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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.

Врбислава Кика Старовић

После кише
просијава калдрма
светлом обасјана.

Драгица Гашпар

Док пада лист
пролазе сва његова
годишња доба.

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.

Мома Димић

Прохладно јутро
и убране дуње на
ормару.
Траг лика баке.
Будимка Стојанов

Разголићене
тикве сунчају на међи
своје облине.

Миленко Ћировић-Љутички

Лишће платана ...
Листамо хаику
- Ђурина кућа.

Светлана Станковић

Опада лишће све више звезда у
крошњи храста.

Зоран Антонић

Чланови - оснивачи:
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Вече хаику поезије
«ЈЕСЕН»
У
Кући Ђуре Јакшића
Хаику песници Београда
и Новог Сада окупили су се у
Скадарлији, у Кући Ђуре
Јакшића, 18. новембра 2006.
године, и дружили се и хаику
радионичили на тему «јесени».
Иницијатива за окупљање хаику песника је потекла од
чланова
Путујућег
хаику
друштва из Новог Сада, а велику погодност тј. доступан погодан простор је чинило то што
се у Кући Ђуре Јакшића својим
графикама од 14. до 28. новембра
представљао
хаику
песник Александар Обровски.
Договор и жеља за
дружењем је учинила да се
због дугогодишњег познавања
београдски и новосадски хаику
песници ниучему нису разликовали, и уједно су сви били и
добри домаћини и добри гости.
Након уводних речи и
поздрава атмосфера је врло
брзо постала узбуркана и врло
врло радна и са пуно добрих
идеја и коментара.
За такву атмосферу је
добрим делом био одговоран и
Мр Драган Боснић, сликар из
Београда, који је пристигле
стихове путем електронске
поште (на основу послатих

позива за учешће), донете
стихове и оне који су настали
на самом дружењу исписивао
калиграфским
писмом
на
хартију, касније закачену на
канап изнад бине. Сваки стих
је коментарисан, даван је суд
о његовом квалитету, па и
исправљан, уз пиће и добро
расположење.
Скоро трочасовно хаику
дружење завршено је заједничким
фотографисањем
скоро свих учесника.

Хаикуи из Куће Ђуре Јакшића:
Топла јесен.
На улазним вратима
Дарко Мацура.

Двориште твоје шушти
под ногама. Шкрипа капије
и лавеж пса.

Опали суви лист
подсети ме шаренилом
на час цртања.

Увело лишће,
чак и по излозима.
Јесен је стигла.

У дубокој ноћи
гачу и прелећу гуске на путу за југ.

Ватра у пећи.
Јесен се низ
небо точи.

Драган Боснић

Кише јесење.
Пустом улицом ја
газим потоке.

Боривој Буква, Хрватска
(Е-поштом)

Јесењи ветар.
Затрепери на грани
последњи лист.

Витомир Милетић - Витата

Павле Ађански

Александар Обровски

Бранка Стојановић

Бранислав Ђорђевић

Божидар Пешев

