şi astfel natura a devenit 

o familiei mai largă, marea familie a civilizaţiei umane cuprinde 

şi lucrurile care ne înconjoară. Există o rugăciune care spune 

aşa: „Ajută-mă, Doamne, să trăiesc în pace cu toţi oamenii, cu 

toate lucrurile şi cuvintele.” Este o rugăciune creştină, dar cred 

că ea are înţeles, corespondenţă şi valoare în toate culturile şi 

religiile. 

În haiku, personificarea, sau alte procedee stilistice, 

metafora, comparaţia, sunt greu acceptate, născând mereu 

controverse. 

Haiku-ul japonez foloseşte personificarea şi celelalte forme 

de stilistice, ca fiind ceva natural, firesc, în viaţa cotidiană – 

 Revista Ko, toamnă-iarnă, 2009.23
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sensei Koko Kato, binecuvântata poetă, traducătoare şi editoare 

japoneză scrie acest haiku: 

„În toiul nopţii 

femeia-zăpadă 

bate în uşa de sticlă”  24

Sau un alt exemplu de personificare, aş zice permanent: 

Muntele Fuji sau Domnul Fuji, Domnul Zăpezii, veşnic acoperit 

de zăpadă, ca simbol al întregii Japonii. Zăpezile eterne şi-au 

făcut din acest munte, din casa lui, propria lor casă.  

Lumina zăpezii. Amintirea ei dintr-un viitor etern. 

„Zăpadă nouă – 

cândva, într-o bună zi, 

eu nu voi mai fi aici.”  25

             (Donna Fleischer) 

Sakura. Hototogisu. Tsuki. Yuki. Cele mai vechi kugo-uri 

folosite în haiku. Flori de cireş. Cuc. Luna. Zăpadă. Ele fac 

parte, la timpul lor, din viaţa noastră, a fiecărui în parte. A le 

acorda un minut din timpul nostru, o clipă efemeră, înseamnă a 

regăsii o legătură eternă, pe care, într-un fel, noi am pierdut-o. 

 Revista Ko, 2009.24

 Revista Ko, toamnă-iarnă, 2005.25
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Daca noi uităm, ele nu uită. În memoria unei flori, în ecoul 

unui cântec de cuc, în oglinda lunii, în visul zăpezii, suntem şi 

noi prezenţi.  
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