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Oсновано је 17. априла 2006.
године од стране коаутора
збирке хаику песама
«Одшкринута врата», који су
у периоду од 2. јула 2004. до
24. новембра 2005. године
у виду «хаику каравана»
промовисали књигу у десет
градова у земљи и у два града
у иностранству.
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Циљ
Путујућег хаику друштва је
популаризација ове
традиционалне јапанске
песничке форме где год је то
могуће – самостално, или уз
помоћ хаику песника и хаику
пријатеља.
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Четвртак,
4. мај 2006. године
Хаику клуб
»Шики»
- редован састанак
Београд,
Француска 7

Баш густа магла
над овим селом
ил' можда градом.
Т. С.

Ластино гнездо
под ниском стрехом. Први
птић провирио.
Р.Б.
Поздрав и искрене жеље
Хаику каравану, да стигне и
до најудаљеније колибице.
Татјана Стефановић
и Рајна Беговић

Захваљујемо на лепим
жељама.
Потрудићемо се .
ПХД

Као гости на редовном
месечном састанку Хаику
клуба «Шики» из Београда,
Браниславу Ђорђевићу и
Витомиру
Милетићу
–
Витати, хаику песницима из
Новог Сада, пружена је
прилика да представе ПХД –
Путујуће хаику друштво.
Двадесетак чланова и
посетилаца
Француске
7
слушало је са израженом
знатижељом и пажњом идеју
и концепт ПХД-а који им је
предочен,
уз
сажето
објашњење плана деловања и
динамике активности.
Након представљања
састанак се на задовољство
присутних претворио у хаику
радионицу у којој су активно
учешће узели и гости.
И овом приликом
захваљујемо се пријатељима
из Хаику клуба «Шики» на
гостопримству и потврђеном
пријатељству.

Позив на сарадњу:
Путујуће хаику друштво –
као конкретизација идеје популарисања хаику песништва и ширења
сазнања о овој песничкој форми
базираној на традиционалном
јапанском хаикуу – позива све
Хајђине,
поштоваоце
хаику
песништва, знатижељнике и остале
заинтересоване на конструктивну
и афирмативну сарадњу.
Поред
нових
песама,
пожељна је и помоћ у сарадњи у
организовању јавних промоција
хаику песништва, у разним
градовима,
школама,
библиотекама, читаоницама, на разним
културним манифестацијама и др.
Циљ је представљање
хаику стваралаштва свих хаику
песника, а не само оснивача
ПХД-а, кроз адекватано осмишљен
програм. Стога, ПХД нема чланова
и нема чланарине – већ само
сараднике.
А што се тиче штампаних
издања, уз ово постојеће гласило
могуће је објављивање годишњег
алманаха, као и књига (хаику
збирки и др) у сарадњи са
Друштвом «Сфера» из Новог Сада,
званично регистрованим удружењем грађана са правом издавачке
делатности,
каталогизације
и
давања међународног ИСБН броја.
Уз жељу да хаику буде и
ваш поглед на свет.
Искрено ПХД

ПРЕДСТАВЉАМО
Ниски поветарац
окреће главице цвећа.
Час да, час не.
Тонући у сан од устрептале јасике
стигла је кишна роса.
Јутарња шетња.
Мисли отпловише са лишћем

што га ветар носи.
Ојужило.
Зимске мисли се нестају
као лед на бари.
Пролећно чудо!
Свако семе зна
шта ће постати.
Киша на излету.
Скривамо се испод
остарелог храста.
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