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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.

Бранислав Ђорђевић,
Милосав Георгијевић,
Александар Обровски, Зоран
Антонић, Гога Стојановски и
Витомир Милетић – Витата
(држи плакат «Новогодишња
ноћ»).

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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НОВОГОДИШЊА
НОЋ
У
«НУБЛУ»
27. ДЕЦЕМБАР 2006.
Нови Сад
Путујуће хаику друштво је
на крају календарске 2006. године,
27. децембра организовало Вече
хаику поезије под називом
«Новогодишња ноћ», са жељом да
се још једном окупе хаику
песници, да се у пријатној
предновогодишњој и већ врло
свечаној и посебној атмосфери
читају стихови и дружи и уз
најлепше жеље - отворе врата ка
новој години и новом пролећу.
Позив на дружење је био
упућен како новосадским хаику
песницима,
тако
и
другим
хаиџинима. Они који нису могли
да буду физички присутни могли
су путем интернета, мобилног
телефона или путем пријатеља да
пошаљу своје стихове и да на тај
начин
учествују
у
хаику
«новогодишњој ноћи».
Из техничких разлога, у
задњи час је морало бити промењено место окупљања, тако да се
на жалост, окупило свега 10 - так
новосадских хаику песника, а и
они су пристизали у «таласима».

Након читања пристиглих песама и песама присутних
хаику песника одлучено је да се
сви учесници прошетају врло
лепо окићеним центром града и
да се том шетњом новогодишње
дружење заврши.
Али «новогодишња ноћ»
није овим дружењем и завршена.
Наиме, било је предвиђено да се направи једна мала
збирка хаику песама, скромно,
али са званичном каталогизацијом, те да се тиме зачне едиција
ПХД издања.
Али, пошто су песме и
даље пристизале, дат је додатни и
крајњи рок за њихово слање – до
8. јануара 2007. године.
И коначно - у предвиђеној збирци би требало да се
нађу песме 54 хаику песника.
Највише
песaма
је,
очекивано, пристигло из Србије,
али као пријатно изненађење и на
задовољство приређивача ту се
налазе и хаикуи песника из
Хрватске, Словеније, Црне Горе,
Македоније, Републике Српске,
Аустралије, Америке, Белгије,
Ирске, Канаде и Румуније.
У реализацији збирке,
посебно у првом делу сакупљања - пуно су помогли Саша
Важић, Тања Дебељачки и Гога
Стојановски из Србије и Боривоје Буква из Хрватске, који су
позив ПХД-а проследили и путем
својих
веза
својим
хаику
пријатељима.

ИЗБОР ПЕСАМА
СТРАНИХ АУТОРА
БОРИВОЈ БУКВА
Хрватска

Нова година
и Дјед божичњак
куца на врата.
ЈОЖЕ ВОЛАРИЋ
Словенија

Минуше многе
новогодишње ноћи,
бљеди сјећање.
ГЕРТ ВЕРБЕКЕ
Белгија

Срећна Нова година уз мирис палачинки
и звук вергла.
НОРМАН ДАРЛИНГТОН
Ирска

Новогодишње јутро.
Усамљени ружин шипак
на сувом грму.
ЈАДРАН ЗАЛОКАР
Хрватска

С облака
спустило се крадом
зимско сунце.
АЛЕНКА ЗОРМАН
Словенија

Новогодишње вече.
Зелена свећа догорева
брже од плаве.
ДУШКО МАТАС
Хрватска

Ведра ноћ
блиједа хладноћа
и пуни мјесец.
КАРОЛ МЕКРУРИ
Канада

Баштенски буда огртачем од девичанског снега
поздравља Нову годину.

ВАСИЛИЈЕ МОЛДОВАН
Румунија
У новогодишњој ноћи
све цркве, џамије и синагоге
испод истог ватромета.
БОРИС НАЗАНСКИ
Хрватска
Испод лантерне
снег на љуљачкама.
Нова година.
АНЂА ПЕТРОВИЋ
САД
Остарели ракун осећај да долази пролеће
крије под »маском«.
СТАНОЈЕ ПЛАВШИЋ
Република Српска
Пијан - прстом
показује новогодишњи
залеђени месец.
ГОРАН ПОЛЕТАН
Аустралија
Нова година гледам нове честитке
старих пријатеља.
ЗОРАН РАОНИЋ
Црна Гора
На стрехи
и на брцима леденице.
МИЛОВАН СРБИНОВСКИ
Македонија
Нова година.
Заборавих оставити
мрве врапцима.
РУДИ СТОПАР
Словенија
Пршти ватромет небо у свим бојама
у очима људи.
ЖЕЉКО ФУРДА
Хрватска
Мирни оцеан.
На нафтном танкеру
одмара се галеб.

