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ДА ПОДСЕТИМ  - ЗА СВАКИ СЛУЧАЈ (увод у први број)
Појавио се око Спасовдана 2013. године ( када су„Заветине“ напуниле тридесет година),  НУЛТИ БРОЈчасописа „ЗАВЕТИНЕ+“ који је следбеник  свих(временом и кризом) угашених часописа „Заветина“(„Уметности махагонија“, „Заветина“, „Дрво живота“,„Трећа Србија“, „Оркестар СУЗ“...), али и „Српскогкњижевног гласника“ (пре свега, у општој духовнојоријентацији и начину финансирања!). Тај НУЛТИ БРОЈпредставља неку врсту атака на машту! Часопис има 192стране уобичајеног формата (наших броширанихчасописа), и завршава се овим редовима: „СазвежђеЗАВЕТИНЕ верује у свет који настаје, у оне који долазе…“НУЛТИ број је – тематски, у целини посвећен„Сазвежђу ЗАВЕТИНА“ на интернету, тј. светској Мрежи.Број је припремио  Управник и одговорни уредник БелаТукадруз, а уредио заменик  уредника Александар Лукић.Од прве до последње странице овог часописа, ко реппаунице, раширио се дух новина српскеренесансе.Стооки дух, васељенских новина будућности...Стооке новине Српске Ренесансе произашле су из тзв.„Билтена Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“, тј. из оних безбројних ирелативно непозатих извора са којих се напаја. Далекоод тога да „ЗАВЕТИНЕ +“ данас покушавају да„имитирају“, или „подражавају“, рецимо некадашњи„Српски књижевни гласник“, јер, пре свега, овим стоокимновинама тзв. Друге Српске ренесансе стоје нарасполагању и друкчија средства и друкчији изазови, узтолике незавршене и одложене послове српскекњижевности. Овај часопис је, коначно, преузео извесну„мисију“ коју и не скрива.НУЛТИ или ПИЛОТ број, и по садржају, и по броју иквалитету, сарадника, који су у јавности приличноукривени – хајде да и то подвучемо, још једном! – врлодобро и јасно говори сам по себи. Који то данаскњижевни часопис или књижевне новине на просторимагде се пише, говори и мисли српски, може да дозволиовај луксуз, који је себи допустио нулти или пилот бројстооких „ЗАВЕТИНА+“?Пођимо редом: ко се све нашао у овом нултомброју? Розанов, Бела Тукадруз, Радивој Шајтинац, БошкоТомашевић, Владимир Јагличић, Павле Поповић,Скерлић, Лазаревић, Соња Ковачевић (ЗАВЕТИНЕ нисусаме, испод барјака ваше идеје свечовечности„Заветована“ сам и ја ), Мирча Динеску, Иван Иљин,Зоран М. Мандић, Александар Лукић, МирољубМилановић, Јован Пејчић ,Санда Ристић-Стојановић,Миодраг Мркић, Душан Стојковић, Јелена Бодражић(примабалерина), Мирослав Тодоровић, Ђорђе Николић,Мирољуб Тодоровић, Маријана Колосова (1903–1964), ,Слободан Бранковић, Милисав Миленковић, СлободанЧворовић, Драгомир Матић,  + Радомир Продановић,Милица Лилић Јефтимијевић, Љубиша Д. Јовановић,Анђелко Анушић, Радомир Батуран, Су. Танасковић ,Драган Јацановић , Ратомир Марковић, Ранко Павловић,Виктор Широков (1945),  + Бранко В. Радичевић,Миленко Д. Јовановић,  Александар МЕЉНИК (1961),Маринко Арсић Ивков, Владика Николај, ВладимирДимитријевић, Фернандо Песоа, Ристо Василевски, АнриМишо, Ганчо Савов, Боро Драшковић, Јевгениј Шестаков,Мићо Цвијетић, Данил Хармс, Стеван Пешић,  Бекет, идр.ПИЛОТ  број  „ЗАВЕТИНЕ+“ није само пуки збиризвода карактеристичних фрагмената из једне суметекстова презентованих на „Сазвежђу Заветине“;часопис је више од тога. Часопис је окупио најширимогући круг аутора, како савременика тако и онихдругих, што су постали нераздвојни део српске културнеи књижевне традиције.
У ствари, ово је први српски књижевни часопис, који„пркоси“ тзв. линеарном читању текста, јер, дапоновимо, испод сваког текста штампаном у овомчасопису постоји и линк, који упућује „негде тамо“ настварни и много дужи текст. Довољно је клинкути, како
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се каже, да у секунди, искочите из часописа„ЗАВЕТИНЕ+“ у неки свет о коме нисте можда дотле нислутили да постоји. Тако да је за „читање“ овог нултогброја (говорим о дигиталној верзији, ПДФ) потребно имного мање и много више времена, истовремено,зависно од тога шта желите. Тренутно је нулти  број илипилот верзија новина српске ренесансе постављен наинтернет локацији Људи месечеве светлости(http://novinebuducnosti.wordpress.com )ЗАВЕТИНЕ+  излазе (најмање) 4 пута годишње усвескама свитак формата до 120 стр. Годишња претплатаза Србију   1100 дин..За претплатнике из Европе  30 евра.За претплатнике из Америке 35 долара. Појединачнибројеви часописа се купују директно од „Заветина“ поцени од 200 динара плус пошт. Трошкови. Сваки бројћемо штампати на папиру (кадгод сакупимо новац – неод државе Србије!!) , увек на ЦД (и цена тог дигиталногиздања ће, бити, увек,  три пута мања од штампаног напапиру примерка!). Ако не будемо имали довољно новцаза штампање појединачног броја, нећемо чекати – бројће изаћи према уобичајеном ритму, који не сме битиспорији од ритма годишњих доба! Ово треба да се каже јавно, да „ЗАВЕТИНЕ+“ зависеједино од људи и стваралаца, добротвора и филантропа,како из Србије и Европе, тако и широм планете, којиверују у овакву једну идеју књижевног часописа,васељенског часописа – часописа будућности.ЗАВЕТИНЕ+ ће издржавати сам себе, или нестати...НУЛТИ број се појавио уочи Спасовдана 2013. године,а овај Први број ће бити доступан читаоцима крајемавгуста 2013. године, можда баш на дан ВеликеГоспојине.И данас српску културу и књижевност сапињу извеснетенеденције које би се могле описати као деловање“живих вампира”. Да, има их, још увек: жељни су свежекрви, наравно… Нова и неустрашива књижевна критика,која се огласила пре само неколико година у једном одбеоградских књижевних часописа, наоружала се добримглоговим оружјем, али и фактима општег закона, као иуверења, да за праву књижевну критику нема никаквеспољашње стране, никакве ограде ни окружавања, штоје затвара!! Кључ за сваког правог и поузданогкритичара је његова мисао. Он има, не самодржачку моћједног Скерлића, већ нешто друго, другачије, како бирекао Емерсон, идеју која сва његова дела и поступањаквалификује. Он ће се променити набоље само, ако му сепокаже идеја која је моћнија од његове. Живот уопште,а пре свега човеков, је круг, који се сам од себе шири.Полазећи од једног сасвим малог круга, развија се извансебе, у нове и све веће кругове, у бескрај. Живахне ијаке душе проваљују преко кругова, чак и када су одбетона! Дух не трпи затварања и ограничавања.Запушите један извор или врело овде, избиће на другом,трећем, десетом месту, још јаче…“Доиста , стооке новине српске ренесансе ЗАВЕТИНЕ+:   верују у свет који настаје, у оне који долазе.Послератна литература српска, стварана током читаведруге половине 20. века, још се држи чврсто наизгледсамо у наметнутим и промашеним, диригованимисторијама књижевности и тзв. обавезној лектири засредње и основне школе, али не може избећи судбинунаметнутих ствари, и она се нагиње над бездан, који сеотвара за све што је застарело, кад се појављују новеидеје, а пре свега неизбежни талас нових критичаранадмоћне стваралачке иницијативе… Овде се отвараполигон за тешко аргатовање и цепање пањева, како бирекла И. Секулић. Нова генерација уметника,стваралачких личности, овде има прилику да изложипорузи и раскринкавању сваку неистину и дуговечнулаж. Већ од првих постова, објављиваћемо текстовеоних писаца којима су убедљивост и аргументованостјача страна, без обзира на доб или верску, политичку инационалну припадност. Шаљите нам своје текстове, алигледајте да не буду предуги… Ако се до пре годину илидве чинило да у савременој српској књижевности једвада има неколико писаца који се јавно и аргументованозалажу за неизбежна превредновања, за која се предДруги светски рат залагао и В. Вујић, данас бројличности критичке оријентације расте, повећава се.Нови критичари долазе из најнеочекиванијих праваца, иприродно је да из њих долазе, с обзиром у
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кakвом се друштву живело и гушило и онемугућавало…Следећи број часописа биће одштампан на папиру, упрепознатљивом свитак-формату, као следбеник свихдосадашњох бројева часописа „Заветина“. Обезбедите ирезервишите свој примерак на време!! (М,Л.)

Билтени „Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“(0030 - 0061)

ПОЕЗИЈА ЈЕДНОГ  КЛОВНА АПСОЛУТА / РадивојШајтинац(из обимнијег песничког рукописа) ТРЕМА УАЈНФОРТУ
Како мене никад нема у оваквој јасноћиЗар само зато што се не види.Не чује,Што се учи у другим световимаИ што је скупо ко ђаво на кристалном купалиштуНије то за мене,брзо почињем да измишљамПозирам на стрмој ивици,клатим се између воље и снаОво су бивша бучна богаташка двориштаС великим саксијама и послишном децомВидети више:http://zavetineaneks.wordpress.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/poezija-jednog-klovna-apsoluta-radivoj-sajtinac/ 
*Резиденцијални писци? (Поводом чланка КУЋАЗА ПИСЦЕ НА РАВНОМ БРЕГУ...
Докле ће да нас збуњују страним речима и шаренимлажама? Шта то, молим вас, значи - резиденцијални писци?Погледајте речник страних речи.  Residere - засести ;место сталног боравка шефа државе или владе, а исто итако и особе које заузимају високе управне положаје...Резидент значи дипломатски представник рангом нижиод посланика...Зашто је господи организаторима, па и писцимановинских чланчића, овакве врсте потребно да стварнадувавају? Видети више:http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/07/24/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8/
*ПРОБЛЕМ ЗАВРШЕТКА РОМАНА–АНЕГДОТЕ /Мирољуб МилановићО роману Живот и доживљаји војника  Ивана ЧонкинаВладимира Војновича(из најновије књиге огледа професора  МилановићаПИСЦИ ОТПОРА, управо објављене у издању ЕдицијеБРАНИЧЕВО, из Пожаревца)
...Да би одговорио на поменуто постављено питање:„Доживљаји – да, а где је ту живот?“, Војнович је мораода размисли о избору главног јунака и подвуче разлику
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према ликовима из дела својих савременика који сулагодно „пливали“ у водама још увек владајућегсоцреализма. Главни лик изузетне памети иинтелигенције био је немогућ, јер би брзо дошао у сукобса нелогичностима система и тако пропао, као што нипотпуно глуп не би могао да испуни услове жанраромана-анегдоте. У избору лика Чонкина блискогнародној представи будаластог Иванушке, Војнович јебио на трагу једноставног лика који је енигматичан самоносиоцима власти због њихове погрешне логике којуслепо следе и пословичне неповерљивости премасвакоме који би, на неки начин, могао да угрози личноствеликог вође. Најзад, такав Чонкин био је најближипредстави човека кога стаљинистичка свакодневицаузнемирава. Чонкин заправо само то и хоће: да слободноживи. Ту се крије и одговор на други део постављеногпитања. ... Видети више:http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/07/24/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BC/ 

*
ИЗАБРАНИ ЧЛАНАК - (Одабрао проф. Батуран)(СРБИ КАО ЗАМОРЧИЋИ …КО ЈЕ ОДГОВОРАН ЗАОВО??? ) СРБИМА ПРЕТЕ ....
БЕОГРАД – Антене ХААРП система инсталиране у селуБељина код Барајева на свега 50 километара одБеограда, о чему је „Правда“ детаљно писала претходнихдана, не престају да интригирају српску јавност. Иако јеовај систем пре неколико година постављен кодБарајева, а од трећег маја ове године почео и званичноса дејством, мало ко у нашој земљи зна шта је тачноХААРП и које су његове последице. Видети више:http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/ 
*Орашке магле / Светозар  Н. Поповић
ВРИЈЕМЕ САЗРИЈЕВА КО КРВ У МОЈИМ ЖИЛАМАДА ПОСНО МИРНО И СВЕ ТИШЕ УМИРЕМО ОД ГЛАДИЈЕР ГЛАД ЈЕ ЈЕДНОМ ПРОКЛЕТА ЗБОГ СУНЦАПА  ИСПОСНИЧКЕ АВЕТИ ДОЗИДАУ СТЕПЕНИЦЕ КОЈИМА ПОКЛАЊАМО ДИО СВИХВРАЋАЊА Видети више:http://zavetinemansarda.blogspot.com/2012/07/oraske-magle-svetozar-n-popovic.html 
*ТЕСЛА, АНДРИЋ, БЕЛАТУКАДРУЗ / Белатукадуз
Демократски привиди,Неописане трагедије,Суша која све суши пред собом,Наш истински живот и наш лажни,Нашу горку судбину и нашу измишљену,Језера усред кукуруза, села крај рајских река.Видети више:http://2003bz.wordpress.com/2012/07/24/%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%9B-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/ 
*ТИШИНА, ИПАК ТИШИНА /  Александар Лукић
Слутиш ли макар, како ми је било у паузамабомбардовања?Та, тишина, око мене док је владала, тишина долазећаиздалека;
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читао сам Паунда узалуд. Његови есеји о стиховимапростирућимкроз векове не беху лековити, утеха, не никако; ти есеји деловали су страшније од распрскавања Натобомби.
Живот. Како је изгледао живот проведен подбомбама?Можда је то био живот неке уплашене птице изненада истеране из гнезда старих јабланова.... видети више:хттп://принципова.wордпресс.цом/%Д0%Б3-%Д0%Б2%Д1%80%Д1%85%Д0%БЕ%Д0%Б2%Д0%Б8/%Д1%82%Д0%Б8%Д1%88%Д0%Б8%Д0%БД%Д0%Б0-%Д0%Б8%Д0%БФ%Д0%Б0%Д0%БА-%Д1%82%Д0%Б8%Д1%88%Д0%Б8%Д0%БД%Д0%Б0-%Д0%Б0%Д0%ББ%Д0%Б5%Д0%БА%Д1%81%Д0%Б0%Д0%БД%Д0%Б4%Д0%Б0%Д1%80-%Д0%ББ%Д1%83%Д0%БА%Д0%Б8%Д1%9Б/ 
*Из једног интервјуа Д. Ћосића / ПРАВДА
ЗАГРЕБ – Уз наднаслов „Разговор с великосрпскимидеологом“, загребачки „Јутарњи лист“ објавио јеинтервју са српским писцем.За књигу „Мој београдски дневник“ Дарко Худелистприредио је за „Магазин“ свој никад објављени интервјус Добрицом Ћосићем из 2011, који у „Магазину“представљамо у скраћеном облику. Видети више:http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B8%D0%B7-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83%D0%B0-%D0%B4-%D1%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%9B%D0%B0/ 
**ИЗБОР ИЗ ПРИСТИГЛИХ ПРВИХ РУКОПИСА НАЈУБИЛАРНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС 2013: И  КАДА  НЕ БИБИО  ОВАЈ  СВЕТ / Слободан Бранковић
НАПОМЕНА Управника “Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ” :Рукопис С. Бранковића је ушао у конкуренцију, каорегуларан, тј. необјављен у целини. Узгред, овом ауторупубликовали смо књигу  “Балада о белом креденцу”, каоједном од победника на Великом књижевном конкурсу“Заветина” (2008. године).Предлажемо ауторима, који тек спремају дапошаљу своје рукописе на Јубиларни књижевни конкурс2013, да уз рукопис обавезно пошаљу мало исцрпнијубио-библиогерафску белешку о себу и свом досадашњемраду, као и један избор својих фотографија, као иобавезну потврду, ауторско јамство, да рукопис нисуобјављивали у целини, ни публиковали ни штампали.Ако су делови публиковани или штампани, неизоставнонавести где, када.  Ми ћемо, обећавамо, редовније, изпристиглих рукописа, који су ушли у конкуренцију,публиковати одломке почев од августа до крајадецембра 2012, када се конкурс окончава. Конкурсуопште нећемо продужавати. Да бисмо моглипредстављати ауторе, молимо – понављам – да намобавезно пошаљу своје фотографије, како бисмо их штобоље представили. Јер, конкурс, поред осталог, има и туфункцију да учини познатим непознато или сасвимнепознато… Видети више:http://krmikovac.wordpress.com/o/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/ 
*
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ПОХВАЛА ВЕКУ  УЖАСА / Мирољуб Милановић 
Над књигом есеја Ода XX веку Беле Хамваша
Тешко је у двадесетом веку наћи мислиоца који је биоу стању тако јасно, прецизно и блиставо да мискли и учесто беизлазним животним условима изгради својфилозофски поглед на свет, упркос владајућемтоталитаризму и догми на којој се заснивао. Да уђе у сржсоцијалистичког друштвеног система и укаже напукотине у којима се урушавао, пре свега по питањучовекове слободе и животне истине. То могу само људиод интегритета и велике моралне и духовне снаге чијамоћ уверења надилази тривијалност и приземностобичног живљења. Да погледају у очи веку који им једодељен и покажу какво му је лице. Бела Хамваш био јеједан од њих.Сабласти су га прогониле целог живота.....Из нове, управо одштампане књиге ПИСЦИОТПОРА Видети више:http://m950.wordpress.com/2012/07/28/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/ 
*ПИЈЕТЕТ: У КИЈУКОВОЈ РАДНОЈ СОБИ .../Владимир Димитријевић
…..Не можемо заменити Кијука, јер таквог више нигденема; такви, који живе за друге и бдију над ближњима,ретки су и у бољим, а камоли у оваквим временима,временима охлократије и тријумфа ништавила, кад бинаша елита, и духовна и световна, хтела да се „побугари“(ко јачи, ми уз њега ), или потурчи, или, осим часнихизузетака, ко зна шта још .... Видети више: http://sazvezdjezavetina.word-press.com/2012/07/29/%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%98-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD/ 
*ПОПОЛ  ВУХ
Попол Вух, «књига са саветима», јесте драгуљмајанске литературе, где су изложене изванреднемистичке, филозофске, уметничке и дубоко научневредности. Видети више:http://akademijaalhemije.wordpress.com/2012/07/29/popol-vuh/ 
*ВОПУС ?

Одувек, током времена било је много њих који сужелели да подигну вео тајни пребачен преко великихистина егзистенције: одакле долазимо и куда идемо?Који је циљ нашег постојања? Шта се налази изванматеријалног света? Шта је после смрти?Тражећи одговоре неки су се осврнули ка старимметафизикама, други су се окренули догмама иверовањима различитих цркви. Магија ових је самоугасила неспокојства, али није дала целу истину и нијеугасила жеђ која је горела у срцу искреног тражитеља. Аони који су одабрали доктрину агностицизма иматеријализма, негирајући Бога, постали су робовиматерије, фанатизма и инстиката. ....Видети више: http://akademijaalhemije.word-press.com/2012/07/29/vopus/ 
* ПРИСТУПНА БЕСЕДА / АКАДЕМИЈА
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АЛХЕМИЈЕ Александар Лукић: ДЕЛТА
Речни насип, земљана дебела саламавијуга као живот док се не изгубиу даљини, у шуми канадских топола.
Ка ушћу жури вода и вечност.Гране сувих стабала дрвећаокупирани црним птицамапричљивим шеширима са црним крилима. …..Видети више: http://akademijaalhemije.word-press.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82% D 1 % 8 3 % D 0 % B F % D 0 % B D % D 0 % B 5 -%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5/ 
**ОТКРИЋЕ АКВАДУКТА (можда јединог наБалкану?)
Како незванично сазнајемо ових дана од наших старихраданских пријатеља, проф Вујадин Иванишевић који иове године руководи ископавањима на Царичином Граду,са екипом својих сарадника , користећи савременутехнологију снимања и сондирања терена, дошао је дофасцинантног открића : доказао је постојање аквадуктакојим је вода из Раданских извора спроведена уЈустинијану Приму. Дужина водовода је око 20 км.---Видети више:http://principova.wordpress.com/about/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%9B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0/ 
*РЕАКЦИЈЕ НА ЧЛАНАК 
← Политикин „Додатак“ / Бошко Томашевић
Винко Шелога: Мислим да Томашевићев текстзаслужује озбиљну пажњу. У Србији недостаје дијалога усвим сферама јавног деловања па и уобласти културе иуметности, а чим нема дијалога, не може битиравноправног сучељавања идеја, стилова, поетика.Србија ће и даље остати најсиромашнија у “културномкапиталу”. “Политика” и њен “Додатак” репрезентујуучмалу, недемократску и политикантску Србију.Претерано бирократизована држава, тобож у имејединства нације, тежи да све има на једном месту, подсвојом шапом. Све је у Београду, на видику и на платномсписку. Таква држава има своје листове, писце,редитеље, уреднике, директоре, преко којих контролишеи област духовног стваралаштва. За коју деценијуБеограду ће Србија бити потребна само у изборнимкампањама.... Видети више:http://zavetine.wordpress.com/2012/07/30/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB/#com-ments
**ДУХ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ – ЧАСОПИС„БРАНИЧЕВО“ јесењи број
Избор текстова на ову тему из књижевног часописаБраничево, јесењег броја који је тренутно у фазиприпреме Сазвежђе ЗАВЕТИНА публиковало је  позив насарадњу пожаревачког часописа БРАНИЧЕВО, утематском броју посвећеном  духу српске књижевности,у врло утицајном и посећеном сајту  ОПАЛО ЛИШЋЕ http://antologijaol.wordpress.com/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD/%D0%B4%D1%83%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/почетком маја 2012. Тај текст је штампан и у дневномлисту ПОЛИТИКА у културном додатку од 12. маја.
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Тамо су  наведени ближи услов о учешћу у том броју,који је у припреми, и из кога публикујемо, ексклузивно,неколико текстова, који могу занимати најшири могућикруг читалаца. Захваљујемо се уреднику „Браничева“ А.Лукићу на дозволи да публикујемо  текстове из тогачасописа у припреми пре него што изађе из штампе –окоовогодишњег београдског сајма књига…
*Р. М. ЕМЕРСОН ДУХ
За праву теорију природе и човека битно је да садржинешто будућности окренуто и отворено. Сврхе које суисцрпене или које би то могле бити, и чињенице које сезавршавају у изјави, не могу бити све што је истинито оовом врлом конаку где човек пребива и где све његовеспособности налазе подесну и бесконачну могућноступражњавања. И све функције природе могу се сажети уједну, која човеку признаје неограничен распон. Кроз свасвоја царства, до рубова и слепе стране ствари, она јеверна узроку у којем је њено порекло. Она увек говориДухом. Она навешћује апсолут. Она је трајна последица.Она је велика сенка указујући увек на сунце иза нас.Видети више: http://zlatnirasudenac.word-press.com/2012/07/31/%D0%B4%D1%83%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/ 
*НИКОЛАЈ  БЕРЂАЈЕВ РУСКА РЕВОЛУЦИЈА
Бучно сте устали у одбрану схватљивих људскихциљева у животу а против тајанствених циљева, усталисте у одбрану човека против Бога; устали сте противжртава које захтева све што је тајанствено и велико. Уиме схватљивог и рационалног ви дижете устанке иизводите револуције, у име малограђанских утопија,схватљивог и маленог земаљског благостања за сваког иза све, ви одбацујете највеће вредности и светиње. Висте над-људским вредностима супротставили људскукорист за свакога и све. Тако су се сударила дванепомирљива погледа на свет, два непомирљиваосећања живота.... Видети више:http://principova.wordpress.com/2012/07/31/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0/ 
*ВАСИЛИЈ РОЗАНОВ  БАВЕЋИ СЕНУМИЗМАТИКОМ
(Одломци. Из јесењег броја књижевног часописаБРАНИЧЕВО, 2012, посвећеног Духу српскекњижевности)
Из „средишта тужних запажања“ током многих годинакњижевног рада, примећивао сам, видео, посматрао наоснову књиге прихода-расхода појединих издања, наоснову „мишљења штампе“ – чим напишеш нештоподсмешљиво, злобно, рушилачко, убиствено – људи сеодмах жудно лаћају књиге, чланка.– И крене и крене… Али ма са коликом љубављу, одчистог срца написали ви књигу или чланак сапозитивном садржином – то лежи мртво и нико се чак непотруди да отвори чланак, да расече брошуру, књигу.– „Баш ми се не чита“ – овде; „досадно је, досадилоје“.– Ама шта вам је „досадило“? Ма нисте ни читали?– „Свеједно нам је досадило. Знамо унапред…“– „Јуримо. Ловимо. Захваљујемо“ – тамо.– На чему „захваљујете“? Та срушило се и смождилоје или ће се срушити и смождити?
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– „Свеједно… Весело је. Веселије је да се живи.“ Људиволе пожар. – Воле циркус. Лов. Чак и кад се неко дави– у ствари воле да гледају: нагрну.У томе је ствар.И Књижевност ми се огадила....
Видети више:

http://poglediiskosa.wordpress.com/2012/07/31/%D0%B2%D0%B0%D
1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98-

%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-
%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B8-

%D1%81%D0%B5-
%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D

1%82%D0%B8%D0%BA/ 
**[СЕВЕР ЈУГ ИСТОК ЗАПАД] УПРАВО ПРИМЉЕНЕНОВОСТИ ВЛАДИМИР ЈАГЛИЧИЋ НА РУСКОМ
Руски часопис "Литаратурније знакомства" који излазиу Москви, у свом најновијем, јунском броју, објавио јециклус од девет... Видети више:http://najboljidrug.blogspot.com/2012/07/blog-post.html 
*
Трагом вести ПОЛИТИКА МЕЊА ВЛАСНИКА
Како јавља дописник агенције Бета из Москве,стопроцентни власник "Ист медија групе" је АлександарТрбовић. Та фирма регистрована је 12. јануара овегодине, са оснивачким капиталом од 10.000 рубаља,односно 250 евра. Извори упућени у медијску ситуацијуу Русији рекли су агенцији Бета да је та фирма потпунонепозната и да нема никаквог утицаја у Русији. ...Видети  више:http://tzvkulturnidodatak.blogspot.com/2012/07/blog-post.html 
*НАШИ ЛЕКАРИ ОПЕТ ИДУ У ЛИБИЈУ?...
Наши лекари опет иду у Либију, плата око 2.000 евра Два месеца након што је завршен грађански рат уЛибији, радници из Србије поново се враћају у ту земљу.Лед су пробили медицинари, седморо лекара итехничара, који су пут Триполија кренули пре месецдана. Друга група медицинских радника, њих осморо изБеограда, … Видети више:http://velikazavetina.blogspot.com/2012/07/nasi-lekari-opet-idu-u-libiju.html 
*КОМЕНТАРИ НА КОМЕНТАРЕУз Бајићев чланчић "Ноћ пред одлазак"_______________________
Последњи коментариLJ.K. Taylor | 26/07/2012 13:37Gospodine Bajicu,U vasem tekstu najavljujete snimanje nove serije. U rani-jim najavama rekli ste da je rec o ravnogorskom pokretu injegovoj ulozi u ratnim godinama 1941–1945 godine. Kadaje vec rec o tome da li ce te u vasem delu govoriti i o DrinkiRadovic iz Rajkovca, kojoj su Drazini cetnici ravnogorci nanjene oci zaklali cerke Radmilu i Stanku, a zatim i nju – zatosto nisu izdale partizane sklonjene u zemunicu. O heroiniDarinki Radovic dva velika pesnika Vasko Popa i Dobrica Ericispevali su poeme …. Видети више:http://fatamorganeimajezavetine.blogspot.com/2012/07/blog-post.html 
*ФРАГМЕНТ (генеалошка скица)/ВлахБелатукадруз
“Ово није оно што су они имали на уму”,каже Деда. “Ту међу и тај отпадМоже померити само апсурд,
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Модерна реч , бесмислица, немогућеИ они одозго, уз помоћ онихШто ходају по облацима. И духоваСтрашних поплава и обнова“ .Поплаве су овуда и провале облакаОзбиљно пословале, апсурд и они духовиСишли са звезда или из мистерија.Тишина пљушти као киша, и шумски мир,Неочекивана и неизрецива лепотаПрипрема је за створења из шуме, из магле, из влаге,Што су освајале парцеле слуга-лутки,Дрвених жена и дрвених људи…Уз древни поклич:“Ви сте злостављали нас сада па ћемо вас појести! “  .....
Видети више:

http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/07/30/%D1%84%D1%80%
D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-

%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D
1%88%D0%BA%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B0-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%85-
%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0/ 

*
Документарни филм ЗАВЕТИНА ФРАГМЕНТ(генеалошка скица) / Влах БелатукадрузВЛАХ БЕЛАТУКАДРУЗ, 1:Филмска поезија
То је било пре почетка,Када није било ове реке,Овог спруда,Овог дрвећа,Ове бистре воде,Ових риба,Ових пањева,Ових жила,Ових јова и брестова.Овде је било само небо, без краја.Овде је било дно мора, без краја.Није постојало ништа више,Није било звука, ни покрета.Само небо и море,Дубина и дух дубине,А ово су његова имена: Бела, Тукадруз,Вир, Расуденац.И њему није дато, као ма ком другом, да говори усвоје име.Нити он може да приповеда своју легенду.Јер дубини и духу дубине није поверено да негујеСвоју величину, већ величину самог стварања.

Видети више: http://youtu.be/Bu3kAniaCP8 
*
КРАЈ КЊИГЕ „ПИСЦИ ОТПОРА“ МирољубаМилановића
У делима писаца отпора мисао о богу заузимазначајно, а понекад и пресудно место. Та мисао је честонераскидива од самог дела, али је различитоинтерпретирана. Како је реч о писцима из источног,православног хришћанства, разлике према западним сузначајне и уочљиве.„Ја прихватам бога, и не само радо, него још и више“…„него овај свет што га је он створио не прихватам, нитимогу пристати да га прихватим“[1], каже Иван Карамазовбрату Аљоши. Наводи и разлог: супротности измеђузамисли и реализације, раскорак између речи и дела. Изовога следи следеће: ако прихвата бога али негирањегово дело, Иван негира и смисао живота оличен убогу. Апсурд је рођен. Питање је колико се у њему можеиздржати.Скоро век касније, али сада теже, нељудскије и безнаде, опет Сибир, ледени Сибир! Гради се некаквазграда, и то на минус двадесет седам целзијусових, закога, зашта, то ни наручилац не зна, а не зна се, богме,ни ко је он. Зар мајка Русија тако поступа
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према својој деци? Уместо напретка и лепшег живота,лед и смрзавање!? Иван Денисович Шухов, високо напрични, израчунава биланс тог „Једног дана“. Случајнопомиње бога. ...... Видети више.http://zavetine.wordpress.com/2012/07/30/%D0%BA%D1% 8 0 % D 0 % B 0 % D 1 % 9 8 -%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5 -%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8 -%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB/ 
**Никола ТЕСЛА / Јелена Бодражић
Будим се као и свако јутро свесна себе , простора окомене и гледам небо које је зачудо било ведро и светло ицелим телом ме је испунила милина и осећајугодности.... Видети више:http://70653dotcom.wordpress.com/2012/08/01/nikola-tesla-jelena-bodrazic/ 
*РЕХАБИЛИТАЦИЈА
На дан доношења судског решења о рехабилитацији,следеће године у Београду окупиће се Алексићи,потомци учитеља Милорада из целог светаСветлана Спасојевић из Београда, рођена у БајинојБашти, није запамтила свога деду Милорада Алексићакоји је био један од најистакнутијих српских учитеља ,био је и школски надзорник Рачанског и Црногорскогсреза. Милорад Алексић је такодје био један од оснивачазадружног покрета почетком двадесетог века у Србији,учесник је ослободилачких ратова Србије од 1912. до1918. године, ратник на Солунском фронту, и носилацвише одликовања. Видети више:http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/about/ 
*Слободан БРАНКОВИЋ ТАКО СЕ САЊА, НЕУМИРЕ
Кад изгуби и болнички кревет и остане сам,Размишља о свему, највише о томе где је погрешио.Тетура годинама уназад, претура по загонеткама,Набаса и на оно што  никад није било.Тако би, са свим што је натоварио на себе,Да похита напред, ако је напред одавде тамо.Живот, сваким даном, заузима све мањи простор.Шта све не стане у малу собу, још више у тачкуекрана.Стари скептик, тек што би кликнуо,Ето, у трену, чуди се свету,Као да је то каква игрица за доконе, на пропутовањудо оностраног. Видети више:http://zivotjesenisan.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 
*СЛУЧАЈ ЖАНКЕ СТОКИЋ 
Окружни суд у Београду рехабилитирао је ЖивануЖанку Стокић и утврдио да је пресуда Суда за суђењазлочина и преступа против српске националне части од3. 2. 1945. године ништава од тренутка доношења и дасу ништаве све њене правне посљедице.Том пресудом оптужена Жанка Стокић оглашена јекривом јер је за вријеме окупације, као чланицабеоградског Народног позоришта, судјеловала у“Весељацима” и “Централи за хумор”, које су биле подблагонаклоном заштитом њемачког окупатора, а посебнозбог учешћа у програмима Радио Београда у оквирудневне емисије “Шарено поподне”, чиме је “културно иумјетнички” сурађивала с окупатором и домаћимиздајницима, па је осуђена на казну губитка српскенационалне части у трајању од осам година. Молбе запомиловање Жанке Стокић подношене након изрицања
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казне биле су одбијене од стране ПредсједништваНародне скупштине. Жанка Стокић преминула је 20. 7.1947. године. Видети више:http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/08/01/slucaj-zanke-stokic-vreme/,
*СЛУЧАЈ  БОРИСЛАВА ПЕКИЋА
Окружни суд у Београду 17. децембра 2007. донио јеодлуку којом се утврђује да су пресуда Окружног суда уБеограду К.бр.147/49 од 14. 5. 1949. године и пресудаВрховног суда Србије Кж.бр.600/49 од 20.07.1949. годинеништаве од тренутка њиховог доношења и да су ништавесве њихове правне посљедице, укључујући и казнуконфискације имовине, а рехабилитирани БориславПекић сматра се неосуђиваним…..Видети више: http://sazvezdjezavetina.word-press.com/2012/08/01/slucaj-borislava-pekica-vreme/
*МИЛАН КАШАНИН СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ УСРЕДЊЕМ ВЕКУ
(Јесењи темат књ. часописа БРАНИЧЕВО, 2012, ДУХСРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ )Са истим задовољством прича он и како му је отацразорио византијске градове. Наводећи их по имену, синНемањин пише: „Те градове поруши и до краја темељаих искорени… И претвори славу њихову у пустош,истреби грчко име, да се никако не помиње име њиховоу тој области.“ У жељама и замислима средњовековниљуди су још свирепији него у делима. .....

Видети више:
http://1983z.wordpress.com/2012/08/02/%D0%BC%D0%B8%D0%BB

%D0%B0%D0%BD-
%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-

%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D

0%BE%D1%81%D1%82-%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%B5/ ,
*Ј.В. ГЕТЕ СРПСКЕ ПЕСМЕ (Јесењи темат књ.часописа БРАНИЧЕВО, 2012, ДУХ СРПСКЕКЊИЖЕВНОСТИ )
Други део превода српских песама, за који имамо дазахвалимо истрајном савесном труду наше младепријатељице, могао би ми дати повода да изложим својемисли о тој народној поезији коју и ја толико ценим. Ивећ сам био у том циљу многошта припремио кад сам учасопису Гöттингисцхе Анзеиген, Нр. 192. 1826, наишаона једну рецензију која ме разрешава свих даљихизјава.... Видети више: http://kamenipecatneolita.word-p r e s s . c o m / 2 0 1 2 / 0 8 / 0 2 /%D 1% 9 8 -%D 0%B 2 -% D 0 % B 3 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 5 -%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5/ 
*ВАСКО ПОПА ОД ЗЛАТА ЈАБУКА(Јесењи темат књ. часописа БРАНИЧЕВО, 2012, ДУХСРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ )
Наша народна поезија цветала је и сазревала у самомсрцу столетних ноћи. У току тамних векова створен језлатни век наше књижевности. Наша класика једина иправа. Раздобље наше литературе које из непојамнихдаљина сјаји својом чудесном лепотом и које нијепрестало и неће никад престати да обасјава песничкостварање на овој шаци земље под овим небом.Народни песник као да још чини једно с природом окосебе, још чује како цвеће расте, како се пиле леже изјајета, како се звезде множе. У његовој песми самаземља и сунце срце отворе и огласе се људским гласом.Његови ритмови изражавају и саму игру сунчевихзракова и ветрова и грана. Његовим очима и сам камени дрво прогледају и стасају како само он, човек-песник,уме да стаса.
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Видети више:
http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/08/02/%D0%B2%D0%B0%D1

%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0-
%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D1%98%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0/ 
*У РУМУНСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЧАСОПИСУ„РАМУРИ" ПОЕЗИЈА ИГОРА РЕМСА 
Престижни румунски књижевни часопис „Рамури"представио је у последњем броју (јул 2012.) поезијуИгора Ремса, пјесника и сликара из Бара. У књижевномчасопису објављене су Ремсове пјесме „Бело", „Риба",„Мој Сликар", „Винсет Ван Гог", „Корте" и „Булоњ".Пјесме је превела са француског и енглеског на румунскиНикулина Опреа, књижевни критичар, писац ....Видети више:http://identitet2007.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 
*АТЛАНТИДА : КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕЗЛАТКО КРАСНИ

Видети више :http://zavetineatlantida.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 
*ОРЛУШИНА : ИЗ ПРИСТИГЛИХ ПИСАМА НАЈУБИЛАРНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУР „ЗАВЕТИНА“(Вујица Поповић, Стеван Шарчевић)

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/2012/08/04/%D0%B8%D0%B7-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0
%BB%D0%B8%D1%85-

%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-

%D1%98%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0
%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD/ 

*ЛИТИЈА: ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНА ПОСЛЕ СМРТИД. ВИТОШЕВИЋА
КЊИГА У ШТАМПИ: „Непотписани Скерлић“(откривени непознати текстови Јована Скерлића у„Српском књижевном гласнику“ и обимна пратећастудија), приредила Невена Витошевић Ћеклић,Службени гласник, Београд видети више:http://litija1.blogspot.com/2012/08/blog-post.html ,
*Јован ДУЧИЋ  О НАШОЈ КЊИЖЕВНОСТИ,НОВИНАРСТВУ И О УЛОЗИ ЈАВНЕ РЕЧИ УДУХОВНОМ ИЗГРАЂИВАЊУ НАРОДА 
То двоје – рекао је г. Дучић – новинарство икњижевност, требало би не само да се одваја, већ да седопуњује. Јавна реч је увек само једна; то јест, увек илисамо племенита или само злочеста. Новинар пише заједан дан, поводом једнога случаја, или за један општидруштвени степен; књижевник се обраћа увек самодуховима себи равнима. Пише, ако је могућно, за вечности не говори о једном случају него о једном интегралномживоту. Та два човека, новинар и писац, немајузаједничког, него само средство којим се служе, а то јејавна реч и аудиторијум, а то су људи који говорењиховим језиком и живе на истом тлу. Видети више:

http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/08/04/%D1%98%D0%B5%
D0%B4%D0%BD%D0%B0-

%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1
%82-%D0%B3-

%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B0/ ,
*ФЕНОМЕНАЛНИ БЕЛУТАК : БРАНКОЛАЗАРЕВИЋ: Неколико дана из „Дневника једног
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никога“
Дух нема почетка. Нема га ни тело. Кад се нечим морапочети, чиме ће се другим отпочети него, одмах –завезати један чвор. Тај чвор обично узимамо да није упитању. Јер ако хоћемо да се питамо, онда се не може нипочети. Почиње се декартовски: Ето, то је тело; ово, пак,дух је: ово што опипавам, и ово чиме пипам. Јер, ваљда,пипам и осећам духом? Или, можда, ко зна како?

Видети више:
http://znakprepoznavanja.wordpress.com/2012/08/04/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0
% B D % D 0 % B A % D 0 % B E -
%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%
9B-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4/ ,

*Бранко ЛАЗАРЕВИЋ  ИЗ НЕОБЈАВЉЕНОГДНЕВНИКА 17. септембар 1943.
Пробуди ме ноћас ова мисао: потребно је ослободитисе свега и пустити мисао да тече апсолутно слободно.Свака људска мисао је окована. Одозго је теологија,одоздо је материја, и са свих других страна су неке копчекоје укопчавају мисао у традицију, обичаје, нарави,системе, доктрине, схеме, социјално, политичко, расно,класно, верско, национално… Пуно је родослова,крштеница, тапија. Мисао је у читавом низу кврга,ланаца, котви. И сама реч је један фосил, једнаокаменотина. Разговарате са неким лепим духом, иосетите јасно како му глава удара у неку школу, о каквудоктрину. Дух је само теолошки, економски, политички,социјалан; само то и, чак и кад је све то заједно, криласу му везана и мисао спутана. Одасвуд је неки Дамокловмач који му сече главу ….      Видети више:хттп://сазвездјезаветина.wордпресс.цом/2012/08/04/%Д0%Б1%Д1%80%Д0%Б0%Д0%БД%Д0%БА%Д0%БЕ-%Д0%ББ%Д0%Б0%Д0%Б7%Д0%Б0%Д1%80%Д0%Б5%Д0%Б2%Д0%Б8%Д1%9Б-%Д0%Б8%Д0%Б7-%Д0%БД%Д0%Б5%Д0%БЕ%Д0%Б1%Д1%98%Д0%Б0%Д0%Б2%Д1%99%Д0%Б5%Д0%БД%Д0%БЕ%Д0%Б3-%Д0%Б4%Д0%БД%Д0%Б5/ 
**МИТАРЕЊЕ ЧУДОВИШТА / Александар Лукић
Трећа Србија је у клими општег колективноглажидуха, још увек неостварен пројекат. Он почива усрцима неколицине нас који залажући се за Њупристајемо да идемо раз света. Труд је био и остаовредан напора. Ми нисмо вољни да будемо потчињени.Уобичајено скривање иза народа, чине лицемери,намерни чекању нових прилика како би показали својегоизам и пустош епохе. Њих смо се нагледали, јуче,данас, нажалост, примери накарадног наслеђа иђубришта какистократије која једе своју идеју нећеизостати ни сутра.И ћорав човек види да октобарска револуција уСрбији, није упокојила тоталитарни дух комунистичкогдиносауруса.Демонтирање политичког система у коме једоминирао коминтерновски дух и култ Вође је изостао. Инакон револуције, на цени су остали одани и послушни,како рече приповедач Мирољуб Милановић: “Држали сусе један другог као пијан плота и на изборима редовномењали положаје”. Помоћи нам није било. ...

Видети више:
http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.com/%D1%82%D1%80%

D0%B5%D1%9B%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D0%BC%D

0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B5-
%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1

%82%D0%B0-
%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D

0%B4%D0%B0%D1%80-
%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/ , 

*ПРИНОВА У МАЛИЊАКУ / Мирослав Тодоровићу
.... Са апаратом у руци већ десетак
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минута настојим да у цвету маслачка снимим две пчеле.Две пчеле на истом цвету. Испод ока видим малинара М.како зачуђено гледа моју операцију, подиже руку,одмахује.  Усихћен видим како  на један цвет слећу двепчеле, али једна од њих одлеће.. Све је то трајало краткоколико око да види, а ја о томе напишем ову реченицу...Видети више:http://zavetineaneks.wordpress.com/o/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%9A%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8/ ,
*ОПТУЖНИЦА : ПОСТХУМНО ИЗРАВНАЊЕ /Живомир МладеновићИли о томе како је и уз чију помоћ Глигорић украорукопис „Српски реалисти“
Када је јуна 1947. године рукопис „Српски реалисти“,којем је недостајао једино Радоје Домановић, кога нијемогао да коначно уобличи до одређеног рока, предао,под шифром „Литист“, две године млађем колегиВојиславу Ћурићу, тадашњем руководиоцу Главногпросветног савета и помоћнику министра просветеМитре Митровић, он се јако изненадио и изустио: „То ћеим добро послужити!“ Младеновић тада није схватиосмисао тих његових речи. Сматрао је да су члановиКомунистичке партије са највишим школскимобразовањем и на највишим државним и културнимположајима узор поштења и правде. Није знао да јетобожњи конкурс за српски реализам био само замка залаковерне да би послали своје рукописе, како би сењима могао користити Велибор Глигорић, тадашњихонорарни професор српског реализма на Филолошкомфакултету у Београду, који тада, судећи по његовомуводном предавању, није знао готово ништа о српскомреализму, па је уводно предавање засновао на општимпојмовима о совјетском критичком реализму, а то музнање није ништа вредело у јеку борбе противИнформбироа, коју је он тада водио у име Централногкомитета партије.У рукопису о српском реализму ЖивомираМладеновића Глигорић је нашао све оно што му је тадабило неопходно, а што нигде на другом месту није могаонаћи: објективно, свестрано и занимљиво приказан овајсрпски књижевни покрет, како га нико раније нијеприказао, нити је на овај тобожњи конкурс стигао јошнеки такав рукопис. С овим рукописом могао се предстудентима појавити као ненадмашни познавалацреализма, па је био доживотно захвалан ВојиславуЋурићу, што му је, злоупотребивши свој положај, овајрукопис поклонио, очекујући од њега да му помогне да,заједно с њим, оствари успешну научну каријеру.Како није било потребно да у рукопису ишта мења,нити је он био у стању да то чини, Глигорић је почео дага неизмењена чита с катедре студентима ....Видети више: http://trgovcisvetloscu.word-press.com/2012/08/05/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC/ ,
*МИ ПЕВАМО У ПУСТИЊИ[1] / Данило КИШ
ПОСЛЕРАТНИ РАЗВИТАК српске прозе видим каоспоро мицање и болну конвулзију, као случајан испорадичан блесак неког талента, неке књиге; каолагано мицање и отварање ка Европи, ка свету, у тимслучајним и спорадичним блесцима талената; каоскривен или несвестан напор појединаца да се одвоје одтеорије натурализма, реализма и соцреализма; каонаметање једне одређене функције књижевности као
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јединоважеће теорије, где критичари, задојенипрагматичким духом Скерлића, Светозара Марковића,Херцена, Доброљубова или Иполита Тена, још увекпроповедају писцима тезу о књижевности као „одразународног живота“, једнако верујући (заједно с писцима)у исцелитељну, просветитељску и историјску функцијукњижевности, а да се дела, срећом, рађају с времена навреме, упркос тим теоријама и тој тенденцији. Због те итакве климе, у послератној српској прози још се нијеразвила широка лепеза књижевних проседеа у оквиримапрозног жанра... Видети више:http://kn950.wordpress.com/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%83-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88/ ,
*УВОД / Данило КИШ
(одабрани одломци. Из јесењег броја пожаревачкогкњижевног часописа БРАНИЧЕВО, на тему Дух српскекњижевности)
НЕВИЂЕНА ХАЈКА која се подигла око књиге Гробницаза Бориса Давидовича и њеног аутора остала је за намакао какав провинцијски шаббат; прозори су поново умраку, завесе су спуштене, пси су умукли, а по трговимаветар преврће стару новинску хартију – последњесведочанство те валпургијске ноћи, тог вештичјег(књижевног) карневала.И како ће, можда, једног дана неки књижевниисторичар покушати да се разабере у свему томе, у целојтој работи коју су новине крстиле „највећом послератномкњижевном афером у нас“, да покупи, дакле, на гомилуту пожутелу новинску хартију како би сагледао изаспекта књижевноисторијског, непристрасно, што се свезбивало на том пијаном вашару наше књижевности, то јаовде желим да њему, том будућем истраживачу, пружимнеколико података о стварима које би могле тада да гаинтересују и да му помогнем да се снађе у том мраку....Видети више:http://krmikovac.wordpress.com/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88/ ,
*ПИСАЊЕ КАО НАГРАДА / Александар Лукић
Иза ковчега Достојевског хтели су студенти да носењегове окове.Умро је у радничкој четврти, на четвртомспрату, куће – са много станова за издавање.Ове речизаписује у свом дневнику Франц Кафка 15. марта 1914.године.Где је и како умро Србољуб Митић, знамо. Или многии то не знају?Говоре о њему као уклетом песнику, а он је биосамоук и песник - необичне судбине. Стасао је и израстаоиз мита и традиције краја у коме је рођен. Припадао јесвом народу у најисконскијем смислу као уосталом и ВукКараџић. Није се дао завести …. Видети више:http://krmikovac.wordpress.com/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/ ,
*
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КЉУЧЕВИ / Академија алхемије /  покренутанова страница
Овде ћемо убудуће публиковати поезију, прозу илиесеје, писаца и других уметника – потенцијалнихчланова будуће Академије Алхемије. Према изборунаших антологичара, оних што иду путем на коме немапрашине. Видети више:http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8/ 
*И НАЈЗАД, ЈЕДНА УТВАРА НОВОГ БЕОГРАДА /Борислав ПЕКИЋ
(одабрани одломци. Из јесењег броја пожаревачкогкњижевног часописа БРАНИЧЕВО, на тему Дух српскекњижевности)Ако човек привремено, за овај тренутак и ову тему,занемари основни задатак који има у Београду, а то јесачувати голи живот на пешачким прелазима итротоарима, преостаје му онај тежи: да се сачува одисповести познатих и непознатих људи… (Дневник,1979) Видети више:http://zavetinebr1.wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5/%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3-%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0/ ,
*КЉУЧЕВИ : BASIC ТОМАШЕВИЋ / БошкоТомашевић
(одабрани одломци. Из јесењег броја пожаревачкогкњижевног часописа БРАНИЧЕВО, на тему Дух српскекњижевности)
.... УВИД У ДОСИЈЕизненађен самда постојими ако већ постојимда сам чиниооно што нисамзнао да сам чинио.увек неко знавише од тебе самоги ко си и шта сии шта си чиниои шта ниси.има залудних људии залудних службипостоје људи над вамавидети више: http://akademijaalhemije.word-press.com/%D0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8/basic-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B/ ,
*БИФЕ „БРИОНИ“ / Новица Тадић
Ту на углу – трафике се расцветале.Раскрсницом, око коцке-сата, тутњеАутомобили. Унутра познати гости:Друг Сифон, Професор, Таксиста, Гадафи.На целом једном зиду постерОстрвља: палме повијене премаОблацима и лучини, плажа пуста,Само стопе у песку. У преподневнимЧасовима празна је сала за ручавање. ...Видети више:http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/08/06/%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%B5-
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%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%9B/ 
*
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: 
Штампана верзија књижевног часописа "БРАНИЧЕВО"1-4/2012 исцрпена је почетком лета ове године.Дигиталну верзију, овде, могу преузети сви они нашипријатељи широм Србије и република бивше Југославије,али и Европе и осталих континената, који нису стигли дакупе штампану верзију. Ова дигитална верзија у свему јеадекватна штампаној. Часопис ће овде моћи да сепреузима све до краја 2012. Коментаре, након читања,можете записивати овде, такође.Овде (Бев сајт часописа ТАЛОГ, алманах заживу традицију, књижевност и алхемију) :https://sites.google.com/site/balkanskisindrom/andeo-sa-lampom/branicevobroj1-42012januar-jun2012# 

**АЛТЕРНАТИВНА ИСТОРИЈА: Заштита од чини,враџбина и магије - православна молитва противмагијског дејства духова
.... Духовна заштита од чини, враџбина, беле и црнемагије, и средства против магијског дејства духова идемонаОд памтивека је народ веровао у бацање чини ивраџбина, у урокљиве очи и штетне симболе, гатаре иврачаре. До дана данашњег то паганско мишљење, ишто је још тужније, та магијска пракса бацање чини иврачања, било бела или црна магија, одржала се уверовању и делању људи свих узраста и сталежа на овимпросторима, а и шире. Некада су се тим проблемима, пресвега психолошким, бавили само свештеници, док данасимају помоћ и у лекарима, психијатрима и психолозима,за решавање насталих психичких поремећајаВидети више :http://alternativnaistorija.blogspot.com/ 
*
Београдски меридијан: БЕОГРАД /Зоран М:МАНДИЋ
Душановом кроз ЗемунСтарим Београдом доГандијеве тринесткривуда пут испод звездарасоквирених у дијалогу саТеслом онемогућности преноса допаљивости слике испод адресеКафане Пролеће наТопличином венцуОвде смо Душан Мандић ињегов имењак Ћурковић звани Ћалесмишљали карактр испада ако сеповеде реч о поезијиРачунали су на моје мишљење  ….. Видети више:http://identitet2007.blogspot.com/2012/08/blog-post_8.html ,
*Покренута је Библиотека српскакњижевност: Заветине, нова библиотека„Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“. Видети ише: http://antologi-jaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ 
*Сазвежђе ЗАВЕТИНЕ је средином лета 2012.године, идући у сусрет 30 -
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годишњици постојања Заветина (2013), отворилоЗЕЛЕНУ КЊИЖАРУ - мобилни планетрани интернетДућан Сазвежђа  на следећој интернет адреси.https://sites.google.com/site/zavetine2012/   Преко овог Дућана се могу наручити актуелна и стараиздања Заветина, као из места по Србији, тако и санајудаљенијих тачака других ваневропских континената.Уверите се и сами. Видети више:https://sites.google.com/site/zavetine2012/services ,https://sites.google.com/site/zavetine2012/contact-us ,
*КАКО СЕ РЕШИТИ ПОКОЈНИКА / АлександарЛукић
У српским селима, те тако и у овим, који се тичубраничевског региона, сахрана покојника, представљадогађај од посебног значаја. Сахрана драгих особа понеписаном правилу протиче у несвакидашњојнапрегнутости, да се последње почасти морају обавити ужурби, „на врат, на нос“, што би се казало „помоћуштапа и канапа“. Сахрањивање покојника, (претрајавана исти, рудиментаран начин двестотине година уназад)претварајући последње почасти у ноћну мору(чињеницом да тело покојника, бива изложено упросторијама сеоских домаћинстава) због непостојањаадекватних услова - пристојних капела, трпезарија заподушје … Видети више:http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB/ ,
*(Препоручено) СРПСКА ГРАЂАНСКА ПОЕЗИЈА УДРУГОЈ КЊИЗИ СЕОБА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ /Мирјана Д. Стефановић
Милошу Црњанском најблискије наше столеће био јеXВИИИ век.Подоста је истраживано о том како јекористио архивску грађу и Мемоаре Симеона Пишчевићаза своје дело.У Сеобама , је, потом, уочено и присуство граничарскеепике (…), али и других песничких извора(….).Атмосфери Друге књиге сеоба, чини ми се, доприносиуправо присуство стихова српске грађанске поезије....

Видети више:
http://antologijaol.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%B

B%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-

%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D
0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%

81%D0%BA%D0%B0-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0

%BA%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-
%D1%83-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%98-

%D0%BA%D1%9A%D0%B8/ ,
*Одабрано из књиге "Поседи", ВладимираЈагличића
Требиње
Дивим се олеандру. И то је све што чиним.Седим на челопеку насред хотелске баште.За шта друго и друкче – сад ми недоста маштејер све је домаштано умом једним-јединим,а било би и одвећ, овако рано, наште,да паметујем и да мисли гомилам таште.
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Ваздуше, чудим ти се што пролазиш кроз мене,кроз ту болесну цркву дрхтуравих органа.Можда још не доучих, не видех сврху плана?!Што ли са собом мешаш крв јурнулу у венедок разгони од смрти страх спомен прошлих дана?Здереш ли покорицу – оживи сушта рана ….Видети више:http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/slovenska-baraka-sajtinac/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%98/ ,
*Проветравање критичарских ложа, Тајна, изабрано,превођење на друге језике дела српских писаца . Двепесме Радивоја Шајтинца
МЕКА ДУША  ТВРДИ СКАЗ Ослепео онај који нас јепосматрао Оглувео онај који нас је слушао, Залутао онајкоји нас је пратио Огладнио онај који нас је храниоОжеднио онај који нас је појио И то Један исти Један ….Видети више:http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/08/11/dve-pesme-radivoja-sajtinca/ ,

*КАКО ДА ПАМЕТ ПОСТАНЕ ОРГАНИЗОВАНИЈА ОДГЛУОСТИ ИЛИ Случај Наташе Пејин
Колико је расутих и неорганизованих, неповезаних, несамо по Србији, него и по Европи, и читавом свету ,српских пчелица по свету?Зашто су бумбари и трутови и глупост , по правилу,много боље организованији од пчелица радилица?Незнаних и малих, српских пчелица широм ове планете?Зашто је српска глупост организованија од српскепамети? Врло радо ћемо публиковати, убудуће, критичкетекстове на ову тему, али засноване на правимаргументима! Госпођа Наташа Пејин није једина ни прва,која је проговорила на отворен начин о нечему што јерак- рана српског друштва, културе и државе, у крајњемслучају : српског човека, ма где он био.Погледајте, више него инспиративну грађу!„Наша књижевност је богата, имамо јако велики фондпревода на француски језик, оно што ретко ко у Србијизна од људи који се баве културном политиком Србија нафранцуском језику поседује фонд који је по обиму иквалитету трећи по реду, после Русије и Пољске“, каженаша саговорница, власник издавачке куће за промоцијусрпске књижевности и литературе о Србији и Србима уфранкофонском свету (Н. Пејин)

Видети више:
http://principova.wordpress.com/%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4

%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D1%83-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D

0%B5/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D

0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0/ , 
**(Ћутање) КРИК ПРОТИВ ОДЛАСКА БАНАТА УНЕПОСТОЈАЊЕ / Песме Радивоја Шајтинца
Јер преостају само  обецани руски гас испод,успоменана азур бивсим морем послата небесима и старизамкови за болесне од зивотаПЕСМА ЗА СВЕТУ ЛЕДИНУ

Видети више:http://cjutanje.blogspot.com/2012/08/krik-protiv-odlaska-banata-u.html
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*IN EXTREMIS /  Слободан Бранковић
Од свегаКад остану речи самоТи који их одвећ напушташЈош би да их премешташБоља места да им тражишГде би којаТи си тајКоји бирашКоју хоћуКоју нећуДок не ућутишБез иједнеНа крају Видети више:http://krmikovac.wordpress.com/2012/08/12/in-extremis-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/ ,
*ГОСТ / Бранка Војиновић Јегдић
Из пропреатног  писма : Бранке Војиновић ЈегдићПоштовани Мирославе,ове пјесме шаљем као знак мог великог саосјећања сагосподином Слободаном Бранковићем и надам се да биму улиле снагу у даљњој борби.Ја сам водила неколикетешке битке и спасење нађох у поезији.У мојим пјесмамаје лако открити које су биле моје борбе и ја сампроговорила о њима у нади да ће некоме битиослонац.Иначе су оне (….) у збирци која је у припреми.Уз жељу за оправак господину Слободану и Вас,Мирославе, срдачно поздрављам.Бранка Видети више:http://70653dotcom.wordpress.com/2012/08/13/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D1%98%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D1%9B/,
*ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ  Лист ЗАВЕТИНА:ЕдицијаБЕЗДАНА УМЕТНОСТ 
Васељена?Недавно смо скренули пажњу, поводом случаја једнегоспође, питајући се зашто је глупост, првенствено коднас Срба, али и код неких других, организованија одпамети? Колико је наших паметних људи, вредних пчела,уметника уопште, живих и мртвих - потиснуто - стихијоми глупошћу? Узмите само случај "васељене"  ТОДОР -какав уметник, какав иноватор, каква доследност икреативност - а колико овог сликара има у јавности?Тодор није једини; он је можда имао и мало уметничкесреће, ако смемо да кажемо; а колико је тек српскихписаца, живих или мртвих, који су глупошћу и таласомстихије - потиснути, од својих читалаца на српском, одсвета уопште, превођења, јер тамо у неким амбасадамасрпским по свету или културним центрима, не седепаметни, најједноставније речено?Тодор је, не зам да лисе сећате, покренуо своје Васељенске новине Тодоровеод којих је изашао пре меного година само један јединиброј у скромном библиофилском броју пртимерака? АлиТодор није био једини ни усамљен. Сетите се напораархитекте Машића, као независног издавача; или, акоодете мало даље и дубље у прошлост, на почетак 20.века, сетите се да је Бора Станковић свој изврсни романНечиста крв објавио о свом трошку, као пишчевоиздање. Говорио сам да постоји друкчија Србија, онанепозната, у којој су два доминантна лика, сељак-брђанин и уметник; али некако то се није прихватало засрпску јавност, зато што су такву јавност формирали истварали невасељенски типови људи, бирократе, оништо воле своју кочоперност и блискост власти (свакој
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власти) (свуда их има, па и у најзначајнијим српскимкултурним институцијама, где доводе већ деценијамасамо себи сличне!!). Упозоравао сам да симболи Србијенису опанак и во, топ и ракија, већ пре труба, гавран,вир или круг - васељена српска.... Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/ 
**ОГЛЕДАЛО ЈЕДНЕ ЕПОХЕ / Владимир Јагличић 
Роман „Бувљак“ Здравка Крстановића је огледалоједне епохе. Епоха се пречишћује на бувљој пијаци, тамосе она рециклира, тамо се нуди будзашто оно што је, дојуче, вредело улудо трошених живота наших читавихнараштаја. Негдашњу моћ и плаћену глупост бувљакданас узвраћа са поругом – као јефтину бижутерију којасе, предуго, представљала драгим каменом. Скрајнутиљуди – шверцери, дилери, препродавци, губитници,избеглице, бескућници – сада одређују праву цену ономешто је до јуче одређивало њихове животе...Видети више:http://tajna2012.wordpress.com/o/%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%83-%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%99%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE-%D0%B6/ 
*ОРФЕЈ РЕЦЕНЗЕНТ / Бошко Томашевић
У књизи Комадање Орфеја Ихаб Хасан (И. Хассан)износи мишљење да "модерни Орфеј свира на лири безструна". Митски Ор¬феј води до књижевности која ћедоћи. Писање поништава звук а ти¬шина писањаконвертира у питагорејски жанр без обала. Певање сепремешта у говор, говор у ћутање. Свирач на Аполоновојлири, грчки протопоета Орфеј, песмом "вређа живот нанеки скривени изворни начин" (И. Хасан). Орфеј који сеокренуо изгубио је од тог тренутка заувек глас и да нијескончао тако како је скончао извесно је да би почео дапише. "За ситуацију литературе нема јаче слике", кажеПетер Слотердијк, "од оне нестрпљивог певача Орфеја,који са једном скоро живом покојницом за леђима путујекроз зону смрти у сусрет дану". Орфеј не треба да сеокрене за обје¬ктом своје жудње, али ситуација Орфејаје да он то пре свега не може. Орфејева дионизијскагрешка води беструном искушењу где се дотичу битак иништавило ....Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/o/orfej-recenzent-bosko-tomasevic/ 
*ИЗ ЈЕДНОГ ЈОШ УВЕК АКТУЕЛНОГ ИНТЕРВЈУААлександра Лукића
БОРБА: Имате ли за неке и речи хвале?АлександарЛукић: Овде нико не заслужује честити комплимент.Издавачи су се срозали до врага. Савремена српскакњижевност, поезија, проза, есејистика, тзв. критика –то је позориште апсурда. Причати о уметничкој инебеској нацији, сасвим анонимној на небу и јошнепознатијој у свету посао је за домаће пауке. Савременасрпска књижевност је као човек испод ормана. Пуна јекњижевника и фарисеја, (.....)преко PAROHIJSKI DUH SRPSKE KNJIŽEVNOSTI /Aleksandar Lukić.
*"Сети се човече, да прах си само" / СлободанБранковић
Неко не би ни спустио слушалицуКад би чуо како ће у мукама отићи.Шта би то променило у последњем налазу,Који је управо стигао, такав какав је?
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Узалудни позиви, уобичајено сажаљење,Па није ваљда, јао, куку, ух, Боже, несрећник...На крају слегање рамена пред судбином.Овако: не попустити као човек коме спаса нема.Гура на житу, шапућу забезекнути,Тако је пажљив да ни зрно не проспе… Видети више:http://70653dotcom.wordpress.com/2012/08/14/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ ,
*ПОЕЗИЈА КАО ПУТ СЕЋАЊА НА МЕТАФИЗИКУ /Бошко Томашевић
Из рукописа ЕСЕЈИ О ПЕСНИШТВУ На крају својекњиге Увод у филозофско мишљење (Еинфüхрунг ин даспхилосопхисцхе Денкен, 1975) у којој се бавиоразјашњавањем главних одредјења философије Карл-Хајнц Фолкман ... Видети више:https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/

*ЕСЕЈ О ПОЕТИЦИ / Бошко Томашевић(Контрапоетика)
Поетика је верзија песништва, његово тумачење. Алипоетика као верзија песништва у свом најширем значењутакоде је верзија је¬зика као оне суштине кроз коју сечовеку до светљења доводи бив¬ствовање бивствујућег,Ако је песништво готово увек помало из¬ван језика,поетика је у класичном њезином одредјењу увек ујези¬ку, у појму, у дискурсу, у једној посве природнојсамосвести тога о чему говори. Поетика је гранафилософије. Она је то управо од сво¬га почетка, то јестона је то још у време настанка Платонове Политеиа(Држава) и Аристотелове Пери поетикес.Овај осеј опоетици започињемо да пишемо са становишта ње¬зинеодбране али и са становишта критике и негације њезинефункције у оквирима онога чему је  ... Видети више:https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/
*ОДАБРАНОЛичност: Михајло Митровић, архитектаКвадрати који прождиру уметност
Који правац је заменио соцреалистички на нашимпросторима и какви егзистирају уопште у свету?Ми данас праваца више немамо. Завршено је сакласичним стиловима и појављују се сада неки терминикоји имају своје заговорнике и опоненте, и још увек јеглавни модерна, и ван тога ништа. Постоји један који јевезан за модерну архитектуру, није широко прихваћен,али је један од озбиљних стилских праваца брутализам,као последњи. Он се врло ретко у нашој срединикористи, али је врло значајна светска тема. Има и таквиху којима су куће криве, овакве и онакве, а не можете топод неки стил да подведете и такве егзибиције уархитектури постају већ смешне..... Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/ ,
*
„Васељенске новине“: ПАПИР ТРПИ СВЕ : ОВЕСНИ РОГАНОВИЋ ОПЕТ : Да ли је овај текст оВесни Рогановић, објављен пре неколико година,бајат? Или је и данас, и после свега, и те какоактуелан?Просудите својом главом.
Бетонирање Политике, према коментару НиколеМалбашког (уторак, 24. новембар 2009, Нова српскаполитичка мисао)
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Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%81%D0

%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0-
%D1%88%D1%82%D0%B0-

%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-
%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D0%BE-

%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D

0%B8%D1%9B-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82/ 
*КОГИТО КЛУБ : Развејавање илузија: Доручак уносталгичном пејсажу (1972) 

.... Аничић је отишао да живи у Париз, као сликар(са породицом). Последњи пут сам га видео пре више оддесетак година, када је излагао неколико огромних слика- распећа у Београду. Аничић је, као сликар, схватиомного боље време у коме живи, насликао је један Титовпортрет,2 за који је на конкурсу у Тузли, чиними се, добио неку од награда... Аничића је,седамдесетих година, на вашару у Кучеву, приводиламесна полиција (као мог госта - не само због браде, којује носио, верујем). После тога, Аничић никада више ниједошао у наш дом у госте...Некако после тога смо, чиними се, престали и да се виђамо ...видети више: https://sites.google.com/site/usmeru-vrtloga/iluzije-i-razvejavane-iluzija/dorucakunostalgicnompe-jsazu1972 
**"Кукавичлук" - најновија књига песамаАлександра Лукића.
ПОЕТИКА НАРАТИВНОСТИ / Миленковић, Милисав
Александар Лукић је  озбиљно песничко име,препознатљив глас у савременој српској поезији.Романсијер и драмски писац, преводилац и колумниста,он је пре свега песник који се деценијама из књиге укњигу потврђује као аутентични творац поезије која јестекла и стиче своје место под српским песничкимнебом. Већ својом првом књигом У ВАГОНУ РОЗАНОВАнајавио је своје несвакидашње и оригиналностваралаштво, што је изборило угледну Бранковунаграду. Потом су следиле песничке књиге ОСНИВАЧПОДЗЕМНЕ ПРЕСТОНИЦЕ, ЕВРОПА, БРОД ЛУДАКА,ЛЕГЕНДЕ О РАМОНДАМА И РУЖИЧАСТОМ ПЕСКУМЕСЕЧЕВОГ СМАКНУЋА, У ДОЛИНИ ЗИДОВА, ЈАСПИС, НЕСПОМИЊИ ЂАВОЛА са добијеном наградом „РадеДраинац“ за 2010., и САВРЕМЕНИ УШКОПЉЕНИЦИ.Књига у вашим рукама именована је каоКУКАВИЧЛУК, што је изазовно поигравање са смислом исамим поетским чином, али у чијем значењу лежи исвојеврсна морална и хуманистичка замка. Песме сусложене у два циклуса: БРЕГУНИЦЕ и ДРУГИ ЖИВОТ.Ово је десета песничка књига АлександраЛукића и она долази као (не) закаснели одјек на догађајеи време  последње деценије XX века у већини песама,мада има и оних које су ближе једној сетно, самопонекад и опорој,.... Видети више:http://principova.wordpress.com/2012/08/16/kukavicluk-najnovija-knjiga-pesama-aleksandra-lukica/ 
*
Друга, непозната Србија, 
у којој није згаснуо жар живе традиције, него сепровлачи и код необразована човека као танка црвенанит, песничко је и религиозно поднебље, али из тога нетреба извлачити никакве политичко – расне програме,јер такво нешто никад добро није донело.Традиционална култура је овде или прецењена илисасвим потцењена, и то није учинио народ. То суучиниле тзв. Учене главе. Најчешће професори,скрибенти, ауторитети. Таквима никад није било јасно дафилософија происходи, као Минерва из главеЈупитерове, из поезије, религије, неугасле живетрадиције. При том увек треба рећи да
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жива традиција није само фолклор, да је сложенфеномен, поготову на Балкану, и посебно усевероисточној Србији, где су као суседи или измешановековима живели Срби, Власи, Цигани - да се неприсећамо давне прошлости, оне од пре два миленијума.Када су се многи заборављени и ишчезли народи сасвојим језицима иобичајима овде измешали као карте у шпилу...
Видети више:

http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%

83%D0%B3%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D

1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83/ ,

*КУЋА / Благоје Свркота
Меркур, Венера, Марс голим окомУ срж костију  дирају и немам мираКад се сабира сећање на тужне данеКад смо једва чекали да сванеИ да видимо које ћемо да видамо ране Видети више:http://bermetiardelija.blogspot.com/2012/08/blog-post.html,

*КАФА У ПЕПЕЛУ ЦАРСТВА / Бела Tукадруз
Да "У махалама историје има слатке шире", како велиједан од највећих живих песника Румуније и значајаневропски песник, Мирча Динеску, и да је у њима "цар /нека врста старијег брата", да су у тим махаламаисторије "светиња - свиња и свињац " и да су фудбал"Његова висост и Аугуст", а Слобода "обична глупост, /замајавање светине / и мливо узалуд" , увериће сесваки онај читалац који је већ једном био ушао уЛавиринт царства Николаја Чаушескуа, читајући изврснемемоаре Јона Михаја Паћепе, бившег шефа обавештајнеслужбе Румуније, "Црвени хоризонти". Увериће сепоново у то, читалац ако поново буде прочитаоДинескуову песму ЖДЕРОЊА ….

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0

%B8%D0%BA-%D0%BE-
%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D

0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0-%D1%83-
%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%83-

%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D

0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/ ,
*ОПШТИ УВОД У МОЈЕ ПЕСНИЧКО ДЕЛО / БошкоТомашевић
ОПШТИ УВОД У МОЈЕ ПЕСНИЧКО ДЕЛО
Мој разговор са самим собом о сопственом песничкомделу морао би, пре свега, да буде разговор о моминтелектуалном стасавању. Наглашавам интелектуалнома не, рецимо, емоционалном и душевном, јер чвориштемоје поезије јесте засновано на церебралности, наонтолошком промишљању односа бића и језика,односно, још шире гледано, на мишљењу света животакао и на мојим одредјењима спрам смисла животауопште. Уосталом, ваља да кажем да и на ширем планусвог земаљског обделавања и не имајући пред очимасамо сегмент тога чему сам свој живот био посветио,наиме књижевности,  ја у нутрини свога бића видим дваосновна покретача, а то су: проблематизовање смисла исврхâ живота и намена човека у вечности. Ова двапокретача, пак, нису повезана ни са каквом религијскомортодоксијом, тако да код мене проблематизовањесмисла живота не налази свој увир у тражењу Бога, нити
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се моје промишљање наменâ човекових у вечности, какосе она манифестују, рецимо, код руских боготражитеља,односи на тражење спасења. Покушаји да се и један идруги покретач објасне у томе правцу и у томе смислубили би ми потпуно страни и никако..... Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/ ,
*НАКРИВЉЕНИ РЕД КЛАСИКА
Власници изд. предузећа Нова школа одлучили су дапокрену нову едицијуНајбољи друг (Књига је најбољи друг), као поклон-књигу часописа НАЈ, и понудилису ми да будем уредник те едиције. Зашто су понудилибаш мени?Можда их јепривукао формат часописа који сам у то времеиздавао?Припреме за покретање едицијетрајале су током лета 2005. године. У септембру истегодине уз београдски часописНАЈ бр. 31 била је одштампана и прва поклон-књига,књига првог кола.Тако је почело.Објављена су два кола, тј. девет наслова токомшколске.....

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%
BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ ,
*ПРЕПОРУЧЕНИ ЧЛАНАК – ДЕЈВИД ГИПС(Батуран) Видети више:http://zavetineoglasi.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 
*О СМЕХУ, једином часном лицу / Белатукадруз
Бранислав Нушић спада у најплодније инајпопуларније српске књижевнике."Он није шаљивчиназанатом, већ рођењем и темпераментом, вјечно готов нашегу и бургију, пишући како говори, говорећи како пише,а говорећи као роћени шармер и освајач", како је писаоМатош, освајао је својом немогућом оригиналношћу инеограниченом слободом козерије. Упркос свему томе,није био миљеник књижевних критичара и историчаракњижевности1, скоро све до последње године свогаживота. Умро је 19. јануара 1938. године у Београду, уШекспировој улици бр. 1, у 74. години живота. ....

видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%
BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D

0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83-
%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC-

%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/ 

*Библиотека ПРЕТЕК : Слатка тајна / из новихрукописа Зорана М. Мандића
Боже колико трке за чистотом у овомзгужваном прљавом свету унасељу белих кућа које се врте окоЛирске куће Б.С, у којој МеркурВенера и Марс голим оком дирају усрж и одузимају мирсабирају сећања на тужне дане када сеједва чекала зора да севиди које ће се лечити ранеТешко је без Б.С. овом свету рећи ДА
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чак уњеговој кући НЕНапољу су птице са облацима и сенкама почеле одбројавање до тренутка појаве  Концерта из ВијенеЊегове премијере на овододишњемСајму књига у Београду
У Апатину, 14. августа 2012. год.Видети више: https://sites.google.com/site/bib-l i o t e k a a l a s / h om e / i z - n o v i h - r u k o p i s a - z o r a n a -mandica/slatkatajna 
**ДВЕ ТАБЛЕ ИЗ ВЕЛИКЕ ЕГИПАТСКЕ КЊИГЕМРТВИХ СА КОМЕНТАРИМА
Глава 99 Табла 1/Табла 2Представа: Барка и Сесотрис.Опаска: Барка . Ступање у узвишено стање на Божјемтлу.Праведни Сесострис.Изрека о привожењу скеле Божјем тлуговори праведни Сесострис:0 ви што вучете скелу1 по овому опасном спруду,приведите ми скелуи притегните уже(видјети и главу 100). У спокој, успокоју!Ходите, бодите, приправни будите!Ја долазим оца Озириса да видим.0 уздодржитељу страсти2 што свјестан си среће.0 господару облака, владару вјетрова,0 ти, што прелази преко Апопова3 пјешчана спруда,О ти, што главе спаја, врат учвршћује када се скрвавог суда иде4.О ти, што чува тајанствену скелу и мотри на Апопа,привези ми скелу.Видети више: http://akademijaalhemije.word-press.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/dve-table-iz-velike-egipatske-knjige-mrtvih-sa-komentarima/ ,
*Одломци из Увода у Књигу мртвих / М. Вишић
Мистерији и учење о постању козмоса и живота1. Хелиопољски мистериј: Ну и АтумВратимо се мистеријима и размотримо што нам кажу опостању Козмоса и живота. Најстарииии истодобнонајчувенији јесте хелиополиски мистерии', односнопредање настало у Хелиопољу, центру бога сунца Ра(кога су Хелени називали Хелиос, одакле и називХелиополис, Град сунца), односно Атум-Ра, бога-творца.Овај мистериј у први план ставља мисаону, метафизичкустрану Нетер-Нетеру у којем се рађа замисао, тј. духовнопостање (тиме и истовремено цијепање Апсолутногбића) сваког облика живота, у том Почелунеограниченом простором и временом у нашем смислутих појмова ….

Видети више:
http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D

0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D
0%B5%D0%BA%D0%B0/dve-table-iz-velike-egipatske-knjige-mrtvih-sa-

komentarima/odlomci-iz-uvoda-u-knjigu-mrtvih-m-visic/ ,
*Спруд Св. Јована Крститеља / Белатукадруз
Трагом „жабље свиле“ или  Необјашњене везеспрудова, египатских и влашких .... чини нам се дапостоје дубље и древне везе између  ових египатскихстихова и спруда Св. Јована Крститеља са кога – поверовању – Власи одлазе са овог на онај свет.Са спрудова Влајне у Љешници одмах испод бетонскогмоста пуштају воду мртвима за душу. Култови мртвихимају дубоку старину, по нечему су и сродни, иако се
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ради о великим раздаљинама у времену и простору...Тако нас радозналост читалачка, нагони да кренувшитрагом „жабље свиле“, стигнемо до наизгледнеобјашњивих веза спрудова египтаских, и влашких уСрбији....
Видети више:

http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D

0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D
0%B5%D0%BA%D0%B0/dve-table-iz-velike-egipatske-knjige-mrtvih-sa-

komentarima/odlomci-iz-uvoda-u-knjigu-mrtvih-m-
visic/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4-

%D1%81%D0%B2-
%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1
%99%D0%B0/ 

*НИКОЛАЈ ГОГОЉ / Владимир Набоков
(...)
Какво му је било дечаштво? Незанимљиво. Одболоваоје обичне дечје болести:заушке, шарлах и дечјускрибоманију (пуеритус сцрибенди). Био је мекушац,страшљив као миш, имао је прљаве руке и масне увојке,а из ува му је цурио гној. Преједао се лепљивих бомбона.Његови школски другови избегавали су да узмуу руке књиге којима се служио.Завршившишколовање у Нежину у украјини, отпутио се у Петроградда потражи какав посао.Долазак у престоницу покварила му је грднапрехлада, која је била још неугоднија зато што нијеуопште осећаи прозебли нос...

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%
BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D

0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83-
%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC-

%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D

0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98-
%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%99-

%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D
1%80-

%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ ,
*ДЕСТИНИКА /Песме : Винко ШелогаЛАПОТ
Мој отац помало особењакнаправио нам стодругачији но што прави столарод грађе више случајнеда не кошта а буде тврд.Био је поносан иако смо невољнопризнавали мајсторство.....

Видети више:
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/08/17/%D0%B4%D0%B5%D1

%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-
%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE-

%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
*Коли Ивањска ШОЛЕЦаричин Амфитеатар
Прибирање претекаУводна напомена

Видети више: http://malazavetina.blogspot.com/2012/08/blog-
post.html 

*Поруџбина романа М. Лукића
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СЕВЕРЦИ
Роман се може поручити,одмах, директно одЗАВЕТИНА по цени 520,00 дин. (само за Србију;урачунати и поштански трошкови слања примерка)  За иностранство 1000,00 дин плус поштанскитрошкови, зависно од земље у којој живи поручилац.>Јагличић: ПОВОДОМ РОМАНА „СЕВЕРЦИ“ ...
Немогућа нада
Читао сам поезију Мирослава Лукића и био задовољаншто та поезија не лаже. И сам тај квалитет важан је унашој песничкој, и уопште књижевној, пракси, јер се коднас, још увек, шарена лажа прихвата за уметност (као дасе прећутно подразумева да велика, истиноносна,литература – није за нас; такве писце редно, политички,одстрељују).Лукић је говорио истину – и то о презреним стварима,пределима, људима, пословима, придајући им важносткњижевног документа …Видети више: https://sites.google.com/site/zave-tine2012/services/severciromanmiroslavlukic 
** ГОРАК УКУС МАЛИНЕ / Мирослав Тодоровић

....Градском народу се преко ТВ поручује да безпреке потребе не излази из стано-ва. Спусти ролетне,расхлађуј се,  чекај да ова божја казна прође. Амалинари?  Берем, у јари причини ми се како  се међулишћем малина указа шипак. То се хладњачар ругаценом. Јављам визију писцу Мирку Лукићу: „Нешто отоме и пишем, а сам Бог зна да ли ће  ишта од свегаиспасти. И „писмо“  завршим реченицом из Кочићевеприче „Тежак“ (1907): „На сукнено платно сеоског,замрлог, живота пада иње самоће и студи...Шта да ти,брате си мој слатки и медено љето моје, дуљим инабрајам! Толико ти још кажем  да је наше тежачкоживљење само једна, штоно веле, дуга тужбалица јада ичемера, патње сиње и невоље љуте.“ Бије јара, небо оловно сиво, нигде облачка. 13 јула уАриљу упознам једног од берача код варошке чесме. ИзВршца је, Душан се зове, јуче брао у Грдовићима. Шта дабереш када небо све убра? Има ли посла?- пита. Како дасе врати у Вршац? Небо ведро, а сва се лица смркла. Свизабринути. Иако, штоно веле,  није све тако црно какоизгледа. Још је црње. Понешто и о томе пишем. Али коме је више до књиге,слике, музике? Када си  чуо да неко помиње књигу? ...Видети више:http://70653dotcom.wordpress.com/2012/08/18/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%82/ 
*ЗАВЕТИНЕ, уочи тридесетогодишњице свогпостојања, отвориле АНТИКАВРНИЦУ
Пре тридесетак година, када су основане ЗАВЕТИНЕ, уБеограду и Србији било је веома мало приватнихкњижара и антикварница. Нове наслове је тешко било"убацити" у државне књижаре; једино "преко везе" и уззеленашки књижарски рабат.Заветине онда нису могле отворити ни књижару ниантикварницу. Данас је нешто друкчије, не много боље.Кога још занимају половне књиге, пре свега - књигепоезије, романи, приповетке, есеји, речници, понекастара уљана слика, библиофилска издања? Ми отварамоову антикварницу, поручујемо старим и новимпријатељима, јер се у нашим кућама накупило достакњига, неких и сасвим очуваних, које можда Ви немате усвојој библиотеци, а овде их можете добити, по - надамосе - прихватљивим ценама....Видети више: https://sites.google.com/site/zave-tine2012/antikvarnica 
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*Листа понуда половних и веома старих  вреднихкњига (0001)
...Ми верујемо да није добар онај издавач који објавидва-три бестселера, већ је то онај што је штампао књигекоје нису имале прођу у своје време, пре свега - књигепоезија, есеје, и који увек може да понуди, јер чуваможда боље од библиотекара, сваки примерак како онихкњига које је штампао, тако и сваки други примерак...Видети Листу понуда:https://sites.google.com/site/zavetine2012/antikvarnica/listaponudapolovnihiveomastarihvrednihkniga0001 ,
*ДВЕ ПЕСМЕ РАДИВОЈА ШАЈТИНЦА
…. Сјајни росни отров,слепог ходача потомакСлеђени у истој песми-скраћенициСад се прождиру у редоследуКиван је сваки виновникСваки знакА с једне стране божанстваА с једне стране путнициВрелина непокретних сазвежђаНевидљив путоказ сјај и ужинаА Бог касни и трава вене,Никнуће мека бодља из хладног ухаЖеља  ће се низ несаницу распастиГовор ће бити само   заштитна шупљинаЈер све,иначе, тоне и тоне….. Видетиhttp://krmikovac.wordpress.com/2012/08/18/dve-pesme-radivoja-sajtinca/ 
*МАЈСТОРСТВО.Мајсторство приповедача? /Белатукадруз
Шта то беше?Најкраће речено: способност да се ствар запази ивештина да се запажено каже.1Стота годишњица Матавуљевог рођења беше добарповод за Андрића да проведе неколико дана у давној алинезаборављеној атмосфери ђачких дана,2 окруженсвескама Матавуљевихприповедака објављених за пишчева живота. Читао јеМатавуљеву прозу после дужег времена, дакле, и уочиодобре ствари.3Гледао је како започиње Матавуљева риповетка Амини како завршава њена главна сцена.4 УочившиМатавуљев дар да у једној реченици, једној добронађеној слици изнесе пресек читавог једног времена.5Потврдио је да је Матавуљ проширио географскуосновицу српске приповетке, дотле искључиво балканскеи средњоевропске, и у њу унео елементе поморскогживота, мора и свих даљина и могућности које моречовеку отвара.6Сусретао је Андрић, пажљиво ишчитавајући и другаслична жива места добро нађених слика којеосветљавају сивље површине око себе и воде радњуприповетке напред, и све то без самодопадљивогподвлачења, без наметљивости и дидактике, беззастајања и загледања....

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%
BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D

0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83-
%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC-

%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D

0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98-
%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%99-

%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D
1%80-

%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%
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D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%BE-

%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0
%B4%D0%B0%D1%87/ 

*ЗАБОРАВ ИЗВОРНОГ ОДРЕЂЕЊА ПОЕЗИЈЕ /Бошко Томашевић
Започињући писање овога рада налазимо се уприлици да на је¬дан абревијатуран начин поновимооно за шта смо се током последњих двадесетак годиназалагали, наиме да потврдимо своје песничко и поетичкоувере¬ње да је поезија на песнички начин уређенаонтологи¬ја која, као и "прва философија", пропитујеизворни однос бивствовања према бивствујућем. Појамонтологије, њено име, овде, дакле, означава једно"испитивање и одређивање усмерено на бивствовањекао такво", односно на оно испитивање које је унутарпесничке проблематике одлучујуће, наиме проблематикетубив¬ствовања из кога и за кога не само да философијајесте1, већ и поезија. Указивање на овакву баштинупоезије јесте заправо указивање на свеприсутни заборавњеног изворног одређења који, колико и философију,прожима током два и по миленијума трајања западногмишље¬ња и певања… Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/ 
*(Атлантида:) ТРИ ПЕСМЕ / Роберт Тили
БЕСЦИЉНО, БЕСМИСЛЕНО, БЕЗНАДЕЖНО
Живим-живим
Ли?..... Видети више:http://zavetineatlantida.blogspot.com/2012/08/robert-tili-tri-pesme.html 
*Једно мишљење на „Две песме РадивојаШајтинца“

в. више:http://krmikovac.wordpress.com/2012/08/18/dve-pesme-radivoja-sajtinca/ 
*
Стјепан Митров Љубиша / Белатукадруз
Напомена уредника уз овај избор1Тај свет који приказује Стјепан Митров Љубиша2 усвојим приповестима, није монолитна маса сељаштва; утом свету има и ситних трговаца,калуђера, млетачкихчиновника, однарођених племића и њихових прирепака.Љубиша је својим приповестима захватио све слојевецрногорске и приморске средине приказујући их прекорељефних, упечатљивих ….. Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D1%83-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98-%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%99-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%
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81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87/%D1%81%D1%82%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/ 
* ЧЕТИРИ ПЕСМЕ ИЗ НАЈНОВИЈЕ КЊИГЕ„КУКАВИЧЛУК“ / Александар Лукић
НАКАЗЕ
Размишљајући о вредностима живота нисам далекодоспео.Некако ми се чини да стојим од почетка на истомместу.Куповина намирница на пијаци, ценкање сапродавцима,вести о току рата, мајка која наочиглед пролазника наулици шамара синове близанце, бачена штака вири исподкиоска заједноса банкнотом новчанице која је некад важила.
Сад се за ту новчаницу нико не сагиње.....Видети више:хттп://безданауметност.блогспот.цом/2012/08/блог-пост.хтмл 
*Вида Ненадић АКО САМ САМО МИСАО / VidaNenadic IF I AM JUST A THOUGHT

публиковане пре неколико година у издању"Заветина". Књига се може преузети, као и двадесетакдругих књига аутора, чији су рукописи одабрани наВеликом медјународном конкурсу Заветина (2008), настраницама сајта ЗАВЕТИНЕ Ново Сазвежђе настраницама посвећеним резултатима споменутогкњижевног конкурса. Видети више:http://mladisuzovci.blogspot.com/2012/08/posle-svega-vida-nenadic.html
**(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) БОЈАНА НИКОЛИЋ : ACAPPELLA
Ракија или ликер?- Иако би уз мој теренски рад и бављење сеоскомкултуром више одговарала ракија, ипак бирам ликер којије много блажи и мени лепши. Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B/ 
*ХРВАТСКИ  НУШИЋ – ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕВедрана Рудан   
Не звучи вјеројатно али је истина. Вечерас наБрионима игра Нушићев “Покојник” у режији ЛенкеУдовички. То можда и не би била нека вијест да Нушићза хрватске потребе није ијекавизиран.Нушићев “Покојник” који говори о човјеку који језабуном проглашен мртвим па се онда враћа у свој град,Јерговић држи толико типично хрватском причом да јетреба слушати на језику кога сваки Хрват може даразуме.Ми Хрвати смо очито осуђени на злочине широкогаспектра без могућности икакве обране. Гуле нас банке,лажу политичари а сад нам још и болесници покојногаНушића оживљавају инфузијом ијекавице.Као да Нушић није писац за сва времена, за све људе.
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Умјесто да нам врхунски српски глумци Јелисавета СекаСаблић и Миодраг Кривокапић и врхунски свјетскиглумац Зијах Соколовић говоре Нушићевим језиком ониће на Брионима неколицини шминкера рецитиратиЈерговићев пријевод.Отвори се црна земљо! Пројекат није само глуп него иувредљив. И за Нушића и за грађане Хрватске. Јерговићнам поручује како се страхоте о којима је аутор“Покојника” писао догађају само данас и само уХрватској.Док је Нушић писао Србија му је пружала азил? Нислучајно му није била инспирација? Треба ијекавизиратиНушића да не би којим случајем Срби помислили како јепокојник док је писао “Покојника” мислио и на Србијуданас? Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%85%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9B-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5/ 
*
Награда за тотални фијаско : ПрофесорСрбијанка Турлајић
…Када јој је прошле недеље додељена награда"Освајање слободе", професорка Електротехничкогфакултета Србијанка Турајлић рекла је да јој је то "првипут да добија награду за тотални фијаско". "Ако сам јазаиста освајала слободу, а ми погледамо земљу у којојживимо, онда је то извесно најнеуспешнији посао којисам у животу обавила", објаснила је добитница,осврнувши се још на "драконски закон о медијима" иконстатујући да су "у овој земљи слободни само људикоји су оптужени за ратне злочине". Медији који супратили овај догађај навели су да је у питању био"занимљив начин захваљивања жирију"….….Упркос енергији и смелости, чак ни у то добапрофесорка Турајлић није се убрајала међу "усијанеглаве" спремне на све. У том смислу, остао је упамћенговор који је одржала у мају 2000. на Филозофскомфакултету: "Ја нећу да вам кажем: ‘Немојте сесупротстављати власти.’ Али вам саветујем, радите то напаметан начин. Свакако се трудите да избегнете сукоб саполицијом. Чувајте се, страховито сте нам важни. Нетреба нам 1300 каплара. То је ову земљу већ једномупропастило. Нама су потребни паметни, здрави и мудримлади људи." Видети више: http://pomocdotwordpressdot-com.wordpress.com/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/nagrada-za-totalni-fijasko-profesor-srbijanka-turlajic/ 
*Б.МОЈА ИДЕЈА ПОЕЗИЈЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА МОЈЕПЕСНИЧКО ДЕЛО / Бошко Томашевић
Ако бих морао да говорим о идеји моје поезије тајговор би био нужно смештен на једној средокраћиизмедју говора о мојој визији поезије уопште и тумачењамоје сопствене поетике. Из тих разлога одлучио сам сена корак који, с једне стране, у себи садржи могућност дапретставим оно што замишљам да поезија треба да будеи, с друге, да уобличим (артикулишем) могућност једнецорригенда моје поетике. Своје песмовање започео сам из муке. Из провалије.Али, не из сопствене муке, не из сопствене провалије, јерих још нисам, као младић, био стекао. Живот је тек био
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предамном. Певао сам из тудје муке, из тудјег бездна,али сам знао, и тада, да се само из бездна и може певатии, још и више, да се још боље пева онда када јад безднаимамо већ иза нас. Да су песме искуства, то ми јеговорио мени тада омиљени Рилке. Али, ја га нисаммогао имати. Стога сам ја више од четиристотине мојихпесама написаних без њега, својевремено, и уз добарсавет једног великог зналца поезије, склонио на ономесто које ће само радознали архивар моћи једног данада пронадје. Дакле, ипак их нисам уништио, нити је тобило потребно. Толико лоше оне нису биле. Настале су утренутку када ми је надреалистичка поетика била блискаРечи нисам бирао …. Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/b-moja-ideja-poezi-je-i-njen-uticaj-na-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/ 
*ПЕВАЊЕ БИТНОГ МИШЉЕЊА / БошкоТомашевић
Јовици Аћину
ПОЕЗИЈА може бити само онтологија: излагање бîтибитка бића. Стога је писање поезије преиспитивањеизвора. Хајдегеровом битном ми¬шљењу у филозофији,одговара у поезији певање бит¬ног. Песништво битногзачињâ извор. Оно је мелопеја битка. Певање унутарпесништва битног јесте певање о бивствујућем састановишта истине о бивствујућем. Оно пева опстанак натрагу логоса битка-по-себи-бивствујућег. Видети више :http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/pevanje-bitnog-misljen-ja-bosko-tomasevic/ 
*БЕЛЕШКЕ О ТВОРЦУ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА /Белатукадруз
КРАЋИ УВОДГорски вијенац је објављен као прва књига Другогкола, током марта 2006.године.Један део тиража јеобјављен са мојим поговором, други део тиража без могапоговора!!Одабране прилоге, неко је изоставио, необавестивши ме. Главни уредник листа - Д. Ћук?Ево шта је изостављено на унутрашњој страникорица:“...Његош као песник пре свега није постао, него јерођен онако као што је бор никао. И као што поникли борне постаје под спољашњим утицајима ни липа ни јела, ноостаје бор, тако је дух Његошев песнички од рођења, паразвијао се он под околностима Црне Горе или Бретање,био он под монашком ризом или војводском доламом.Ако одиста још има људи, који држе да околина иоколности чине песника песником, ти би се људи извеснопоколебали у свом мишљењу, ако би имали воље да одуи виде Црну Гору и ако би знали српски, да после тогапрочитају Његошеву поезију.Велики владика је самоук...Ловћенски пустињак...није остао неосетљив премалепоти природе, но ни кратковид према дивљемпозоришту, које та лепота скрива. Он је прозрео какоодржање те лепоте безгранично скупо стаје; он јепроценио средства, којима се она у ваздашњемсавршенству оджава......Његошев је живот испуњен борбом противнеправде и проповеђу правде. Горски Вијенац јенајсјајнија проповед и највеличанственијаглорификација правде на српском језику......Толстој и Његош то су два сасвим супротна света,негативни и позитивни електрицитет словенске расе, двасасвим супротна идеала: Иван дурак и Милош Обилић.Који је идеал хришћански? Хришћанска су оба, нониједан искључиво није Христов...” (Николајелимировић)… Видет више.http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-
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%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0/ 
*КЊИГА ПЕПЕЛА, ВЕЛИКОГ ВРАЋАЊА, СНОВА ИСВЕТЛОСТИ …
ИЗ НАЈНОВИЈЕГ РУКОПИСА РОМАНА  „Анђујка“(„Младост без старости и живот без смрти“) /Белатукадруз
Сан је колевка, а историја (повест) гробница Поезије.Витез − алхемичар, онај који је можда написао свеово, јер све ово има и свога Коаутора, невидљивог инепотписаног, базајући мрачним собама некадање Кућесветих ратова, у трагању за трговцима светлошћу (светлошћу − понављам, јер то је једино што човек требаупити) и значењима снова, врховним богом, газио је помору пепела.Ишчезли су, у пепео се занавек распршили…Ишао је лавиринтима удовишта подземног света,праћен хиљадоруким полипом, преплетеним клупкомкрилатих змија, безумником.Чуо је оно што збори сунчани бог и оно што збориђаво,живот и смрт.Нит која је водила, кроз истину и лаж, добро и зло,светло и таму ужасну, држао је у својим рукамахермафродит од памтивека.…господар жаба, које живе у води и успињу се накопно, чији хор громко одјекује у подне и у поноћ…У њему је било, обиље што тежи уједињењу спразнином, љубав и њен убица, светац и његов издајник,најсјајније светло дана и најмрклија ноћ лудила…Видети више:http://zavetinekruna.wordpress.com/2012/03/27/%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B0/ 
*(СЕВЕР ЈУГ ИСТОК ЗАПАД)    СУВА ПЛАНИНА, ТРЕМ
... У неко доба воз се довукао до Ниша где су нас настаници дочекали Добри који је свеже стигао из Софијеи наш другар Кика, један од нишких домаћина.На нишкој тврђави, на договореном месту, исподстарог храста чекао нас је остатак екипе. Сада нас јебило око тридесетак.Е онда је настала фрка трка паника... Аутобус који јетребао да нас однесе до села Доња Студена је кретао занепуних 45минута а ми нисмо били ни на пола пута сакуповином потрепштина за камповање. Већу трку игунгулу град Ниш није видео још откако су Турциотишли. Конвој од тридесетак људи тешко натоваренихранцима, шаторима, храном и по којом флашом закрчиоје улице града. На крају је један део путника улетео убус, а други окупирао највећи травњак на тврђави и, сасламком у зубима, кренуо стручно да се излежава удебелој 'ладовини.Доња Студена (група 1) ... Наравно, стигли смотрчећи до аутобуса у полураспаду који је већ кретао ----ВИДЕТИ ВИШЕ:http://najboljidrug.blogspot.com/2012/08/suva-planina-trem.html 
*
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(СТАЗЕ И БОГАЗЕ) ВРАЊ (884 м) геокеш.... Овај геокеш није тешко пронаћи када се већнађете на врху Врања, али није тако лако попети се догоре, с обзиром да је Врањ један од стеновитијих и тежеприступачних врхова Хомоља. Ипак, захваљујућицентралној позицији међу западним врховимаХомољских планина и његовим експонираним литицама,видици који се одозго пружају су фасцинантни; као надлану, пред вама је огромна шума Трест, преко пута јеШтубеј, западни суседи су Кобиља глава, Врата, Великии Мали Суморовац, а у даљини се назиру и Велики иМали Вукан и Јежевац. На другој страни, наставља сегребен Хомољских планина врховима Појана Треснита,Купинова Глава, Здравча, Оман... ВИДЕТИ ВИШЕ:http://cafebookzavetine.blogspot.com/2012/08/vranj-geokes.html 
*(Рехабилитација) ВЕЧИТИ ЧУДЕСНИ КОРЕНОВИ /Белатукадруз
После 1903. године Прва Србија је кренула премаДругојСрбији, која није на небу, већ на земљи, али је опетисторија, поплавадогађаја, трагичних, спречила да се усправи – ДругаСрбија; тако да јеДруга Србија, коју су крајем другог миленијума многипризивали каоспас, остала више пука химера, згажена влат траве.Друга Србија је остала загонетка, више неостваренисан иилузија, која, можда, може постати збиља једногдана, кад сваки њенграђанин преузме своје бреме одговорности на својудушу. Ако се тодогоди, родиће се Трећа Србија, која ће светупоказати златнеризнице оне Друге, придављене и углавном непознатеСрбије.Док ово пишем, Трећа Србија је понајближе метафории далеко од Идеала...Видети више: http://sazvezdjezavetina.word-press.com/2012/08/21/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83/ 
**(Виртуелни музеј) МАЛО  ИЗНАД  ПАТОСА /Радивој Шајтинац

Угљеши, банатском ветру и кинеском змају

Лежећи положај није за живе.Бар не овакав у комтело као  кожнокоштана либела мирује ледећи илиокамењујућу непомичност.Уместо оног шетајућегмехура,лице са склопљеним очима, сувимустима,ноздрвама без ваздуха,хладним шпицомбраде,прашњавим праменом косе.Али,овај је положајједини могућ,овде и сада, јер све су сад овопредмети,мртва природа, тело без топлоте и покрета,без справа за звуке мирисе и додире,без икакве потребеи без икаквог осећаја,кост у месу, месо под кожом, кожапо памучној  тканини, тканина по  дрвеним приткама идаскама, главе ексера срасле с тканиним идрветом,конци, нити,паучина и иверје,трошне материје имрачне празнине, ко би рекао  да се за живота овде,насвему овоме, могло икад и ишта сањати. Сад је то некако јасније,као све што је јасније јерсвака па  и  најмања јасноћа овде и сада нема ни циљани повода, ни смисла ни разлога.Ово је одар.Видети више:https://sites.google.com/site/zavetinevirtuel-
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nimuzej/testimonials-1/ugljesibanatskomvetruikineskomz-majuradivojsajtinac https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/ 
* 
(ЦРТЕЖ Л.Ш.) МАХАЊЕ БЛЕСНОМ РУКОМ /Радивој Шајтинац
Ако ћете тек тако бесом тужног срцаИли срцем тужног бесаОтићи на ону страну нејасноћеГде се више ништаНи  не  чује ни не говориГде влада  неосетљива милостињаГде вам дочек на испраћајуВећ припрема  вечни тајац Видети више:http://zavetineplusultra.blogspot.com/2012/08/mahanje-bolesnom-rukom-radivoj-sajtinac.html 
*(КРУГОВИ) Ех, мрљо, мрљо…/ ЕСОН ЈАОС
Шта ти остаје од животаосим остатка.Време ја да сабираш.--------------------------------Илузионисти сликају стварностуљаним бојама,зато је тако разливена.Е мрљо,мрљо......Док прелазиш зебручувај се да тебене предје магарац.Разликуј расу.-----------------------------Неке ствари мораш да прећутишнеке да изговориш.Ја волим кнедле са шљивама....Трла баба ланда јој продје дан,да јој продје,да јој продје,и стварно никако да јој продје.Стално је некако у њој. Видети више:http://krugovi.blogspot.com/2012/08/e-mrljomrljo-sonja-kovacevic.html 
*(Писма) ТРЕЗВЕНА ПРЕПИСКА / Вујица Бојовић
21. авг. 2012.Драги Мирославе, прочитао сам у билтену „Заветина“твој текст „Горак укус малина“ са осећањем физичкетегобе. Стицајем околности имао сам прошле годинеприлику да се у мојим Голешима упознам са  мукамамалинарским. Покушавао сам на припеци да рођакамапомогнем  у брању, слушао сам њихово јадање, возио семеђу гајбама до Прибоја.Да је живот земљоделаца лак и леп, села сене би празнила, остајала пуста. Речи село, сељак, супогрдне, сељаци презрен друштвени слој.

Видети више:
http://70653dotcom.wordpress.com/2012/08/22/%D1%82%D1%80%D

0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0

%B0-%D0%B2%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%86%D0%B0-
%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/ 
*(Васељенске новине) Белешка уз роман МОДРОБЛАГО / Белатукадруз
Душан Костић рођен је 23. јануара 1917. године уПећи. Оцаније запамтио, јер је умро неколико месеци послеДушановог рођења.Растао је поред мајке, која је била праља и шваља и
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поред ујака Миљана ковача. Гладовало се и живелосиротињски, како сам писац рече једном. Школовао се уПлаву, Колашину, Подгорици, Гусињу, Беранама. Почеоје да објављује прве песме, као гимназијалац.Студирао је до 1941. године на београдскомФилозофском факултету југословенску књижевност исрпски језик, а онда отишао у партизане.После рата је радио у Танјугу, у Борби, РадиоБеограду, листовима и часописима Младост,Књижевност, Књижевне новине, Савременик.У Политици ради од 1951. године до пензије 1968.Објавио је низ песничких књига: Пјесме (1947, Земљивољеној (1948), Поема о граду и љубави (1950),Прољеће над ровом (1951), Говор земље (1951), Зовлишћа (1954), Мреже (1955), Шлеп уморне воде (1968),Лирика југа (1977 ), Архипелаг (1978), ... Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8-% D 1 % 8 0 % D 0 % B 5 % D 0 % B 4 -%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0% B E -% D 1% 8 1%D 0% B C%D 0% B 5%D 1% 8 5%D 1% 8 3 -%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0 % B E % D 0 % B B % D 0 % B 0 % D 1 % 9 8 -% D 0 % B 3 % D 0 % B E % D 0 % B 3 % D 0 % B E % D 1 % 9 9 -%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1 % 8 0 -%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8 1 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 2 % D 0 % B E -%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1% 8 1 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 2 % D 0 % B E -D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87/%D1%81%D1%82%D1%98%D0%B5%D0%BF% D 0 % B 0 % D 0 % B D -%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 -%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B0 -%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/

*РАСПРОДАЈА ПИШЧЕВИХ ИЗДАЊА, листа (002)
Титоник: Есеји / Мирослав Лукић. – Београд:ЗАВЕТИНЕ: Мобаров институт, 2004. – 176 стр.; 20 цм.;брош повез. – Колекција Три пауна, књ. 2. (Релативноочувано).
Вашар  привида  и  лажи  (уместо поговора овојкњизи)Лаж титоизма има хиљаду обличја.Многи у овој земљи и не знају и не слуте шта седогодило у минулом веку, између два фаталнабродолома Титаника и - Титоника.Тај период - Наметног века - Наметних људи, полакосе заборавља.(...)
Кад су почели вишестраначки избори на територијиСФРЈ, а затим и распад земље, нисам се учланио ни уједну од новоформираних политичких странака (ни уСПО, ни у Демократску)...Пре почетка рата унутрашњегкоји ће завити просторе бивше Југославије у Црно, кадаје Милошевићева полиција сузавцем растеривала маседемонстраната, пре него што су 9. марта тенкови набеоградским улицама затутњали, мени је било јасно:Каква демократија!Југословенска политичка криза је комунисшичкакриза. Распад земље је започео распадом Савезакомуниста Југославије. Милиони људи то нисуразумели...
Видети више: https://sites.google.com/site/zave-tine2012/antikvarnica/rasprodajapiscevihizdanalista002# 

*
(ЗАВЕТИНЕ Донације) НОВЧАНИ ПРИЛОЗИ ЗА УКС
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2012.НОВИ ПРИЛОЖНИЦИ:
АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ, члан УКС из Шведске –100 евра;ТЕОДОРА ТОДА МАТИЋ МЕДИЋ, члан УКС изАустралије – 100 евра. 

Видети више:http://zavetinedonacije.blogspot.com/2012/08/2012.html 

*О БИТНОМ ПЕСНИШТВУ, ПОНОВО / БошкоТомашевић

Имајући у виду природно суседовање певања имишљења, битно песништво стоји веома близу битногмишљења, па га стога одређујемо пре свега каопесмовање које тематизује не само питање о бићу(Seinsfrage) и, паралелно с тим, спроводи певање обитном устројству самог опстанка тубића (Dasein), већ,истовремено, оно казује и нешто о односу бића ипесмовања те, захваљујући истом заједништвусадржаном у грчком појму лóгоса, заснива суседовање смишљењем. У оквиру реченог односа бића и песмовањапроисходи више чињеница одједном. Најпре, тај односпоказује у каквом се „стицају“ налазе биће и казивање,износећи на видело да се тај однос у раногрчкоммишљењу повезује са једном речи: лóгос. Ова реч,наиме, како нас Хајдегер потсећа, говори уједно какоиме за биће, тако и име за казивање. Тај однос доносинам искуство о томе како, с једне стране, стоји ствар смишљењем, а како, с друге, с песмовањем. Оба процесаљудске делатности, песмовање и мишљење, износе навидело свој однос с језиком. У том њиховом односу сјезиком происходи накнадно разумевање шта стоји убити суседовања песмовања и мишљења. И песмовање имишљење на темељу искуства с језиком излажу битаноднос који постоји између ствари и речи …
Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/opsti-uvod-u-moje-pesnicko-delo-bosko-tomasevic/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-tomasevic/pevanje-bitnog-misljen-ja-bosko-tomasevic/o-bitnom-pesnistvu-ponovo-bosko-tomasevic/ 

*
Отпор официјелној критици и поједностављеномтумачењу и поимању културе и књижевности.Када ћебити организована изложба у Србији„Дегенерисана поезија „? / Санда Ристић-Стојановић
Коментар на текст Драгана Хамовића „ Молитва ипоследњи дани „ објављен у Печату бр. 69, 26 јун 2009На почетку текста се помиње молитва а да није башјасно шта се под тим појмом подразумева. Хамовић намдаље саопштава да смо „култура дисконтинуитета, макарозбиљно нарушених веза са својим почецима“. На каквели Хамовић то почетке мисли, као филозофу  то питањепочетка у Хамовићевој формулацији ми је јако чудно и он...

Видети више:http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80/ 

*
(ШИБАЊЕ) Почетак 21 века у поезији иуметности / Санда Ристић-Стојановић
Шта нам доноси 21 век када су поезија и уметност упитању? Завладало је доба интерпретације, може се
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рећи лудило интерпретације. Уметност сама по себиизгледа недовољна. Тумачења, интерпретације су готовопостале продужетак песме и уметности. Зашто је то тако? Писати о поезији, о уметности, тумачити је , потребноје, али гомиле бескорисних критика се пишу о јошбескориснијој и безвредној „ уметности „.Разлози за то сумногоструки. Један од њих лежи и у непознавањуЕстетике и Филозофије која нам веома јасно објашњавасаму суштину уметности... Видети више:http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80/pocetak-21-veka-u-poeziji-i-umet-nosti-sanda-ristic-stojanovic/ 
*ИЗРЕКЕ БИТНОГ ПЕСНИШТВА / БошкоТомашевић

Онтолошке песништво (битно песништво) нијени¬шта друго него песништво које „објављује изворнуистину битка".Певање у битном песништву јесте певање обивствујућем са становишта истине о бивствујућем: „Јермишљење битка је изворни начин певања" (МартинХајдегер).Битно мишљење је извор и увир битног песништва.Ово песништво је, по својој суштини, онтолошко ....
Видети више:http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%BE%D1%80/izreke-bitnog-pesnistva-bosko-tomasevic/ 

**
Ажуриран нови сајт : АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМАСВЕТА
Почетна страница: Писмо ЛЕПЕНАЦА : (Око је првикруг, а хоризонт, коме оно даје облик, други. Тако сепонавља свуда у природи, та првобитна фигура, безпрестанка. Она је највиши амблем тајног писма света.Св. Августин је представљао Божију природу као круг,чије је средиште свуда, а периферија нигде. Ми сечитавог живота бавимо тиме, да одгонетнемо загонетнумногострукост значења тога пра-лика. Један смо смисаовећ установили, циркуларни, који изједначује карактерсвега човечијег рада. Сада ћемо потражити и доказатидругу аналогију : да се сваки рад даде надвисити. Наш јеживот време или рок, за који треба да упознамоистину:да се око сваког круга може повући други; да, у природи,нема краја него, да је сваки крај уједно и почетак; да изасваког дана, који пролази, нова зора свиће; да се исподсваке дубине, отвара нова, још већа дубина.)Природа се усредсредила у куглама.... Видети више:https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/ 
*ПОМОЋ ПОРОДИЦИ СТАНОЈЕВИЋ

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetine-galerija/kontakt-sa-lepencima/pomocporodicistanojevi-cunovojbrezovicikodvranja 
*ИЗ ПИСАМА ОВОГ ЖАРКОГ ЛЕТА
Видети  више: https://sites.google.com/site/zavetinega-lerija/kontakt-sa-lepencima/izpisamaovogzarkogleta 
*ЛЕПЕНЦИ
РАЈСКА ОАЗА СКЕЛЕТИ покојника узиданих исподогњишта кућа на Лепенском виру показују да су Лепенцибили високи око 1,8 метара, што је џиновски раст уодносу на људе мезолита. Лепенци су живели двострукодуже од својих савременика, око 60 година, штонаучници тумаче топлом климом и богатом
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и разноврсном исхраном - од рибе у Дунаву до шумскихплодова у залеђу насеља....Видети више: https://sites.google.com/site/zavetine-galerija/home/velike-pretece 
*СПАВАЈ ШТО ДУЖЕ / Есон Јаос
(....)Камо лепе срећеда се нисмо никад упознали.Сад би смо се поносилисвојом срамотом.---------------------------------Да је Његош знаоко ће га све цитиратијаче би пуцао у једанаестерцу.----------------------------------И ти кокошкобаш знаш кад да снесеш јајеа знала си да је мућак.Не вади се на петла,он га је извадио на време. ---Видети више: https://sites.google.com/site/zavetine-galerija/nikola-jovanovic/od-iznenadnog-bola/spavajtesto-duzeesonjaos 
*ФАТАМОРГАНА КОМПЛЕКСА СПАСОВО
...Да ли ми је Бог послао Фатаморгану КомплексаСпасово да би последње године мога живота ставио нанајвећа могућа искушења?Понекада ми се чини да ћу и на другом свету сањатиМУЗЕЈ НЕМОГУЋЕГ РАТАРА, ако не успем да га оснујем наовом.Треће издање МУЗЕЈА НЕМОГУ]ЕГ РАТАРА било јеприпремљена за штампу средином јесени 1999. године.Из финансијских разлога није објављена крајем истегодине.Сам наслов књиге је веома привлачан; могао би,једнога дана, бити и назив новог часописа.То је прва књига мојих објављених есеја; сва трииздања се разликују. Могуће да ће се и четврто издање,ако једнога дана до њега дође, разликовати од овогтрећег; али је сасвим сигурно, да ће ово треће битиоснова или језгро за сва будућа. То је прва моја књигакоја је доживела и треће издање.Прво издање је имало своју адресу.Било је упућено -Непознатим и познатим.Данашњим и будућим.Племенитим. Паметним. Богатим.Предузимљивим и далековидим. Визионарима.
И оним најнезнатнијим.Живима и мртвима.Српском ратару и плугу.---Видети више: https://sites.google.com/site/zavetine-galerija/arhiv-u-osnivanu-i/utraganuzapogodnimpod-neblemzamuzejpodvedrimnebom/fatamorganakompleksas-pasovo 
*
КАФКИНА  ФОНТАНА: Изабране песме / ЗоранМ. МАНДИЋ
УЛИЗИЦЕ ЛИЖУ ЛАЖНЕ ЛИЗАЛИЦЕМеђу најједноставнијим речиманалази се реч хартијанеки хар ти и јалако позлаћена сенка што сепревијапре ви и јаизнутра као из мракараскораченог насред собе застртехартијомНема баш квалитетног времена записањепопустили су повези на прошлом
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разглавиле алке на ланцу садашњегВетар распирује заштитне бедемевеликих и малих кутијагорљивијих од картона ПотемкиновихВатре савиле вратове на странутако да замршене горе једна другуНасред улице цвили огладнели паскрпељи докусурују његову разблажену крва он немоћан да урличе дрхти измеђусирена возова који одлазе … Видети више:http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/ 
*НЕСТВАРНИ ОКВИРИ ЕСЕЈИСТИЧКОГ УМАНДИЋЕВОЈ ЛИРИЦИ / Душан Стојковић

Песме за наш избор преузели смо из неко-ликих песледњих Мандићевих збирки: Нествар- ништафелај (2005), Мали (п)огледи (2006), Бог упродавници огледала (2010) и Оквир (2011). Јед- ну одњих – последњу наведену  – схватили смо онако како онаједино и може бити разумљена до краја – као поему илимали, компактни, еп те је стога доносимо исцела.Песмама смо прикључи- ли и кратке прозне текстове,мини-есеје и песме у прози, особено лирско-прозноштиво, манди ћевско по свему, жанровски неухватљивои до краја неодредљиво, које кореспондира са његовомчистом поезијом и то тако да се многобројни оваквитекстови обичним композиционим реорганизовањеммогу „преместити“ у песме а да не изгубе ништа од својевредности ....
Видети више:

http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0
%B8%D0%BA-%D0%BE-

%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D
0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D

0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-
%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D0%BD%D0%B5%

D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8-

%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%98%D0%B8%D1%81%D1%82%D0
%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%83-

%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4/ 
**ДОКЛЕ СИ КАМЕН ДОГУРАО / СлободанБранковић
Луталица показује бегунцу,У магновању, правац и смер.Дрво на хоризонту.Цркву црне птице.Ћувик на коме војник за отаџбину пада.Просута крв није траг ка излазу.
Не тамо где је стрелица!Види руку која учи од гране да маше.
Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinein-fo/Home/dale/doklesikamendoguraoslobodanbrankovic 
*СТРАВА И СРАМОТА: Књиге из Дворскебиблиотеке бачене у контејнер
Како се то ради у Србији?То јест у Народнојбиблиотеци Србије?Према писању Политике: Књиге из
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Дворске библиотеке бачене у контејнерНема огрешења о Закон о културним добрима, кажеВладимир Шекуларац из Народне библиотеке Србије„Сматрам да је ово непојмљив злочин учињен преманашој култури и да књиге из Дворске библиотеке несмеју и никада нису смеле да се нађу на ђубришту. Овекњиге су својевремено однете из Краљевске у Народнубиблиотеку како би се о њима водило рачуна, како би сетамо чувале и излагале, а не да се отпишу као старипапир”, истиче Александар Карађорђевић. ///
Видети више:

http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%
D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-

%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/ 
*(ЛИТУРГИЈА)  Увод. Крсдтоношни храст
…БОСИЉКОВАЦ је – бајка – мирише на босиљак. Оноако ћемо право, та бајка је невероватна и тужна.Написао сам БОСИЉКОВАЦ и застао. Као да је некоушао у Велику магазу и прекинуо ме. Седим у једнојод соба Велике магазе, зиданој по плану бившеМезулане, која више нигде не постоји осим у записимаРукописне књиге. У Језику. Собица је налик на секташкукапелицу, зидови су у иконама, горе мутна кандила исветли воштаница. Седим за столом и имам утисак да менеко озбиљно гледа. Не знам ко. Нико није ушао усобицу и ничег другог овде нема осим писаћег стола,прибора за писање, Рукописне књиге и њене посестриме– кожом повезане и истог формата, али још увек празне.Ту су још кревет, лампа, и мирише на чемпресово уље,смирну и восак.... Видети више:http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/25/hello-world/ 
*(ЛИТУРГИЈА)  Чија је сабља?

Догодило се невиђено чудо са оним што је, чиними се, хиљаду година, носило наслов ВЕЛИКА МАГАЗА.Истинска Велика магаза у којој је био цео Босиљковацса околином заљубила се у себе и зачела у себи јошједну Велику магазу.Велика магаза Велике магазе заљубила се и она у себеи зачелаје у себи још једну Велику магазу. И тако је то кренулоу бескрај.Цео свет из Велике магазе требало је да буде упоследњојмагази Велике магазе.Ни једна од магаза у Великој магази није последња…Видети више:http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/25/%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BE/ 
*
(ЛИТУРГИЈА) Бескрајну бразду заоравши...
Ову књигу су састављали двојица.Понављамо: Док је један морао да мисли ништа неговорећи, други је морао да пише ништа не мислећи.Личили смо на анђела и ђавола; када је Сенковић ходао,ја сам му се као ђаво крио у сенци. Када је ђаво ходио,анђео му се крио у сенци. Кад год је ђаво из менеговорио, анђео је прислушкивао.Одбијање београдских издавача да обелоданеСенковићеве рукописе, Сенковић је временом прихватиокао нешто природно и неизбежно (зна се да је већинауредника, који су одобравали штапање књига, чак и онихнајбољих уредника, била тетовирана у катакомбамакомитета, да би обманули и угушили – све што је билодрукчије. Па су и наследнике своје научили да се
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тетовирају, да би скрили лаж лажју.... Видети више:http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/26/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BD%D1%83-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8/ 

*
(ЛИТУРГИЈА)  ФАТАМОРГАНА ВЕЛИКЕ МАГАЗЕ
Паклови су свуда, и зато историја има тако сабласанисход…Онај који потписује ове редове, није крив што је уоном што следи сабрано доста тога што је надживелосвоје власнике или творце.Нису их надживела Дела, већ ствари.Да би настало нешто ново, друкчије од свих тихствари, потребно је нешто друго. Да би било штанастало, неопходна је равнотежа свих ствари, пре свегаравнотежа између Неба и Пакла.. Познато је билодревним људима да се равнотежа између Неба и Пакласамњује или повећава у складу са бројем оних који улазеу Небо и оних који улазе у Пакао; а број ових се пење настотине хиљада свакога дана. Кроз равнотежу Неба иПакла човек се приближава слободи, духовнојравнотежи, равнотежи између добра и зла, измеђуистине и обмане ... Видети више:http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/about/ 
*
(ЛИТУРГИЈА)   Оцене /   Александар Лукић
ПРВИ  НА СВЕТУ,  РОМАН-ЛИТУРГИЈА
Верзија романа “Литургија”, која је претходилаобјављеној, била је сложена за штампу још, сада, далеке1988. године (припремио сам је онда за штампу, радећикао уредник часописа “Браничево”, но, у све се умешаовраг или Случај Комедијант, па је књига доспела дочитаоца, тек, десет година доцније – крајем лета 1997).... Видети више:http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0/ 

*(ЗАВЕТИНЕ Круна) РУСКА КНЕГИЊА У УКС
Кнегиња је удовица Тихона Куликовског-Романова(нећак руског императора Николаја II, унук императораАлександара III Миротвораца). Тихон Николајевич био јепоследњи представник Дома Романових, рођен још заживота царске породице, августа 1917. Видети више:http://zavetinekruna.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 
*(РЕХАБИЛИТАЦИЈА)  ЗАВЕТИНЕ: Из Архива
ПЕСМА ИСТОЧНИКУ
На источник, на изворниједна река се не враћадо у виду облака.На источник, на изворниједан пут се не враћадо у виду чежње.О, путе и реко, облаче и чежњо,шта ћу бити када се будем вратиона источник, на извор?Бићу ли чежња онда? Бићу ли облак?Лућијан БЛАГА (1895 - 1961)
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Превео са румунског Ратомир МарковићВидети више: http://sazvezdjezavetina.word-press.com/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/ 
*(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) ЗБОРНИК ШУМАДИЈСКИХМЕТАФОРА 2012
Ових дана изашао је из штампе „Зборник Шумадијскихметафора 2012“ на преко 460 стр. (ШУМАДИЈСКЕМЕТАФОРЕ, књига 21, Центар за културу Младеновац''Шумадијске метафоре''; уредник мр Душан Стојковић;ISBN: 978 – 86 – 85201 – 39 – 4 ). Садржај овог зборникаје импозантан и доноси обиље „материјала“...Овим речима препоручује овај зборник Уредник:ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА НЕУНИШТИВЕ ЛЕПОТЕПОЕЗИЈЕ... Видети више:http://m950.wordpress.com/2012/08/28/%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0-2012/ 
*(МЛАДОСТ БЕЗ СТАРОСТИ...)  У антологијама,зборницима...ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ 2012 .Рубрика:ДАРИВАЊА   Белатукадруз  (Мирослав Лукић)  
ВОДЕНИЦА ОСАМДЕСЕТ ДЕВЕТ / ДЕВЕДЕСЕТ ОСАМ(Из Каталога осујећеног песника) Видети више:http://zavetinekruna.wordpress.com/%D1%83-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0/ 
*(ВЕЛИКО ВРАЋАЊЕ)Из Бележница ЈеленеБодражић
Моје писање
Ја сам дрво, које је израсло из младице, високо дрвоса дугим витким гранама ције је корење дубоко усадјеноу земљу Србију  и њену крв.Моје гране се прузају ка цитавом свету, ка небу, каљубави земаљској и оној другој.....Видети више: http://kamenipecatneolita.word-press.com/jelena-bodrazic/iz-beleznica-jelene-bodrazic/ 
**(РЕНЕСАНСА) Рене Вивијен (1877 – 1909),Француска / препев Јагличић
(Зборник ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ 2012: Рубрика:ДАРИВАЊА)  
ВЛАДАРКА
Вече, и пријатније од пратње сенке цватне.Уђох у сенку, азил савршен за скривање.Глас који награђује понизно ишчекивање,прошапта ми: "Сад гледај, видећеш дворац патње."
Моје уморне очи усхити боја: лила;јединствена, кад црно свуд влада. Непрозирна,остаде посађена патња, веома мирна.Усхићује огромност јединственог бледила....

Видети више:
http://principova.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-
%D1%98%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1

%9B/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-
%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD-

1877-1909-
%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0

%BA%D0%B0/ 
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*(ПРЕВРЕДНОВАЊЕ) АМБЛЕМ СИГНАЛИЗМА  -ЛИКОВНО-ВЕРБАЛНИ МАНИФЕСТ  ЗНАК СИГНАЛА/ Миодраг Мркић
Импресије
Стрелице у свим правцима - да збуне вампира, да незна на раскрсници куд да крене. Кругови… Кормило,волан света - апсолута. Тајни знак, амблем, грбпородице сигналиста… Сигнал сигнала многобојни. Свебоје света… Медаљон. Заштитни знак. Амблемстароиндијског постулата “Све у свему”. Знак динамичногдиспаратног јединства - “јединства диспаратнихфеномена”; принципа који су у великој манифестацији.Круг. Глобалност великог села - Глобалног села,свемира, васељене.  .... Видети више:http://prevrednovanje.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 
*(ЗАВЕТИНЕ) Македонске гајде / Стоилков Илчо
... "Арна лоша, ја те волим и нећу да те оставим",кажем и она почне да ме грли, кад неко чук - чук наврата. Ја се не плашим пошто знам да станује  код некихстарих људи. А  то је био мој другар са девојком. Овамоја им каже како смо били по дрва и како смо одлучилида се узнемо. Отишли смо у хотел. Скупили се мојидругари. Тамо смо пили до поноћи. Појави се једанмилиционаер и вели : "АјдÄ д идемо у станицу", и јавелим : "Добро".  И некако се договоривши на брзину саовим мојим другарима ја побегнем милиционару испредноса. Одем у стан моје девојке. Дођу и остали и ондамојим камионом пођемо у село код моје мајке. Тамо мичеститају снаја и мајка. Девојка ми после купи новоодело, ципеле, бунду од сто двадесет иљада. Напустиосам је после месец дана...... Видети више:http://zavetine.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 
*(Комплекс СПАСОВО) Ристо Василевски :Даривања
ЖЕНА
Лежала је нага на ужареном пескуудаљена од мноштва гласовас мора и копналистала китњасту књигу
Тело јој је усијавало сунцеи мрешкало се на светлостикао слап пречисте планинске воде ... видети више:http://kompleksspasovo.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 
*(КОГИТО КЛУБ)  NEMO PROPHÉTA IN PATRIA(Певци са Бајлон-сквера и моја фрка са њима) /Мирољуб Тодровић 
ЗЛИ ВОЛШЕБНИЦИ НА ДЕЛУ

Видети више: https://sites.google.com/site/usmeru-vrtloga/

*(ПИСМО ИЗ КАРАНТИНА) Алармантно је ћутати  /Есон ЈАСОН
На јастуку сам сахранила своју прошлост.---------------------------------------------Имала сам доста момакаи сви су били као ти.
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------------------------------Огољена огољеностнајвећа је перфидност.Кад помислиш да си лудзнај да си у праву.... видети више:http://pismoizkarantina.blogspot.com/2012/08/alarmantno-je-cutati-eson-jason.html 
*(РЕХАБИЛИТАЦИЈА) И нови документи потврђују:Краљ Петар II није абдицирао
Пронађена нова документа која потврђују,историчарима добро знану истину, да краљ Петар Другиникада није абдицирао. О околностима у којима секрајем и по свршетку Другог светског рата налазио КраљПетар Други и цео српски народ у Медија Центру уБеограду говорили су новинарима историчари: дрЧедомир Антић, проф. др Љубодраг Димић и проф. дрМомчило Павловић….Видети више:

http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/08/28/%D0%B8-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D1%83%D1%98
%D1%83-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99-
%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80-i/

*
(Симбол ЗАВЕТИНА) ПОВОДОМ "Магарећихгодина" / Белатукадруз
Има велики број књига које су незаслуженозаборављене;ниједна није незаслужено запамћена.И то понајвише важи за "Магареће године", књигу којанијесамо храна, већ је права посластица. Због тога изапочесмо ово наше путовање у свет лектире, све даљеи даље*, баш овом заслужено запамћеном књигом. ....видети више:http://simbolzavetina.blogspot.com/2012/08/blog-post.html 
*
(Канал ФИЛТРА) ШЕЛОГОВШТИНА или белешкеповодом пет песама / Белатукадруз
Књига у којој су ове песме штампане, стигла је до нас,игром случаја, са извесним закашњењем овог лета, увреме слуђујућих врућина (Винко Шелога: Узводно, Топy,Београд, 2011). Сам аутор у пропратном писму,написаоје (шалећи се на свој рачун) да је „маргинална појава,песничка уседелица“, што је извесно „голешкопретеривање“, оно на свој начин упућује на нешто друго.Недавно смо аутора представили на „СазвежђуЗАВЕТИНА“ избором од неколико песама, без коментара.Њима додајемо и ових пет, уз напомену ... Видети више:http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D1%82%D0%B7%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82/ 
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*
(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ ) Истраживач РадованКалабић о операцијама Тајне полиције
Удба је побила елиту у емиграцијиДрагица Милошевић се враћала кући зором посленапорне смене у ресторану „Миомирс сербијан клаб“ уЧикагу. Прижељкивала је да што пре изује сандале послевишечасовног стајања и планирала да по подне оде подеветогодишњу ћеркицу Иванку, која је то вече требалода преспава код другарице. Ушла је у кућу и самонеколико секунди касније Вест норт авенијом одјекнуо јекрик, а затим и неутешни лелек. На поду су лежалаизмасакрирана тела њене ћерке и невенчаног мужаДрагише Кашиковића .... Видети више.http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B8%D0%B7-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83%D0%B0-%D0%B4-%D1%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%9B%D0%B0/istrazivac-radovan-kalabic-o-operacijama-tajne-policije/ 
*(ЗМИЈА БЕЛА КАО СНЕГ) Из историје Великемајке / Миодраг Мркић
Вилндорсфска Венера.Најпознатија позната скулптуранагог женског тела. Стара 50000 година. Пронађена1908. године, 11 см. Остаци црвено обојеног. Презреладебела жена… Сполни орган снажно моделиран… Коса…,а лице посве занемарено…Персонификација сполности премештањем удаи тестиса на место срца Тодорови}ева “Венера” јебогатија у смислу.Наша Црвенокоса Богиња из Војводине.Синтеза “фабрике за рађање” и полног мушког органа.Она је жртвована место жене као преполовљенефигурине да би земља боље рађала. Пример врхунскеекономичности израде у пластици. Пример симболичкезгуснутости супстанце. Она је жена слоница и Твиги, иправи мушки мач чија је права мо}ност у тестисима.Можда је у њој идеја о хермафродиту; јединству мушкоги женског принципа. Јединство активног и пасивног.Јединство противуречности. Искре прве сублимацијеЈинга и Јанга. Та јединства су и у Тодоровићевој Великојмајци.... Видети више:http://kn950.wordpress.com/2012/08/29/iz-istorije-velike-majke-miodrag-mrkic/ 
**
(ЗЛАТНИ РАСУДЕНАЦ) У штампи је јесењи бројкњижевног часописа "Браничево" 5-6/2012
Садржај: 
Александар Лукић, Дух српске књижевности           5Р. М. Емерсон, Дух                     7Николај Берђајев, Руска револуција       10Василиј Розанов, Бавећи се нумизматиком    16Милан Кашанин, Српска књижевност у средњем веку23 Ј. В. Гете, Српске песме      40Васко Попа, Златна јабука                         42Јован Дучић, О нашој књижевности, новинарству, и о улозијавне речи у духовномизграђивању народа      45Бранко Лазаревић, Неколико дана из„Дневника једног никога“                  47Из необјављеног дневника                    52Живомир Младеновић, Белешка о писцу  57Данило Киш, Ми певамо у пустињи          70 ..Видети више:http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/08/30/%D1%83-
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%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8-%D1%98%D0%B5-%D1%98%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%9A%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE/ 
*(ОРЛУШИНА) Из књижевних прилога пристиглихкрајем августа 2012.
ПОУКЕ / Зоран М. Мандић
На обали Каспијског мораслушао сам мудрог старцаХазумураха- Ако ти неко поклонитело не значида те је купио душом –Старчево тело одавно јепочело да грца у променама.....
ИГОР РЕМС    МОЈ СЛИКАР
... Грех густ као тајна етруске тишинеСнажне руке обавијају усред рањивог јутраЗачету белину жедног ми трбуха У кругове се плету...
ШАЈТИНАЦ / ЊИМА НЕ СМЕТЕ НИШТА
( Песма коју ни једна новина , ни часопис нису смелида објаве! )
Вашег владарског дрхтањаОни су смрадни принчеви...

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/2012/08/30/%D0%B8%D0%B7-

%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D
0%B8%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0

%BB%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98/ 

*(ЗМИЈА БЕЛА КАО СНЕГ) Симболи су боли усимбиози / Есон Јаос
Бол се од јутрос улогорио у мојој глави.Пала је ноц.Бол ни макац.Казем да ме глава страсно боли."Добро, САМО  опеглај ми ову косуљу - говори -...... поправи јос мало ту код крагне.....Е, сад је вец добро, супер "Мене и даље лудацки боли глава.Убија. (Из писма Есона Јаоса, ових дана)   

Видети више:  http://kn950.wordpress.com/2012/08/30/sim-
boli-su-boli-u-simbiozi-eson-jaos/ 

*(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Нуклеарни ледоломац„Арктик“
Нуклеарни ледоломац „Арктик“ — наставаквишевековне традиције: Руси су први народ који је, јошу 15. веку, почео да истражује Северни ледени океан.Фотографија: Јуриј Лушин, РИА „Новости“.

Вековима су многи морепловци покушавали дадоплове до центра поларне капе планете, својеврсног„врха света“, али њихови покушаји су били неуспешниили су имали трагичан исход. Совјетски инжењери сусхватили да је једина погонска сила која бродледоломац може одвести кроз лед — нуклеарна.Експериментална пловидба новог брода на нуклеарнипогон саграђеног 1975. и названог „Арктик“ постала јеизводљива захваљујући претходним научним
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припремама и дугогодишњем проучавању арктичкогледеног покривача ....
Видети више:

http://m950.wordpress.com/2012/08/31/%D0%BD%D1%83%D0%BA%
D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-

%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D
0%B0%D1%86-

%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA/ 
*(ЛИТУРГИЈА) Тајне. Откровење: МАЛА МАГАЗА
(У току је објављивање првог на свету романа-литургије, који је саада доступан за све људе на свету,овде, у Русији, и на свим другим континентима овепланете. То је јединствена прилика да се многи уверезбог чега је писац Белаткадруз, игнорисан и скриван уСрбији, као Пепељуга испод корита!)У пећинском скровишту нашао сам - ниску дуката којије моја покојна мајка Дафина донела у мираз, и још уједном земљаном ћупу пуном песка 17 великих и 100малих дуката, веома стари дрвени крст из манастираДајша и дрвене печате истог манастира. БЕЛЕШКЕ попаНиколаја Јакушева и његове књиге и Архиву. Све је тобило поређано на полицама од горуна, које је дедаПавле вероватно ручно и у највећој тајности самнаправио. То је било, заиста изванредноскровиште, у коме ме никад не би могла пронаћиТитова и Ранковићева УДБА, ту сам могао да се сакријемод читавог света. Али, човек се од политичке полиције иидеолошких монструма може сакрити и на други начин.Савршеном мимикријом. Узео сам десетак малих дуката,који суприпадала мом покојном деди. ...

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/31/%D1%82%D0%B0%

D1%98%D0%BD%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1

%9A%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/ 

*(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ) Џиновска артерија Русије
Пре 121 годину у Владивостоку је почела изградњаТранссибирске железнице, најдуже пруге на свету. Овамагистрала повезује 2 дела света, 12 области и 87градова, и дуга је 9288,2 км.
Возови на линији Москва-Владивосток крећу саЈарославске железничке станице у Москви, где су, као ина одредишту, тј. у Владивостоку, постављениспецијални километарски стубови са обележеномдужином магистрале: „0 км“ на једном крају и „9298 км“на другом. ....

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/08/31/%D1%9F%D0%B8%D

0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0

%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5/
*( ПРОТИВОТРОВ )  Фондови Руске државнебиблиотеке
Фондови Руске државне библиотеке („Лењинке“)заузимају читаву једну четврт у Москви. Тамо се данасчувају и дигитализују огромне колекције књига.Најстарије здање комплекса је „Дом Пашкова“, вила сабогатом прошлошћу за коју су везане многе легенде....Видети више:http://zavetine.wordpress.com/2012/08/31/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/ 
* 
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(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) СРПСКИ РАТНИПОМЕНИК: Браничево 1912-1918, II
НАПОМЕНА „Заветина“Упркос великом труду састављача и истраживача,високој препоруци, ова књига, штампана у, на жалост,симболичном тиражу (500 пр.), готово 100 годинадоцније од споменутих трагичних догађаја, игнорисана јекако од најшире јавности у  Србији, али и од директнихпотомака оних ратника уписаних у овај Поменик.Бројке или Статистика је неумољиваПреузето са Википедије: Према попису из 2002.било је 465 становника Мишљеновца, скоро три путамање него 1910.Тенденција пада приметна је и у суседним селима :Љешница (536 становника, 1910) , Сена (616) , Мустапић(1721) , Раброво (1966). Према попису из 2002. било је236 становника Љешнице, 232 становника  села Сена,740 становника  Мустапића, 1219 становника Раброва.Закључци су више него суморни. Село КраљевинеСрбије било је много јаче и важније него данашња села,која су углавном у опадању и одумирању.29. августа (2012), када смо, више игром случаја,прегледали ову књигу у једном од села Општине Кучево,видели смо и друге трагове опустошења, рецимо: правепрашуме уз обале Пека (Сена, Љешница, Мишљеновац).Седамдесетих година минулог века – ту су биле ливаде,салаши; ливаде покошене, одржаване...воћњаци...Разговарали смо са осамдесетогодишњацима; алиони се слабо сећају имена ратника из овог Поменика. Текпонеког имена!!!Заборав је погубан. Како да нас поштују нашинепријатељи и крвници кад ми сами не поштујемо своједедове и прадедове? ....

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%81%D1%80%D0%B

F%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D

0%B2%D0%BE-1912-1918-ii/ 
*(ХОРИЗОНТ СТВАРАЛАЧКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ)КОЛЕНИКЕ – ВРЕТЕНО? / Александар Лукић
Размишљајући о Сајму књига у Београду, бавећи сењеговим феноменом, преда ме искрснуше нека нужнапитања. Не могу отрпети, а да не кажем како таприредба већ деценијама, до данашњих дана, подсећана кочију привилегованих весељака, претоварену понејасним принципима са незаобилазним главнимјунацима од Организатора сајма, Издавача, Писаца,Уредника, Трговаца, читалаца, до Славне неименованепублике која међу њима, ваља рећи, има најискренијуулогу, дочим без устезања и фолирања на самом улазу усајам купује јефтино, а потом, без стида лиже ушећеренујабуку. Сви су се нашли на окупу, збијени један уз другог,тешко се овде може распознати ко је ко? Осим лажи. Видети више:http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/08/31/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/ 
*(ПРОСЈАНСКИ ПУТ)  ПЕСНИЧКИ МАНИФЕСТИ TRAC-TATUS LOGICO – POETICUS  /  Бошко Томашевић
Нећемо говорити о извору. Он је сувише очит.Говорићемо, пак, о томе куда извор отиче из summaeTractatus-a.(Б.Т.)1.  Не можемо певати ни једну песму изван илу¬зијеи заблуде.... Видети више:
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http://2003bz.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/ 
**(ПИСМА) Прикупљање фотографија културнихдобара у 36 земаља широм света.
Србија ће ове године по први пут учествовати од 1. до30. септембра у великом светском “Wики ЛовесМонументс” фото-конкурсу, организованом од странелокалних огранака Викимедије. Жири састављен одстручњака из релевантних области, као што суфотографија, архитектура и историја, одабраће 15најбољих ауторских фотографија непокретних културнихдобара Србије под Creative Commons слободномлиценцом.Циљ конкурса је подстицање учесника да својимдоприносом обогате мултимедијалну базу непокретнихкултурних добара, којих у нашој земљи тренутно имапреко 2400 заведених.... Видети више:http://70653dotcom.wordpress.com/2012/09/01/globalni-foto-konkurs/ 
*(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) ФОНД ЗАКОПАНОГ БЛАГА
Избор текстова из старих бројева "Заветина"  - ониход пре 12 година!КЊИЖЕВНИ КАЛЕНДАР (2000) Крај априла 2000. године. Има једна Бодлерова мисао; прочитао сам је давно,али ми је тек синоћ њен  смисао постао јасан : "Склоност ка стваралачкој усредсређеностиби, у зрела човека, требало да потисне склоност касаморасипању".

Среда, 26. април 2000. године, око  10 : 30 ч.Претходне ноћи је подметнут експлозив у стамбенојзгради на Цераку. Ноћас је изрешетан директор ЈАТ - а.Јуче сам прочитао у "Политици" образложења члановажирија, приликом доделе књ. награде "Бранко Ћопић" Н.Тадићу, М. Пантићу, Данилову - Светозара Кољевић иАнтонија Исаковића. Сачувај ме , Боже, таквих похвала.Г - дин  Св. Кољевић - "мирођија у свакој чорби".Врхунски и неизбежни специјалиста за доделу књиж.награда: "Витал", "Бранко Ћопић", НИН, етц.Српском књижевношћу и културом влада  духовнигангстерај и књижевна лаж. .. Видети више:http://m950.wordpress.com/2012/09/01/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0/ 
*(ОРЛУШИНА) СВРЗИСЛОВО / Иван Шишман
(Из рукописа пристиглих на јубиларни књижевниконкурс „Заветина“ у последње време)... Белина се раширила гиздава,белина до бескраја,али нема никог да је чита.
Више је оних што хоће да шкрабајупо белом видику целом.
И они записују по белини,по већ написаном и невидљивом,најчешће свој потпис,као Деда.
Много има Сврзислова... Видети више:http://krmikovac.wordpress.com/2012/09/01/%D1%81%D0%B2%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-
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%D1%88%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD/ 
*(ОРЛУШИНА) РУПА У СРЦУ / Есон ЈАОС
Мени је најбољи пријатељ ГРОМ.Он кад удари,он баш не штеди.Па где на пријатељу да штедиш,зато и постоје пријатељи.Да ударе кад треба.А не кад не треба.А знају они и где треба.Тамо где најмање боли,зато су то пријатељи.Не боли њих за тебе…. Видети више:http://krmikovac.wordpress.com/2012/09/01/rupa-u-srcu-eson-jaos/ 
*(Сазвежђе З) У трагању за погоднимземљиштем... / Белатукадруз
(Прештампано из старијих бројева књижевногчасописа "Заветине", 5-14/2000)
БЕЗДАНИ ВЕКОВА
Царичин град, ПрекопчелицаЗашто баш овде?
Унапред смо, зар, изгубилибитку с прецима,са правим одговорима,омађијани  дугим ноћимапод маском кумира?... Видети више:http://sazvezdjez.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 
*(ВЕЛИКО  ВРАЋАЊЕ)  "У долини зидова" , књига А.Лукића на енглеском
(Последње поглавље поеме У долини зидова)
___ The Speech on the Field of the MarsHow far did I come? You are given only one chance tolearn how the stones speak.He was given the chance to believe and to follow histeaching. To know how to fall out of the nest like a feather-less young bird. That kind of the idler only knows how tonarrate.Scram! Archaeology, oh, unknown! Gloomy history.Autumn smudgier than the water colors. It threats. Man iswalking all over the world bringing his shadow with him.Taught to narrate. He had let it screech like an aged bone. Itlooks like a rooster good for the soup. It is repeating theexperiences we gave up on.  It is sputtering like stones,showing the wounds and the teeth that caused the wounds.I had years to reconcile the extremes that contradicted likethe knife with two bladesВидети више: http://kamenipecatneolita.word-press.com/u-dolini-zidova-knjiga-a-lukica-na-engleskom/ 
*(АЛТЕРНАТИВНА ИСТОРИЈА) Удба је побила елиту уемиграцији / Ивана Цветковић
- Први на листи за одстрел нашли су се уредницилистова и часописа, писци антикомунистичких памфлетаили угледни пословни људи - каже Калабић истичући датајним агентима нису биле интересантне кафанскепатриоте које су евентуално врбовали да за њихшпијунирају. Жртве су, како пише у књизи, убице обичносачекивале у стану, ноћу, када су долазиле саме, док језа убијање коришћено искључиво хладно оружје, јер јебило важно да се „тело жртве унакази и измрцвари“. Калабић претпоставља да је Удба званичне тајнеагенте престала да користи након случаја екстремноглевичара Владе Дапчевића, којег су агенти тајне

55

стооке васељенске новине будућности



полиције у сарадњи са румунском тајном службомСекуритатеом отели у Букурешту. Том приликом убијенасу двојица Дапчевићевих пратилаца. .... Видети више:http://alternativnaistorija.blogspot.com/2012/09/udba-je-pobila-elitu-u-emigraciji-ivana.html 
*(Канал ФИЛТРА) Књижевна критика или успомене на"1 - 2.Колекцију  НОМОКАНОН.1 -2"
Реч је о мојим - првим књижевним критикама,обједињеним и штампаним на једном месту, тј. уАлманаху за живу традицију, књижевност и алхемију,Београд, Заветине, I / 1998, у оквиру  споменутеколекције, стр. 254 - 382, великог формата. Заправо, речје о књигама Метафизика у белом оделу и Ин цонтинуо,1. Тај број Алманаха одштампан је у симболичном бројупримерака, данас је библиофилски раритет. Обе књигебеху под кровом једног наслова (НЕ)СЕБИЧАН МУЗЕЈ,подупртог вером у критику, речима  Настасијевића. Такопочиње та књига књижевних критика, тим речима... НАПОМЕНА  после 14 годинаАлманах је штампан у стотинак примерака;и још увек има пар комада непродатих! То значи, да јевећина мојих књижевних критика остала далеко од очијусрпске јавности, посебно од књижевне јавности. Збогтога би било добро, макар и после 14 година, учинитидоступним, ако не све књижевне критике, а оно баремдео оних штампаних у споменутом Алманаху. Дуго сучекале те књижевне критике, рецимо то без устезања, дадопру до најширег круга прво српских, а онда и другихчиталаца по свету. И оне, ево стижу, не захваљујужинеком од официјелних српских издавача - погледајте штаи сада штампају разне лагуне, отоци, архипелази,гласници, и стубови-наметачи у Србији! - већзахваљујући "Сазвежђу Заветине“, уз подршкуWОРДППРЕССА и ГООГЛа. ... Видети више:http://tajna2012.wordpress.com/2012/09/01/%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-1-2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB/ 
*(СУЗОВЦИ) БАСНА О МУДРОСЕРИМА / РадивојШАЈТИНАЦ
Мало,мало па ето ти неки од њих да у поводу Свогисфолираног самозамарања прозборе коју о истрајности,инспирацји ,одлежавању и тимарењу спрам хиперпридукције и оних који пишу свакодневно.Да серазумемо,та друга крајност, скрибоманија, постоји итешко је уништива, али кад год се треба садржајнопосветити интроспекцији и самопросудјивању онда је токао код онога о дужности,одмах нам на ум падну други.... Видети више: http://1983z.wordpress.com/ 
*(АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА) NEMO PROPHÉTAIN PATRIA / Мирољуб Тодоровић
Б. А. П. БЕЖИ У БАРОК

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetine-galerija/nikola-jovanovic/od-iznenadnog-bola/nemo-prophetainpatriamiroljubtodorovic 
*(ЗОНА ПРЕЛИВАЊА) ЧВОРОВИ / СрбаИгњатовић
(Зборник "ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ" 2012  -Даривања)За Елку и Валерија Док сам на тераси Персеја у Варни испијао кафу,указао се занимљив призор: сред пута ка хотелу гавранје изнео чврсто свезану кесу с отпацима и упорно
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покушавао да је кљуном развеже…. Видети више:http://zonaprelivanja.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 
*(ЛИТИЈА) Последње пристигле вести
Роман у стиховима ШТА БИ РЕКАО ЧЕ аутора дрАлександра Милошевића... – ШАНТИЋЕВЕ ВЕЧЕРИПОЕЗИЈЕ 2012... Видети више:http://litija1.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 
**(ЛИТУРГИЈА) Фантастична кинеска игра саковчежићима
(у току је публиковање романа-литургије, првог насвету!)
....Филип Сенковић је био написао причу о томе – оСећању,о Присуству, о Ишчекивању…Зашто ту причу о Великој магази или о ДВЕ ХИЉАДЕГОДИНА САМОЋЕ (што је исто) нису хтели да чујуСенковићеви савременици?Рукопис је упућен једном, другом, трећем издавачу.Упућене су и копије. Кренуле су на своје велико инеизвесно дугогодишње путовање.То путовање се почетком календарског пролећа 1995.године завршило лоше и – треба то да кажемо – то је биоонај прави разлог мог доласка у Босиљковац. РукописВелике магазе или ДВЕ ХИЉАДЕ ГОДИНА САМОЋЕ уорманима најмоћнијег издавачког предузећа у Београдугодинама је скупљао прашину. Уредници тамо нисуволели промају, нису имали чистачице и метле, чак ниобичне крпе.Саживели су се са прљавштином, пре свегапрљавштином бирократије и епохе, са најнижимоблицима менталне хигијене.Пили су лоша или екслузивна пића, пушили горе негоТурци. И једног поподнева, неко је од уредника, припит,креснуо палидрвцем, избио је пожар. У пожару сунестали – архива и рукописи писаца, ормани и столови.Све је горело као сува слама, све је било суво и труло,дотрајало. Нестали су у неизбежном пожару књижевнаредакција, бивши уредници, столови и прљави прозори,али нестао је и рукопис Велике магазе.

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/02/%D1%84%D0%B0%
D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%

BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D

1%9B/ 
*(АТЛАНТИДА) Грачаница све ближа потопу!/Биљана Живковић
У својој држави, моћног енергокапацитета, Срби ћебити највећи глобални просјаци струје и воде. Срби ћепостати, поред прадедовске земље бескућници, јер ће ихишчупати заједно са словенским и светосавским кореном„процесом” расељавања зарад нове „прерасподеле”природног богатства. Срби постају и духовни јадници,јер у 21. веку равнодушно допуштају уништавање својихсветиња зарад нових брана и „забрана” ...

Видети више:
http://zavetineatlantida.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 

*(ПОСЕБНА ПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА : Добитници књ.Награде „Заветине“) 
КРИТИКА И ОДГОВОРНОСТ / Јован Пејчић

Видети више: https://sites.google.com/site/posebnaporodicnaza-
vetina/dobitnici-knizevnih-nagrada-zavetina/kritikaiodgovornostjovanpej-
cic 
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*(ПОСЕБНА ПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА : Добитници књ.Награде „Заветине“) 
ЕЛИПСА ЕЛИПСЕ / Бошко Томашевић
Сваки текст изговорен или написан може бити или већјесте канонски. Апокрифност ове реченице, очита је.Реченица је, пак, произведена да би се могла тумачити.Интерполација те реченице у све могуће до саданаписане реченице бесконачна је. Могуће је, такође, даје ова реченица пре него што је написана у њеномбесконачном понављању постојала неко време безвремена, у неком "ниједном времену", о коме говориБорхес. Тада би се иста читала као верзија једног regres-sus in infinitum-a, преносећи се у оно што славни писацназива никадност (Neveness) или, још боље, преносећисе у Претходну Вечност, то јест у aetenitas a parte ante.Извесности ради, може се рећи да смо прву реченицуовога текста написали подухвативши се задатка да наначин интерпретације поновимо један кратак текст изДеридине сада већ чувене књиге L’ écriture et la différenceкоји носи наслов Елипса. Понашаћемо се ...Видети више: https://sites.google.com/site/poseb-naporodicnazavet ina/dobitnic i -knizevnih-nagrada-zavetina/elipsaellpseboskotomasevic 
*(ПОСЕБНА ПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА) ШТА ЈЕСИГНАЛИЗАМ ДОНЕО  СРПСКОЈ ПОЕЗИЈИ? 
ЕКСПЕРИМЕНТ 
Видети више: https://sites.google.com/site/posebna-porodicnazavetina/assignments/stajesignalizamdoneosrp-skojpoezijimiroljubtodorovic https://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/ 
*(Канал ФИЛТРА)  Бог ником дужан не остаје /Белатукадруз
... На Косову Срби говоре: Правда је танка алидугачка  и Правду и да ју закопаш, па ће да никне.Срби сељаци, уопште говорећи, веровали су да јесамосаздани Бог створио свет, анђеле и људе. Они судубоко веровали да Бог о сваком и свачем има старање.Да све памти и да ништа не заборавља. ... Видети више:http://tajna2012.wordpress.com/2012/04/25/zdravo-svete/ 
*(Канал ФИЛТРА)   (Метфизика у белом оделу)СЕБИЧНИ МУЗЕЈ: Растко Петровић,  1898 - 1949.
...У есеју Шта све може послужити за будући нашнародни балет, Р. Петровић пише о народним играма,играма око мртвог, играма освете, пролетњим играма,витешким играма, играма пророка и епилептика,тарантела, свестан да наш фолклор може много пружити"једном уметничком балету". И поново се враћа нафеномен ЗВИШКИХ РУСАЉА:  "Чуднија свакако од свих,мистичнија, чулнија, а сад већ ваљда једина своје врстеу Европи је она игра русаља која се код нас упожаревачком округу, у селу Дубоком игра сваке годинео Духовима. Име игре имало би на влашком да значи:духови, пошто се играчи сматрају под мистичном влашћудуха, падајући стално после игре у стварне неуропатскеекстазе, проричући и имајући визије као сви надахнути.Овој обичајној бољци подлежу жене, али такође и децаи људи. Играчи, састављени од три човека, млада краљас мачевима, и од четири девојке, - три краљице и једнадворкиња - врше читав мистички обред играња саоболелим:  водећи га до речице, укрштавајући гамачевима, силом му трпајући у уста ижватане траве, сведо његовог коначног повраћања у свест. Њине песме сузастареле, језиве и неразумљиве;  њихово сујеверјенепојмљиво" (исто, стр. 334- 335)."Наше народне песме забележио је Вук, музичкемотиве Мокрањац, кореографски још нико
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није забележио народне игре које су биле у сталнојопасности да се тако потпуно једног дана избришу изобичаја", пише Растко. Није ли у тим есејима у одбрануживе традиције, у размишљањима и бризи РасткаПетровића, садржан и позив о оснивању и подизањуМУЗЕЈА ЖИВЕ ТРАДИЦИЈЕ?
Видети више:

http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-
% D 0 % B 1 % D 0 % B 5 % D 0 % B B % D 0 % B E % D 0 % B C -
%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/ 

*(ХОМОЉСКИ МОТИВИ) ОБЈАШЊЕЊЕ / М. Лукић
АЛБУМ СЛИКА, формирао сам од слика које сампоседовао новембра месеца 1979. године, када сам имаопуних 29 година: тада сам становао у гарсоњерисамачког хотела у Дубровачкој улици , у Београду. Радиосам, као библиотекар ( у близини). Легенде уз сликедовршио сам 19. новембра 1979. године. Зашто сам тоучинио? Знам да сам све то ставио у један великиковерат и затворио га, и одложио на неодређено време,као што сам имао обичај да одлажем и сваку одбележница, када бих је испунио белешкама.Тај коверат сам отворио крајем лета, као по обичају,трагајући за нечим другим. Слике су сачувале, заувек,нешто што би иначе припало бездану заборава.Слике једног периода (1899 - 1977). Легенде уз сликесе завршавају констатацијом: "То је све", али ја знам даје то само хиљадити део свега....

Видети више: http://homoljskimotivi.blogspot.com/2009/01/blog-
post_19.html 

*(ЗАВЕТНИК) ТО ЈЕ ТА  ЦАКА / Есон Јаос
ПРЕКО ГЛАВЕ ГОВАНА

Куц, куц,Уђе човек. Истовари. Оде.Куц, куц,Уђе жена. Истовари. Оде.Опет човек, опет жена, опет човек....Товаре ли товаре....
Видети више:

http://zavetninovcegzavetina.blogspot.com/2012/09/to-jeta-caka-eson-
jaos.html 

*(ЗАВЕТИНЕ Алинеја) : НОВИ СУСРЕТ СА ПОЕЗИЈОМПОЉСКЕ
Видети више:

http://zavetinealineja.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 
*(ЗАВЕТИНЕ Алинеја) : ПУТ ПРЕМА ДРУКЧИЈОЈСРБИЈИ : Одабрана места
... Да би се стекло име у књижевности у тзв. другој итрећој Србији није више неопходно писати добрекњиге.Довољно је да сте написали књигу о којој ћеписати на сав глас вечерња и жута штампа, на којој ћеславни писац моћи да спава! Колико је славе у Србији натај начин, без сумње неправедно, стечено?
Али Србија мора да одговори на толика друга питања.Па и на питање праведности, макар и правда не билапотпуна, јер изгледа да је таква немогућа. Оног тренуткакада је Србија поставила историју на престо уместо Бога,кренула је према нечему варварском и несвом. И она јејош увек на том путу. 
Таква Србија онемогућује саму себе, ону бољу,друкчију...

Видети више:
http://zavetinealineja.blogspot.com/2010/03/blog-post_25.html 
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(Капија ЗАВЕТИНА)  ЧАЈ С МАЈМУНИМА / ЈеленаСтојанчић (препоручено)
Ми са Балкана пијемо чај само кад смо болесни, адруги су изградили животну филозофију и бизнис нањему. Ево на пример Шри Ланка, која се давно некадазвала Цејлон.Шри Ланка није домовина чаја ....

Видети више: http://kapijazavetina.blogspot.com/2012/09/caj-
s-majmunima-jelena.html 

*
(НЕРВОЗЕ) НЕЋЕ ГРОМ У КОПРИВУ / Есон ЈАОС
Никада нисам волела поезијуи ретко сам је читала.Знам за облаке да су кадгод тмастии Сунце да за њих зађе.И кише и олује и валови и сметови,све то у њима своје место нађе.И иње и грање и сање и играње.Ал ја ипак не волим поезијукад све стима па се умиљава,кад ти наруку као све крене....

видети више:
http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D

1%81/nece-grom-u-koprivu-eson-jaos/ 
*(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ : Руска поезија)  МаријанаКолосова (1903-1964)
Пошто је 1949. године Шангај пао у руке кинескихкомуниста, Покровски и Колосова беже, најпре наФилипине, одатле у Бразил и, напокон, 1957. годинедолазе у престоницу Чилеа Сантјаго да Чиле, где живесиромашким животом. Имали су библиотеку од четирихиљаде руских књига које су биле једини њихов иметаки коју су изнајмљивали малобројним руским читаоцима.Маријана Колосова  је умрла 6. октобра 1963. године исахрањена у предграђу Сантјага да Чилеа Пуенте Алту.На гробу, на којем стоји “руска национална песникиња“,урезани су њени стихови: Смртни смо и ти, и ја.Склопимо уморне веђе.Ал живи моја Русија.И сада - и навек ће.
Арсениј Несмјелов је писао да су стихови МаријанеКолосове пре свега грађански. Ценили су је у харбинскојпесничкој околини - песници Перелешин, Ачајир, идруги.... (В. Јагличић)....

Видети више: https://sites.google.com/site/edition-sectiocaesarea/ruska-poezija/marijanakolosova1903-1964 
*(Мајдан БОДЛЕР) Између митарења чудовишта иуметности будућности / Александар Лукић
... Мени није било потребно да позајмљујем стиховеиз древних песама Срба, Руса или Кинеза, да бих стварноизразио истину. Имао сам стрпљења да сачекам да мепробуди цветање кромпира. А потом да спознам да свакоусамљено дрво преко реке на брегу, на падинамакадифеним, јасније је од стотина књига песника које сумладићи прогутали у младости, рачунајући и књиге онихкоје историчари поезије светске, европске и националнеубрајају у важније. Усамљено стабло преко реке на брегуније било само од оног тренутка када сам га обухватиопогледом и удубио се у њега. Самоћа ме је гонила дапостављам и одговарам на питања. Кад песник може дапише све, о свему, зашто да пише којешта? Постојипрогрес душе, и у њега се морамо поуздати до краја. Оношто је у српској или балканској поезији било лепо ипримамљиво, треба и мора да се замени и истисне самонечим лепшим и тако даље све лепшим од лепшега до увечност! Песник на овом свету мора да зна да има баремнеколико сведока који имају много пријатеља, али дањегова патња нема пријатеља.
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Мене не одушевљава колективни напор заустоличењем тзв. великог уметника. Та бледа контураобездуховљености, има алтернативу. Поезију безданеуметности.Ако песник не изражава истину, онда ту не може битиговора о стваралачкој личности ...
Видети више:

http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 
*(СЕВЕРОИСТОК-ЈУГОИСТОК) А Н Т О Л О Г И Ј АСАВРЕМЕНЕ АРГЕНТИНСКЕ ПРИЧЕ: БОРХЕСОВА ДЕЦА 
„ Као и шездесетих и деведесетих година прошлогвека, аргентинска приповетка и данас доминираЛатинском Америком. не би било лако наћи јој равне ниу ширем контексту. Аргентинци и даље пишу много, а кадто раде добор, најчешће исписују приповетке....Видети више:

http://arhivuosnivanju.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
*(Канал ФИЛТРА : Метафизика у белом оделу)УМЕТНОСТ  РАДИ ДУШЕ... М. Настасјевић
Настасијевић је веома сложена и богата личност;штета је за српску књижевност што је његов животпрекинут прерано.Судбина и болест су уграбили не самоједног изванредног песника, већ и више него обдареногесејисту.Поново треба читати есеје Настасијевића, збогмного чега.У једном од својих одличних есејаНастасијевић пише: “Уметност нема за сврху некуапстрактну лепоту   засновану на законима разума, даклегеометрије.Она је, напротив, у својој битности религија,и као она тежи да скине вео са непробојне стварности,те открије истину постојања”.Тако је, чини ми се, иНовица Петковић, пишући ове своје огледе оНастасијевићу, учинио највише могуће: скинуо је веловеса непробојне мистификације око једног однајзначајнијих модерних српских песника.Песника –подсетимо још једном – који је своје изузетне лирскекругове штампао о свом трошку!Тако је још једномпроговорила она друга, прећутана историја српскекњижевности и дела која су изашла из шињелапишчевих издања.Петковићева књига, дакле,представља , убудуће незаобилазан, продор уНастасијевићеву мистику, со уметности.   Или, ако тако више волите, приближивши се суштинии циљу Настасијевићеве уметности, најинтимнијојприроди свега (лепоти), начелу спајања (мосту измеђуконачног и бесконачног, појмљивог и непојмљивог),СВЕТУ ТАЈНИ, књига Новице Петковића је више одпоузданог водича, баш зато што није писана спретенциозноћу непогрешне науке, или са лажнимсамопоуздањем и смешним нарцизмом и одурномигноранцијом тзв. постмодерниста. Петковићева књигаје писана најједноставнијим (најсложенијим) стилом (аон је, како писаше Настасијевић, први и најсигурнијизнак оригиналности). Петковић, иако је универзитетскипрофесор књижевности, ни у једном тренутку нијезаборављао (чини се) да покушава да приближи и дасхвати нешто ШТО ЈЕ РАЗУМОМ НЕМЕРЉИВО ИНЕИЗМЕРНО… Видети више:http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/ 
*(Оркестар СУЗ : Цјеломудрија) УЗНЕМИРЕНЕ ВОДЕИЗА ПОВРШИНЕ РАЉЕНОГ ОГЛЕДАЛА (ЧитајућиПесоа) /  Су Танасковић
“Не желети све, значи довести све у питање”, рекао јеједном један француски филозоф – XX век . Песник сепита и све доводи у питање.  Човек је биће жеље

61

стооке васељенске новине будућности



родитеља да човек буде, па касније он наставља да желида буде, и то целог живота. Да буде Личност. “Бићу оношто желим да будем. Али треба да желим да будем оношто ћу бити”. Мучан пут до Личности и Песоа осећапокушавајући да се пронађе и изван ње? А презимеПесоа значи Личност. Да ли је могуће пронаћи себе иизван себе, можда у сопственом одразу иза огледала.Сумња интелектуализма? Како испразнити мозак и разумпривести уму кроз срце? Песоа се одриче жеља, осим“жеља ствари што постоје, а не времена које их мери”.Оне су  ипак присутне, али обојене чежњом…..Видети више:https://sites.google.com/site/orkestarsuz/home/orkestar/uznemirenevodeizapovrsineuramljenogogledala 
*(Оркестар СУЗ ) NEMO PROPHÉTA IN PATRIA(Певци са Бајлон-сквера) /  Мирољуб Тодоровић
КЛИКЕР-ШТРИКЕРАЈ ЈАСМИНЕ ЛУКИЋЕПИГОН СИГНАЛИЗМА''ОТКРИЋЕ'' СЛОБОДАНА РАКИТИЋАВидети  више: https://sites.google.com/site/orkestar-suz/knizevna-filoksera/pevcisabajlon-skveraimojafrkasanji-mamiroljubtodorovic 
*(ЛИТУРГИЈА)  Дубраве, "држава Мишљеновића"...
(Нови  наставак романа Литургија)
Сенковићи су имање у Дубравама (које је БожанаСенковићнаследила од свог покојног брата Боре Мишљеновића,као једини наследник) , полако почели да обнављају ипретварају у оно што је био: некадашња "државаМишљеновића", након што је Милисав Сенковић постаопензионер (1985). Обновили су салаш, вајат.Практичнопролеће, лето и јесен проводили су тамо. Жариштеживота било је у Дубравама. То је једини салаш уБосиљковцу, који се одржава и данас.Филип Сенковић ме је водио да видим друге салаше -на десетине запуштених: из њих већ расте дрвеће, зова,дивље крушке и трешње, - делују аветињски. ...

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/04/%D0%B4%D1%83%

D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2e-
%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-

%D0%BC%D0%B8%D1%88%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B0/

*(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ)  КУРГАН (појам)
Још четрдесетих година овог слолећа документованоје утврдено да су Словени имали своју писменнст далекопре појаве, Ћирила и Методија. Део ове документацијениалази се и у Ватикану и приступачан је за свапалеографска и палеолингвистичкаистраживања.   Али  ипалеографи  и  линвисти  и  историографи  остали су присвојој тези о неписмености Словена пре Ћирила иМетодија и ту своју тезу нуде као научну истину,ненаучно омаловажавајући сваки напор рушења једнезаблуде, која се погубноодразила на духовни развојСловена...

Видети више: http://m950.wordpress.com/2012/09/04/kur-
gan-pojam/ 

**(ЛИТУРГИЈА)  ЛИТУРГИЈА И ЖИВОТ (седминаставак романа „Литургија“) / Белатукадруз
Видети више:

http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/07/%D0%BB%D0%B8%
D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-

%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82/ 

*(Едиција БРАНИЧЕВО) Каталог Едиције БРАНИЧЕВО за 2012 
62

новине друге српске ренесансе



Видети више:
http://edicijabranicevo.blogspot.com/2012/09/2012.html 

*(ЗАПИС 2)  ДВА ГОРКА СРПСКА ПЕСНИКА
Шајтинац: Ту чак ни поезија не помажеБранковић: Мисао

Видети више:
http://bermetiardelija.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

*(ЗАПИС И ) АФОРИЗМИ / Малколм де Шазал(1902 – 1981)
Данте је велики стога што разуме оно штовећина писаца не зна: речи су живи створови. Потребноих је промешати, рашчланити и вратити их на њиховоместо да би се извукао склад из гласова и слика, али незаборавља се никада како је свака реч једно биће ...

Видети више:
http://simbolzavetina.blogspot.com/2012/09/1902-1981.html 

* (Канал ФИЛТРА , Метафизика у белом оделу)МЕЛАНХОЛИЈА : ВАРИЈАЦИЈЕ / М. Л.
...Новински чланак, у суштини, не може заменитинепосредно сведочанство.Припремајући сусрет са Црњанским, пок. проф.Бандић ме је замолио да саставим круг питања за писца.Зашто је замолио мене? Да ли зато што је мој семинарскирад о Дневнику о Чарнојевићу сматрао успешним? Заштоније препустио осталим студентима да писца директнопитају оно што их занима? Не знам.  Прихватио самздраво за готово и саставио педесетак питања -Црњански је углавном само на та моја питања одговарао.Велика сала Једанаестица беше пуна студената, и другихпоштовалаца талента М. Црњанског. После сусрета,проф. Бандић је са Црњанским отишао у свој кабинет.Никог од студената није позвао. Ни мене.Три године после тога, Милош Црњански је умро.Сећам се тога поподнева; беше лапавица. Нисам отишаона спровод. Професор Бандић је надживео Црњанскогосамнаест година...

Видети ише:
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-
%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D0%BC%D0%B5%D
0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%

98%D0%B0-
%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D1%98%D0%B5/ 
*
(ЈЕДИНСТВЕНО САЗВЕЖЂЕ / Кућа са двеста прозора)ПЛАГИРАНИ ПЛАГИЈАТОР ИЛИ ПАТАШОН-ПРЕЛАЗМИОДРАГА ПЕРИШИЋА / М. Тодоровић

Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetineagregat/faqs/plagiraniplagijatorili-

patason-prelazmiodragaperisicamiroljubtodorovic 
**(ЛИТУРГИЈА) "Бог је овде, славите га!" ( осминаставак романа „Литургија“
То су кључне речи Литургије. Тај усклик открива самусуштину богослужења - уводећи нас у присуствоБожије.Благопоклоњење и благослов обзнањују да су Бог ипобеда Његове воље и промисла крајњи циљеви свихнаших жеља, полазна тачка наше побожности.У храму Божјем, небу на земљи, месту на коме крозучествовање у Св. Литургији Цркве улазимо уопштење (заједницу) са веком који долази, са Царством
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Божјим, човек "и нехотице у својој души чува дубокиутисак љубави према људима коју је Богочовек донео санеба. Нехотице постаје милостив и љубаван премапотчињенима, ако има власт над другим људима. Ако јесам под влашћу другога, вољније и са љубављу му сепотчињава, као самом Спаситељу. Аковиди некога ко тражи помоћ, срце му је више негоикада расположено да помогне, са задовољством иљубављу даје ...
Видети више:

http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/08/%D0%B1%D0%BE%
D0%B3-%D1%98%D0%B5-%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5-
%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B3%D0%B0/ 

*(ПОВЛЕНСКА КУГЛА) ЗАГОНЕТКА ПОВЛЕНСКЕ КУГЛЕ
ТАЈНА ПОВЛЕНСКОГ ЗАПИСАГодине 1970, откривена је и камена кугла пречникаоко 1 м, и тежине око 3-4 тоне, у потоку Подздом крајсела Мравињци у околини аљева, на надморској висиниод око 1000 м. Откривач овог објекта био је радникМиленко Милојевић, који је потврдио да се сличне кугле,али мањег обима још могу наћи на обронцима планинеПовлен...

Видети више:
http://alternativnaistorija.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 

*(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ)  ЛАМЕНТ НАД ПЕШИЋЕМ
...Зашто је Весна Југовић, шеф параде у Сава центрухтела да призове те вечери “дух Радивоја Пешића”?Зато што је он од оне врсте српских генија које славеширом света, а у земљи се о њима, необјашњиво, ћути.А професор Пешић је још 1985. године, у Милану,дешифровањем винчанског писма, помоћу етрурског,направио нову систематизацију древних писама. Из тесистематизације јасно се видело да прво и најстаријељудско писмо није настало у Месопотамији, него уПодунављу, на простору винчанске цивилизације. Овооткриће померило је настанак древне писмености ДВЕХИЉАДЕ ГОДИНА уназад, па је тако Пешићевасистематизација показала да, тек, после винчанскогписма следе: протосумерско-пиктографско, па сумерскоклин писмо, затим египатско-пиктографско, ...

Видети више:
http://m950.wordpress.com/2012/09/07/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D1%82 -%D0%BD%D0%B0%D0%B4 -
%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%BC/ 

*(  ЗАПИС 7) Ђелем, Ђелем, Србенде, низ друм... /Александар Лукић
... Идеја за изградњом заједнице - друштва безграница, „јединственог у лепоти различитости“, пројекатје достојан пажње. Ма колико да изградња таквогдруштвеног, политичког, економског и културногпројекта протиче споро, ма колико да је оспораван уразличитим државама унутар саме заједнице, као и кодоних који се припремају да тој заједници приступе, макакве „теорије завере“ да владају у појединим главама оњој као потенцијалном „Живом вампиру“, хегемонијивеликих народа над малим народима, такву заблудутреба свакодневно изводити на светлост дана из њенихмрачних кутака, и гледати на њену корисну страну -предности које заједница нуди. За соло игру „да се идераз света“ свака од држава има времена напретек...

Видети више: http://zavetineaba.blogspot.com/2012/09/blog-
post.html 

*(  ЗАПИС 5) јебеш уметност и пусте разговоре,посебно о одвратној поезији / радивој шајтинац
...  Они ,пак управљају,газдују,уредјују,планирају,троше,зарадјују, својим страначким  гнездима узвраћају,бирају,промовишу али песницке књиге с
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плебицитарним анимозитетом и  с  гадјењем.Каквакорист од поезије,ко то чита и купује,слави инаградјује,сем неких културних групица и јадника.И , тако мисле,раде и стварају бивши песници и јошпонекад песници.Нуде хонораре за  рукопис који је поета радио инеколико година,ваљда знају и верују која је томука,нуде,рекох, хонораре у висини њиховихдиректорско уредничких дневница за промоцију и другеотужне квазипрограмске измишљотине и то тамо где сето све одвија по принципу,е лепо скуписмо се и домаћии гости, само да кетеринг успе,јебеш  уметност и пустеразговоре, посебно о одвратној поезији ....
Видети више: http://zavetineviki.blogspot.com/2012/09/jebes-

umetnost-i-puste-razgovore.html 
* ( ЗАПИС 6)   ТЕКСТ БЕЗ СЕНКЕ / БошкоТомашевић
... Може ли да постоји, питамо се, такав текст којиоствару је поруку субјекта и који је истовремено и порукаи субјект, и отац и син самоме себи? Постоји ли, питамосе, могућност «Васкрсења оствареног у знацима». Изванопсега ових питања постоји и један далеко шири који,према речима Јулије Кристеве, гласи: «предло¬жити илине предложити теоријске фикције како би се проширилегранице означитељског и помериле међе сабласти,визија, опседнутости ...?» Уколико се дâ замислитиизвестан лингвистички алгоритам Текста који је утеоријској мисли и данас на снази, постоји, верујемо,такође, и извесна антрополошка константа текста,његова природна непосред¬ност. Јер, како вели Дерида,"пре сваког одређења природног знака постојизаконитост појма природе која успешно усмераваразговор" (Ж. Дерида: О граматологији). Управо натемељу те законитости покушаћемо да размишљамо ојед¬ном тексту кога је Ролан Барт у делу Задовољство утексту (Ле плаисир ду теxте, 1973) назвао «текст безсенке». ...

Видети више: http://cjutanje.blogspot.com/2012/09/tekst-bez-
senke-bosko-tomasevic.html 

*ИЗВОРНИК 2012 / Ристић, Дебељачки,Јеленковић, Сентић...
... ИЗВОРНИК 2012 , Смедеревска Паланка 2012. После прва два ''Изворника'' која су имала истуконцепцију представљања радова чији су ауторичланови Књижевног клуба ''21'' из Смедеревске Паланке,пред нама је трећи, који нам доноси нешто измењенприступ овом зборнику. Оно што примећујемо у првомделу збирке, оном препознатљивом у којем сузаступљени чланови клуба, јесте то да у њему има новихимена. Ова целина чини мањи део књиге, али сасвимдовољан да нам аутори у њему покажу у ком правцу идењихово стваралаштво. Прекршено је неписано правилода су чланови клуба искључиво наши суграђани и то једобар знак...

Видети више:
http://velikazavetina.blogspot.com/2012/09/2012.html 

*( ЗАПИС 4) КАД ПРВИ ПУТ ЗВОНИ /  Есон Јаос
Видети више :

http://zavetninovcegzavetina.blogspot.com/2012/09/to-jeta-caka-eson-
jaos.html

*(ЗАПИС 9) ДРУШТВО МРТВИХ ПЕСНИКА  / М.Лукић
... Васовић, као песник не бежи од реалности, већбежи од ограниченог душтвеног и стваралачког идеала.Оно о чему је писао Винавер уочи Другог светског рата("Уверен сам да је духовна истина потребна целомнашем друштву да би се омогућио - ако ништа а оно барто - наш унутрашњи живот и наша изражајна помоћнасредства", исто, већ наведени есеј, стр. 665), на известан
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начин као да је присутно и у ГОНГУ У ЖИТУ, као и укњизи СЕДАМ ЧУНОВА, тежња ка ДУХОВНОЈ ИСТИНИ(чак и у на око ситним појединостима, в. у циклусуМИТОЛОГИЈЕ одредницу Селисенка :  Расељен човек,емигрант, премешчаније лице, једвапобегуљац, исчелац.Или, просуто зрно међу зрнима још просутијим - стр. 54). Књижевна редакција БИГЗа (нарочито уредник који јеизабрао овај рукопис и предложио за штампу), учинилаје праву ствар објавивши ову књигу, чију највећувредност видим у књижевном смеру, опредељењу... 
Видети више: http://bezpremca.blogspot.com/2012/09/blog-

post.html 

*(  ЗАПИС 4) НИШКЕ АНИМОЗОСТИ / МирољубТодоровић
Видети више:

http://zavetninovcegzavetina.blogspot.com/2012/09/niske-anmoznosti-
miroljub-todorovic.html 

**(ЗАПИС  10) Чувени математичар Мика Алас свирао набеоградским свадбама
О томе говоре фотографије и једно писмо чувеногматематичара Михаила Петровића Аласа, упућено СимиМарковићу, војном чиновнику (и хармоникашу), 8. марта1940....

Видети више:
http://olovkamihailapterovica.blogspot.com/2011/05/blog-post.html 

*(АЛМАНАХ за живу традицију књижевност и алхемију): АРХИВ АЛМНАХА (покретање новог архива)
Катедра  за  југословенску књижевност пре   1973Горе:   Димитријевић, Глигорић,Вученов, Павловић,Латковић,Колендић, Пантић...

Видети више:
http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0

%B2-
%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D

0%B0/ 
*(АЛМАНАХ за живу традицију књижевност и алхемију)Радомир Батуран КРИКОВИ ЕВРОПЕ(Александар   Лукић,  Европа,   Време   књиге,Београд, 1995)
НАПОМЕНА (уредника) - Батуранов текст је  штампану оквиру темата “Стара и нова Европа и АлександарЛукић”, у  првом и на жалост и едином броју споменутогАлманаха, који је, узгред буди речено, штампан усимболичном броју примерака. ПрештампавамоБатуранов текст, као што ћемо публиковати и неке другетекстове зато што су нам се последњих неколико годинајављали како из Србије тако и из света неки нашичитаоци и пријатељи, тражећи Алманах… Пошто јетираж Аламанаха исцрпљен још 1998. године, ово јеједини начин да удовољимо заинтересованима. А постојии прека културна потреба да се присећамо обимногаАлманаха, који је иако штампан у малом бројупримерака, оставио известан траг у савременој српскојкњижевности… Тада нисмо могли ни сањати о овомданас, и тиражима које достиже   данашње “СазвежђеЗАВЕТИНЕ”. Били смо осуђени, као издавачи, не самоАлманаха, на гето – пре петнаестак – двадесетак година,и то је погодовало погубној књижевно- издавачкојклими… Која је на свој начин поспешивала бетонирањенеодрживе парохијалне и комунистичке слике света,кастрирајући друкчији развој, друкчију Србију,непокорну и инаџијску…

Видети више:
http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0

%B2-
%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D
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0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%
B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-
%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD/ 
*(АЛМАНАХ за живу традицију књижевност и алхемију)ХЕЛЕНСКИ ЧАРОБНИ БРЕГ /    М. Лукић
... Био сам, дакле, први читалац Лукићевог рукописаЕвропе, и вероватно најзахвалнији читалац на читавојкугли земаљској у том тренутку, због свега оног што мује претходило.Читаоцима се знаним и незнаним ређепосвећују књиге ; можда је аутор то учинио према свомпрвом читаоцу не из пијетета према мом делу , углавномнеобјављеном – које је он имао прилике да прочита(мислим на Опус Рајска свећа, чије је објављивање утоку, тек сада) ,већ зато што сам одмах схватио да је речо књизи песимизма , који није “нужно знак опадања,пропадања, изопачености, заморених и ослабљенихнагона” – напротив !...НАПОМЕНА (Белатукадруз) : И овај текст је, као иБатуранов,  штампан у оквиру темата “Стара и новаЕвропа и Александар Лукић”, у  првом и на жалост иједином броју споменутог Алманаха, који је, узгред будиречено, штампан у симболичном броју примерака….Видети више:http://kn950.wordpress.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/ 
*(АЛМАНАХ за живу традицију књижевност и алхемију)У ТРАГАЊУ ЗА ЈЕДНОМ ЈЕДНОСТАВНОМ ИДУБОКОМ ПЕСМОМ
... Кукуруз куван или печен. Сладак кукуруз.Пар белих пловака на дрвету које плута. Њихов одразу води. Није то слика високог водостаја. То је увек нештодруго…Нисам био слободан, али чезнух за слободом. А кадаје дошла; када је дошла? Да ли је дошла? Ако је дошла,зашто опет исти? Висок водостај политичкепорнографије. Стално је надолазио и још увек надолази.Као катастрофа…Гомиле смећа…Алергичан сам на краткопамћење…

Видети више: http://kn950.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7-
%D0%BC%D0%BE%D1%98%D0%B5-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D
1%86%D0%B5/%D1%83-

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%9A%D1%83-
%D0%B7%D0%B0-

%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-

%D0%B8-
%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/ 
*(ЛИТУРГИЈА)  АРХИВ –  ново!!
Овде ће бити објављивана све оно што је у неку рукуучинило да роман-литургија у Србији годинама будекњига без будућности, грађа вредна спомена као замлађе, тако и за иностране слависте, издаваче, и другерадознале духове, који нису ( баш тако – као коњи) -ограничени, сапети својим предрасудама и јањичарскимваспитањем. Захваљујући “пресвученим комунистима”многа су издавачка предузечћа и српске културнеинституције већ деценијама “окупиране”. Чини ми се даи ова грађа, која ће бити поступно објављивана, упућујена то, и шта се у ствари крије иза случаја око одбијањадржавних српских издавача да објаве “Литургију”  крајем20. века…

Видети више:
67

стооке васељенске новине будућности



http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/%D0%B4-
%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/ 

*(ЗАПИС 11)  АРХИВ У ОСНИВАЊУ УМИШЉЕНОВЦУ...
...Лукић је атомизовао завичајни простор, непознатсвету - недовољно познат и у самој Србији. Тај свет којије обрастао маховином и јоргованима зрачи некомдревном, непатвореном лепотом и монументалношћу.Како незванично сазнајемо. И. Лукић припрема јошнеколико позамашних албума слика, снимљених изједног...

Видети више:
http://edicijazavetine.blogspot.com/2010/05/i.html 

*(РЕНЕСАНСА)  БУМЕРАНГ / Белатукадруз
... Први пут је текст “Бумеранг” објављен, штампан, уАлманаху за живу традицију, књижевност и алхемију, И,1998, стр.403 – 414. Касније је прештампаван, углавном,у мојим књижицама књижевних критика, које суштампане као пилот-издања, не прелазећи тиражебиблиофилских издања. Значи, текст је остао скривен одјавности, недоступан широком аудиторијуму, због тога гаовде прештампавам, нешто скраћеног, поготову у ововреме – када је у току публиковање романа “Литургија” (

видети http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/08/%D0%B1%D0%BE%D0%B3-
%D1%98%D0%B5 -%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B5 -
%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B3%D0%B0/ ) више него пожељно, нужност.Проговарам о томе поново и на овај начин, пружајућисолидну грађу на тему духа савремене српскекњижевности, зашто овде није било лустрације и заштосе избегава превредновање? Какве смо ми ималиуреднике? Овај текст опет нуди инспиративну грађу. Садће читаоци и посетиоци интернет локације “Литургија”моћи да провере и увере се својим очима – колико сутачне оцене неких уредника, попут оне смешне ибирократске оцене Д. Лакићевића о “Литургији”, дакњига припада временима која су “иза”. Да ли?Д. Лакићевић је парадигма, прототип свих тихуредника који су исти, и чак директни потомци инаследници оних које су заменили.Предраг Пузић је објавио 2003. године одличну идокументовано писану књигу “Ломача за СЕНСА”, у којојје штампао као додатак и “Записник ванредне скупштинеСКЗ од 22. априла 1945. (скраћена верзија)” (стр. 108-129) из кога се лепо виде “профили” нових “окупатора”,чији су и Лакићевић и други, да им не спомињем именанастављачи. Ту књигу препоручујем, зато што суиздавачка предузећа и институције по Србији после1945. године узурпирали углавном “пиони”.Ја о њима, као и о бирократској књижевности имаммишљење, употпунио сам га временом, довољно сам отоме писао; могу се прочитати подстицајни текстови нату тему на интернет локацији “Златни Расуденац”. Ненаводим намерно књижевне часописе, јер већинакњижевних часописа у Србији је данас – мртва, тј.разговарају сами са собом, а не са читаоцима!Ја се уздам у Бога, а не у српске издаваче, поготовуне у СКЗ – ја сам за њих, али не само ја него и читав низдругих савремених српских писаца критички настројених– Келт, Белатукадруз, дакако. Зашто би они штампаликњиге једног Келта, рецимо? ...

Видети више: http://principova.wordpress.com/%D0%B4-
%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/%D0%B1%D1%83%D0%

BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3-
%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D

0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/
*
(ЗАПИС 12)  РАЈ ЗА ЛОПУРДЕ / Горан Марковић
Остап Бендер је јунак мог детињства. Одрастао сам усоцијализму и то је био једини лик који се са тим крутим,
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озбиљним и претећим режимом озбиљно спрдао. У тимсивим временима Бендер је био наш једини заштитник,Зоро осветник нашег духовног живота. Његов хумор јебио до те мере заводљив и непредвидив да му нико нијемогао одолети. Остап Бендер је прерастао у синоним запреваранта са стилом као што је својевремено„калодонт” постао синоним за пасту за зубе. А онда је, умеђувремену, „велики комбинатор” заборављен. Данасскоро да нико не зна за Остапа Бендера, поготову младиљуди....
Видети више: http://velikamagaza.blogspot.com/2010/05/blog-

post.html 
*(Канал ФИЛТРА ) ДЕСТРУКТИВНА ЦРТАНЕЗАВИСНЕ СЛОВЕНСКЕ ПРОЗЕ / Белатукадруз
... Овај текст је у целини објављен у првом бројуновпокренутог часописа  ”САВРЕМЕНИК плус”. Радо  бихпоследњу реченицу овога есеја – одстранио, данас, петгодина доцније, дакле, током јесени 1997. године. Она нестоји, чини ми се. Што г. Глушац није објављивао својерукописе, после књиге ВЛАЖНА ПАНОНИЈА, то није зато– како ми се чинило крајем 1991. године – што није имаосреће, што је био “препознат”, у немилости. Не, сећам гасе као функционера УКС – уствари врло нерадо и саизвесном индигнацијом. Једноставно, писца је одвуклонешто друго од књижевности, не желим да овдеименујем шта је то. (“Политика” је српској књижевностиувек одвлачила писце на своју страну.)  Дакле, претераосам у оцени у овог писца и у својим претпоставкама : Даје овај писац имао написаних књига после ВЛАЖНЕПАНОНИЈЕ могао их је објавити… (Октобар, 1997)У нашој земљи Хармс је дуго био непознат писац. Оминијатурама Данила Хармса пише А. Флакер (Форум,бр, 3-4, 1969). Тек 1982. године београдски часопис Знакобјављује у својој библиотеци Хармсову књигуСлучајеви. Преводилац и писац предговора овог издањапише: ” Откако је откривен крајем шездесетих година,цорпус обериутианум је извучен пре свега са становиштаразграничавања конструктивног и деструктивног , каобитних одредница авангарде уопште (дехијерархизацијакњижевних родова и врста , укидање карактеризацијеликова  , оправданости мотива итд . ). Расветљена је ,затим , повезаност обериута с наслеђем футуриста , пресвега Хлебњикова , и с посредним утицајем европскеавангарде тога времена . Многи аутори нашли су се предзадатком да, предочавајући књижевно откриће , посегнуза методом књижевне генеалогије: потребно је билоустановити порекло књижевности апсурда и црногхумора , књижевне претке пародије nonsen-se-fictione-a ,гротеске и ‘ дечијег говора ;ваљало је најзад , истаћикоје се појаве у европској књижевности средине векатекстовима оберуитиа  антиципирапију”.На оберуитеутицала је традиција нонсенс   литературе (Соловјов,Сологуб,Ал. Толстој и браћа Жемчужников).Нонсенс литература с краја деветнаестог века чекала јеоко педесет година  да би била прихваћена као каокњижевно наслеђе “једног тока европске књижевностикоји је у делима   Јонеска, Бекета , Олбија, Пинтера,Мрожека, итд , почео нагло да се шири почетком шестедеценије”.ОБЕРУИТИ (Хармс поготову) свакодневицунису видели НИМАЛО РУЖИЧАСТО. Метод ових писацабио је подређен намери да се разоткрије ,”идиотизаммалог човека”. ...

Видети више:
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-
%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D0%B4%D0%B5%D
1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B

2%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%80%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D

0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81/ 
*(ЗАПИС 13)  МОСКОПОЉЕ – уништенахришћанска варош у Албанији /  Јован Ф.Трифуноски
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…. Западно од Корчанске котлине, у данашњој јужнојАлбанији, на поменутој планинској целини издиже сеповрш надморске висине од 1300 до 1400 м. То је угорњем делу слива реке Деволи. У центру те површи, алево од једне речице, налази се Москопоље илиВоскопоја, сада мали здравствено-лечилишни центар засмештај плућних болесника. Углавном је без сталнонасељених становника. Међутим, раније то је билавелика и позната углавном цинцарска варош....
Видети више:

http://zavetineatlantida.blogspot.com/2011/04/blog-post_11.html 
*
(ЗАПИС 14)  ДРУГА, ДРУКЧИЈА, СКРИВЕНАСРБИЈА / Су. Танасковић
....Толико смеха, здраве духовитости, простодушностии искрености, без имало лажног испољавања, да непомињем гостопримљивост, су ме толико разгалили данисам ни осећала болове који су ме мучили. После ручкасам отишла у стару кућу и одспавала мало. Биле суобетине (или заветине, како се у вашем крају каже) -Бијели петак.... Мораћу да прочачкам зашто је "бијели" ишта значи.... Иако сам први пут била њихов гост, осећаласам се као да сам дошла код неких својих... Уопште,њихов сусрет са мојим братом и мајком, пре 5- 6 година,је био толико спонтан и срдачан, да су једни код другихпочели и на славе ићи. Мене стално критикују и називајулажовом, што их нисам никада посетила: "Лажовчиноједна, ако ти ми дођемо у Београд, и видимо да си тамодрукчија, да су те ови покварили, све ћемо с прутом дате нагнамо на нашу Трешњевицу, да мало проветришмозак од те науке....немој да заборавиш Бијели петак,лажовчино једна...", опомињу ме сваки пут кад дођу наславу.  И у петак сам само због тог Бијелог петка отишла,да не испаднем тотални лажовчина, упркос томе што јеанестезија опустила моје болове, па нисам знала куд ћуод нервозе. Истина, стално обећавам, а није таТрешењевица баш близу....а у суштини треба само добревоље.... То је било посебно изнанађење и одушевљењеза њих. Баба Љепосава ме је толико заволела  да ме свеназива Лудо дијете...."лудо дијете, види ти њу, а јамислила, нека озбиљна, озбиљне школе изучила, па ћеда се пува... а оно, лудо дијете, цццц, ко би реко..." ...

Видети више:
http://arhivuosnivanju.blogspot.com/2011/06/druga-drukcija-skrivena-

srbija.html *
(ЗАПИС 15)  У тексту „Телевизија – пуцањ у језик”Жељко Филиповић пише: „Једна од најстрашнијихпоследица утицаја телевизије на масе је и измењенисрпски језик, који је постао следећа жртва телевизијскогжрвња, парног ваљка и цунамија... /... МирославТодоровић ...
... А целовита верзија текста је нешто другачија ипочиње овако:ВРТ ЗВАНИ ЈЕЗИКУРЕДИ СВОЈ ВРТО значају језика написане су библиотекекњига.  И даље се пишу као што се и језик с народомпење уз лествице напретка. И ка спознаји. Записано једа је у искону народа и језика српског, реч језик значилаи оно што данас под њом подразумевамо, али и народ.Дакле, нема народа без језика, нема ни  језика безнарода. Српске земље је народ омеђавао својим језиком,и на тим просторима правио је своје државе. Дакле језикје и територија, језик је и граница. Језик је и тапија икада су размирице плавиле и таманиле, жариле,сатирале и затирале. Али језик је чувао као доказ чије јето што је отетео било. Склањао је у песму, у књигу упредање. Чуј, роде:Хеј што се Србин јоште држи крај свих залаПесма га је одржала њојзи хвала. .....

Видети више:
http://cafebookzavetine.blogspot.com/2010/10/blog-post.html 

**(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) : ЧУДЕСНА
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МОЋ УМЕТНОСТИ КАО ПОТВРДЕ ЧУДА ЖИВОТА /Мр  Милица Јефтимијевић Лилић.
(Милисав Миленковић, Болест брестова, роман –фантазија у приповестима бајкама и записима,„Прометеј“, 2008). - Уметност као моћ, ореол надживотом, бујање духовности, силина уобразиљеспособне да понови чудо живота, ону снагу која сесаздаје у судару страсти и смрти, да сазда новисвеобухватни живот који опија сугестивношћу изаводљивошћу испричаног јесте први утисак надпрочитаном књигом Болест брестова, МилисаваМиленковића. Стапање прозног текста и поетског заноса,стварног живота и проживљене уметности, патње и вереу смисао прегалачког ношења са авантуром живљења истварања. ...

Видети више:
http://m950.wordpress.com/2012/09/11/%D1%87%D1%83%D0%B4%

D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%9B-
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D

1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D0%B5-

%D1%87%D1%83%D0%B4/ 
*(ЗАПИС 18)  КУЋА СВЕТИХ РАТОВА /Белатукадруз
Колико познајемо Београд кроз литерарнеизворе?Није ли тај период од деспота Стефана иКонстантина Философа,од позно средњевековног зенитаједне централнобалканске, грађанске културе, доДоситеја и Вука,до полемика и памфлета устаничкогБеограда и зачетака нове српске књижевности,један однајтамнијих и најтрагичнијих периода у српскојисторији?У једанаест поглавља Љубица Ћоровић насупознаје с Београдом кроз литерарне изворе,од деспотаСтефана и Константина Филозофа до Доситеја и Вука ....

Видети више:
http://trecasrbija.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 

*
(ЗАПИС 17)  КАКО УПОКОЈИТИ СТИД /Александар Јерков
Није тривијално исто што и уметничко, није писацисто што и забављач, није књижевница исто што иводитељица, нити књиге роба као патике, а књижаретржнице. Мора се у овој пустињи урлати, макар и узалуд,на све који су се предали.........Сада нам је намењено да живимо у потиштености укојој нема чак ни онога што понекад успева упрскоссвему: велике књижевности. Кад нема великекњижевности, нема ни књижевника, остају писци којиманије стало до себе па им онда није стало ни до других…

Видети више:
http://fatamorganeimajezavetine.blogspot.com/2012/09/kako-upokojiti-

stid-aleksandar-jerkov.html 

*
(ЗАПИС 24) Уметност по укусу лобија / БОРКАБОЖОВИЋ, ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ, УМЕТНИЧКИДИРЕКТОР ГАЛЕРИЈЕ ХАОС_ Да ли вам је тај активизам у Демократској странцидонео извесну предносткао галеристи?
- Искрено - не бих рекла. Лошије сам прола него штоби се претпоставило. Кад је Министарство културеводила Демократска странка, од 14 програма с коликосам конкурисала у Министарству, средства су миодобрена за један. Није ми понуђено ниједноместо у неком од управних одбора, ни у једном жиријуили комисији, ни у каквој другој врсти културнеделатности. То не сматрам скандалом већ одразом нашегменталитета._ Али ваше искуство је могло да буде од опште
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користи?- Оно је било од опште користи мојим ангажманом удипломатији. Али, ваљда сам ја јединаособа која је у пола мандата враћена јер је превишерадила. Можда сам била сувише амбициозна на планупредстављања наше културе у иностранству, радила самна мењању тако поразног имиџа Србије._ Да ли је сад наступ Србије у свету на културномплану побољшан?- Још смо сувише инертни. Култура је најјачи бренд,али то нису препознала министраства …
Видети више:

http://alajbegovaslama.blogspot.com/2008/12/blog-post.html 

*(ЗАПИС 25) : АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ ( у оснивању)
.....Академија алхемије је чедо српског ренесанса, којије у извесном засенку скоро читав минули век. ТаАкадемија није ни Француска академија у Паризу, ниЕнглеско краљевско друштво у Лондону, ни Руска царскаакадемија у Петрограду, ни Српска академија наука иуметности у Београду. Изгледа да је као могућност  обелодањена предванаестак година, у  једном позамашном зборнику,штампаном као библиофилско издање. Реч је о Алманахуза живу традицију, књижевност и алхемију, I, Београд:Заветине, 1998, 462 стр.; 30 цм. I о уводном тексту,Алманах алхемичара, штампаном на стр. 3-7......

Видети више:
http://akademijaalhemije.blogspot.com/2011/02/blog-post_09.html 

*(ЗАПИС 26) : Оснивање Асоцијације часописа ипубликација за књижевност....
... После занимљивог и конструктивног разговораконвенција је усвојила неколико предлога:- Да у Асоцијацију треба укључити све часописе ипубликације у Србији (независно од тога да ли је часопискњижевног, уметничког или научног карактера)- ДаАсоцијацију треба основати као удружење грађана(невладину организацију) и да статут треба направити ускладу с позитивним законима Републике Србије- ЦиљАсоцијације да штити еснафске интересе часописа ипубликација, да организује бољу међусобнукомуникацију, да репрезентује књижевна, уметничка,културолошка издања код државних и локалних власти(да буде активан субјект у Комисији Министарствакултуре Републике Србије), да промовише законитост ипрофесионалну тачност и послује у свим доменима праваинтелектуалних својина.- Да се донесе програм рада којиби укључио сарадњу часописа на заједничкимпромоцијама, наступу на сајмовима, сарадњу надистрибуцији часописа како у Србији, тако ииностранству и славистичким центрима, затим израдусајта, препоруке око висине ауторских хонорара, итд…

Видети више: http://raskovnik.blogspot.com/2009/10/zan-
imljiva-ideja-osnivanje-acocijacije.html 

*(ЗАПИС 28) : ОДЛОМАК из необјављене грађе / Б.

... Шта то значи када се фаворизује гесло – умодерном друштву модерна култура? Када је то културабила модерна? Реаговао сам и написао подужианалитичко полемички текст о односу индивидуалногталента и традиције и о томе шта одређује нечијиуметнички ранг. Да бисмо схватили вредност ма когдела, аутора, морамо га поставити међу мртве уметникеи песнике, и упоредити. ...
Видети више:

http://nesebicanmuzej.blogspot.com/2011/01/blog-post.html 
*(БИБЛИОТЕКА ЗАВЕТИНЕ 1 – „Листајућипериодику, књиге, рукописе)  - Покренута новастраница посвећена читавом једном низузанемарених, игнорисаних  аутора...
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... Такође у треће издање ове књиге није ушао и читавниз савремених песника :Драгослав Андрић, Горан Бабић, БранкоБајовић, Хусеин Башић, Мирослав Беловић, РадованБлагојевић, Слободан Благојевић, Бошко Богетић, (...)Невена Витошевић, Петко Војнић Пурчар, ЂорђијеВуковић, Душка Врховец, Јанко Вујисић, Бећир Вуковић,Петар Вуковић, Слободан Вуксановић, ВојиславВулановић,  (..) Славомир Гвозденовић, Симон Грабовац,Душан Говедарица, Милорад Грујић, Мило Дор (МилутинДорословац), Небојша Деветак, Ратко Делетић, БранаДимитријевић, Ратко Драгићевић, Татјана Дракулић,Драгиша Драшковић, Никола Дреновац, Будимир Дубак,Јован Дунђин, Зоран Ђерић, Драган Б. Ђоковић,Борислав Бора Ђорђевић , Новица Ђурић, Бошко Iвков,Мирко Iконић, Ленка Јакшић, Гојко Јањушевић, ПетарЈевтовић, Драгољуб Јекнић, Војислав В. Јовановић, БојанЈовановић, Данило Јокановић, Драган Коларевић, IсоКалач, Мирољуб Кешељевић, Iван Комарица, (...) ЗлатаКоцић, Милисав Крсмановић, (..), Iлија Лакушић,Драгослав Лацковић , (...) Младен Ломпар, Рајко Лукач,Зоран Мишић , Душан Маричић, (...), Момир Марковић,Предраг Марковић, Драгомир Матић, МилисавМиленковић, Бранко Маширевић ,  Божидар Мандић(1952),  Мирослав Цера Михаиловић , Милић од Мачве,Коља Мићевић, Станко - Ћаница Опачић (1903 - 1994),Михајло Ал. Поповић (1908 - 1990), Владимир Пиштало,Миленко Пајовић, Владимир Поповић, Сретен Перовић,Раша Попов, Павле Поповић, Бранислав Прелевић,Радомир Путник, Душан Радак, Ненад Радановић,Љубивоје Ршумовић (1939), Душан Радивојевић, КостаРадовић, Драгиша Радосављевић, Саша Радоњић,  IсметРеброња, (...), Слободан Селенић, Петар Сарић, ДраганСимовић, Вера Србиновић, (...) Милинко Тороман, МиланУзелац, Бора Ћосић, Велимир Ћургуз Казимир, БлажоШћепановић (1934 - 1966),  Радивој Шајтинац, РадеШербеџија, Божидар Шујица, Милослав Шутић......................             (  Списак овим није ицрпљен! ...
Видети више: https://sites.google.com/site/inicijativalukic/lista-

juci-periodiku-knige 
*(БИБЛИОТЕКА ЗАВЕТИНЕ 1) „ТО ЈЕ ОНАЈ КОГАНЕПРЕСТАНО НАДВИКУЈУ“ / Радован БелиМарковић 
(Милисав Миленковић, писац великог и жанровскивеома разуђеног дела)
...Милисав Миленковић, грађански гледано а премапоузданом нашем знању, адресу и у Престоници славнојима, одавно, али је, по свему судећи, пропустиоподворење да учини онима који се без рачуна задужују,отимају и поткупљују, а покадшто се и на туђе књигепотписују....

Видети више: https://sites.google.com/site/inicijativalukic/lis-
tajuci-periodiku-knige/milisavmilenkovic 

*(Библиотека ЗАВЕТИIНЕ 2)  КАЛЕМЉЕНА ТРЕШЊАЛАВА НИКOЛАЈЕВИЧА / Милисав Миленковић
Целог живота само  се свађате са смрћу. Час јој сеудварате, час је мржњом обасипате, а понекад јој се иумиљавате. Гледам вас и слушам, како говорите, какодишете и увек, непрестано чујем да се са њом спорите.И онда када је била далеко од вас и сада, овде уАстапову. Неухватљиви сте Љовочка! - Нежно, али благопрекорно говори Лаву Николајевичу Људмила Савељева,девојче које је он однеговао. ....ЗРЕЛИ ПЛОДОВИ СА КАЛЕМЉЕНИХ ТРЕШАЊАМИЛИСАВА МИЛЕНКОВИЋА / Љубиша Д. ЈовановићПред нама је збирка од четрнаест приповедакаМилисава Миленковића са називом „КАЛЕМЉЕНАТРЕШЊА ЛАВА НИКОЛАЈЕВИЧА“, именована тако поврхунској поетској причи из ове књиге. Међутим, свакаприповетка, препуна концентрисаном и кристализованомпоетиком, код читаоца изазива неодољиву визијупосебне калемљене трешње са зрелим плодовимаспецифичног састава, боје, укуса и мириса, својства које
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је у њих надахнуто уградио Милисав Миленковић, песники приповедач као калемар. Уместо калемарског ножаМиленковић је употребио свој књижевни дар који једивље али слабо родне или неродне трешње са снагомземље и дивљих гена у себи плодоносним пелцерима иликалемовима духа спојио и оплеменио својомстваралачком свешћу у родне литерарне воћке самногобројним драгоценим својствима и моћима ...
Видети више:

https://sites.google.com/site/velikazavetina/odabrane-kritike-o-pojedin-
im-srpskim-

piscima/kalemlenatresnalavanikolajevica%E2%80%9Cmilisavmilenkovic 
*(ЗАПИС 31)  МОЈ ПРЕДАК ЈЕ ДРВО, најновија књигапесама С. Гароње... /  Анђелко Анушић
(Славица Гароња: Мој предак је дрво, Књижевнодруштво «Свети Сава», Београд 2007)  -  Неко је давнонаписао, и биће да је то био неко из света књижевности,да је песник по много чему сличан дрвету: саегзистенцијом (телом) на земљи, коренима уархетипском и предачком, духовним стремљењима ивизијама у небеском. Дрво, као и песник, умиреусправно, и њихова смрт не може остати неопажена. Онадоноси извесне потресе у животном миљеу културакојима припадају. Наравно, оних култура које имају свесто пунини и дијалектичком јединству животних идуховних потенција, свест о вертикали и целини ...

Видети више:
http://kapijazavetina.blogspot.com/2008/12/blog-post.html 

*(ЛИТУРГИЈА)  Колона мрава је текла као црнаречица према Великој магази 
Наставак 9. романа „ЛИТУРГИЈА“

НИШТА нас је дочекало на почетку, тј. уочи ВеликогЧетвртка 1995. године, по доласку у Босиљковац.НИКО не треба да живи само од својих речи. Зар не,Филипе Сенковићу, свакоме писцу треба забранити дазарађује новац продавањем својих речи и мисли?Било би добро да сваки писац буде по занату нештодруго и орач по наследству. Да живот не би пролазио тектако, сваки човек нека ради неки посао користан иопипљив. Нека буде земљоделац, пекар, обућар, ковач,златар, професор, лекар, библиотекар, архивар,археолог или дипломата. Јер речи и мисли нису некозанимање него животворна музика сваког занимања. ...
Видети више:

http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/12/%D0%BA%D0%BE%
D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D1%98%D0%B5-

%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D1%86%D1%80%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D1%87/ 
**(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ – препеви – Руска поезија ) ОПЕТМАРИЈА КОЛОСОВА, песник Беле гарде
...Дорогой Мирослав, я прочитал стихи на Вашемсайте хттпс://ситес.гоогле.цом/сите/едитионсецтиоцаесареа/руска-

поезија/маријанаколосова1903-1964Перевод «Хлеб и кут» мне очень понравился. Ксожалению, я не смогу перевести на сербский язык стихиМарианны Колосовой – для этого надо быть поэтом. Вотеще несколько стихотворений М. Колосовой:
ОБЫВАТЕЛЬСКИЙ ТЫЛ 
Клянемся гранитом традицийИ сумраком братских могил,Что мы не отступим с позицийВ глухой обывательский тыл!И солнце не видит незрячий,И песню не слышит глухой…Победу и боль неудачиРазделим мы между собой.
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Так было и будет. И вечно,...
Видети више: https://sites.google.com/site/editionsectiocae-

sarea/ruska-poezija/opetmarijakolosovapesnikbelegarde
*(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ – препеви – Прозори ЗАВЕТИНА)  ПРЕПЕВИ дела српских песника на друге језике ,Александар Лукић

Видети више:
хттпс://ситес.гоогле.цом/сите/едитионсецтиоцаесареа/прозори-

заветина/александарлукиц 
*(Едиција ЦАРСКИ РЕЗ – препеви – Дела на странимјезицима писаца који живе изван Србије)  ЂорђеНиколић
....Као студент, у Америци је седамдесетих иосамдесетих година сарађивао са елитним руским ипољским емигрантским књижевницима-дисидентимаЧаславом Милошем, Тимотеушем Карповичем и ЈосифомБродским, у Паризу са Андрејом Сињавским, ВладимиромМаксимовим, Александром Галичем, НаталијомГорбаневскајом и у Цириху са Лазом Костићем. ...

Видети више: https://sites.google.com/site/editionsectiocae-
sarea/dela-na-stranim-jezicima-srpskih-pisaca-koji-zive-izvan-srbije/dhor-
denikolic

*(ОРЛУШИНА) ОДГОВОР  НА  ПИСМО / БранкаВојиновић Јегдић
Приказ  књиге пјесама: ,,ПИСМА ИЗ СРБИЈЕ - BREVFRAN SERBIEN“ Слободана БранковићаПисање писама је некада био прави изазов у комесмо показивали свој краснопис и познавањејезика.Савремена средства комуницирања избацише изупотребе тај диван начин општења и замијенише габржим али сувопарнијим порукама.Остасмо ускраћени наљепоти ишчекивања писма од пријатеља које нас јеувијек обрадовало.Ипак, ових дана добих изненада напоклон писмо, чак више њих и  прочитах их са великимзадовољством. ...

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/2012/09/13/%D0%BE%D0%B4%D0%

B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D

0%B8%D1%9B-%D1%98%D0%B5/ 
*(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Поетичка екцплицитност... о књизи "Кукавичлук" А. Лукића / Шајтинац
Поетичка експлицитност,изговарање и озвучавање„садржајне мучнине”. Веризам као тврдња иквалификација која одзвања,одјекује чак  и кад је Знакили грч,метафорично отето од успоравајућереторике.Поезија неукроћене преосетљивости али ижестоких чулних узорака.Доказ да поезија није лирскиафоризам али  ни  клозетски графит,триповање иреповање али ни трбузборачка и мумлајућасамодовољност.Доказ да је поезија   ИЗНАД. Без обзира како то косхватао или не...

Видети више: http://m950.wordpress.com/2012/09/13/poet-
icka-ekcplicitnost-o-knjizi-kukavicluk-a-lukica-sajtinac/ 

*(ЗАПИС 32 ) ОДСУСТВО ЦЕЛИНЕ / Милица ЛилићЈефтимијевић
ВЕРА У ИСЦЕЉЕЊЕСв. ВасилијуСа овом „ рибљом кости у грлу“Ослабљена самНа могу даљеА пустиња бескрајна.

75

стооке васељенске новине будућности



Нигде речи утешне.Само звери около, гладне.Пред силом љубави у мом окуПриђоше припитомљенеЈер обожи их твој лик.Устрајно чекамДа својом моћном рукомДонесеш исцељењеИ избавиш ме,...
Видети више: http://carskirez.blogspot.com/2012/09/o.html 

*(ЗАПИС 33 ) П А С Т И Р / Светозар Н. Поповић
И Исуса су разапели на крстуО чему је размишљао остало је да нагадјамоЗашто су га разапели пише у БиблијиКоју слабо или никако не читамо …

Видети више:
http://administracijanecistekrvi.blogspot.com/2012/09/p-s-t-i-r-svetozar-

npopovic.html 
*(ЗАПИС 34 )   ХЕРАКЛИТОВ ЛОГОС. ЈЕДНА ПЕСМА/  Бошко Томашевић
Оно што ми у нашем приватном животу и у једнојнамерној и опростивој наивности називамо лóгосомказују нам глаголи са значењем стварати и чувати којимасе наговештава да је он, у једном синонимном схватању,једна кружна форма Речи па стога може бити названпесмом, причом, бајком, драмом, епом или, опет,поемом, романом, сагом, легендом, литургијом. Такође -и најопштије - Говором, Писмом, Смислом, Мером,Мером...        
Видети више: http://zavetinekruna.blogspot.com/2012/09/herakli-

tov-logos-jedna-pesma-bosko.html 
*(Библиотека ЗАВЕТИНЕ 1) КАТАСТАР, АНЂЕО ИСМРТ / Живодраг Живковић
Из књиге Живодраг Живковић : ИЗАБРАНЕ И НОВЕПЕСМЕ; Јефимија, Крагујевац, 2001, 228 стр.; стр. 148-149... Наклобучено лице Анђела личи на цваст Лице тамно од бдења на коме се сјаји Само сенка Земљомера (обриси у злату!) Треба му помоћи да одврне славину И у аков потекне прасак винограда И да у муљању измери сваки зев плода ...

Видети више: https://sites.google.com/site/inicijativalukic/lista-
juci-periodiku-knige/zivodragzivkovic 

*(ЗАПИС 36)   ЗАВЕТИНЕ  од вечерас  на ЈУ ТУБУ
9. октобра 2002. године тачно у 12: 05 ч. почела јеКонеференција за штампу поводом изласка новихбројева часописа "ЗАВЕТИНЕ Плус ултра", 1- 4 / 2000. иУМЕТНОСТ МАХАГОНИЈА, 3 - 6 / 2002. и изласка ДЕЛАМирослава Лукића Опус Уметност махагонија.Програм. - 1 : ЗАВЕТИНЕ, 1-4 / 2000.(Музички прилог; Свилен конац... Драган Лаушевић,проф. музике.) 1. ЖИР И ЧИР (1) (ученик) (чита ТијанаОстојић, ученица 8-3) 2. Садржај ЗАВЕТИНА, краткиисторијат - уредник М. Лукић&амп;; 3. Белешка оОдојевском (ученик, стр. 31 - 32) (чита Дина Сајех,учница 8-3). 4. Наталијин врт (Лукић, стр. 56 - 57) (читаНаташа Јанковић, ученица 8-3). 5....

Видети ише: http://malazavetina.blogspot.com/2010/08/blog-
post_04.html 

*(ЗАПИС  37) КОЛИКО СЕ ПОЗНАЈЕМО
Колико познајемо Србију?  Мало? Много? Половично.Слабо.Колико познајемо севроисточну Србију? Звижд? Пек?Млаву? Хомоље.Неки делови Србије су обрасли
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лишајевима и маховином.Наше познавање је сумњиво.Много тога о Србији не знамо.А и оно што знамо често није сигурно …
Видети више: http://misljen.blogspot.com/2010/06/blog-

post.html 
*(ЛИТУРГИЈА)  Успешнија је на земљи организованаглупост него дезорганизована памет.

Десети наставак романа „Литургија“... Све ја важно, али је храм најважнији. На њему севредизадржати, на Вознесењу Господњем, јер "храм јејезгро у којем је сабијено све што је учествовало устварању света. Али само стварање је једна наглост,налик на отварање врата. Тако и преображај који седогоди у храму значи да биће добија нову снагу која гапреображава, уздиже, али и покреће. ...
Видети више:

http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/13/%D1%83%D1%81%
D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-

%D1%98%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B8-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D
0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB/ 

**(ЗАПИС 40) Егерићев  антологичарскиавантуризам/ Зоран м. Мандић
Поређење и неизбежан закључак...

Видети више:
http://zavetineabovo.blogspot.com/2008/11/egeriev-antologiarski-avan-

turizam-zoran.html 
*
(ЗАПИС 39) МЕСТО ПОД СУНЦЕМ / ВладимирЈагличић
Ненаду Милосављевићу
1
Јура је ушао у моју собу сав свечан, као упарађен.- Да частиш!Опет, помислих. Јура је увек имао неки разлог збогкојег бих га частио.Упитно га погледах.- Нашао сам ти ухљебије!- Ја имам ухљебије, Јура - рекох тужно - Добро знашда га имам. Већ сутра хватам аутобус за Варварин. Као итолико пута пре тога.- То што си имао до данас, окачи мачку о реп. Имамправи посао за тебе! ....

Видети више: http://dalekoodsunca.blogspot.com/2012/09/blog-
post.html 

*(ЗАПИС 42) : »Ветар понад гора« МирославаТодоровића / Адам Пуслојић 

… Рекао бих да песма  „Стихови висина“ представљабисер-пример поетске творевине захвалне законкретније видове анализирања  Тодоровићеве поетикеове најновије, можда уједно и најбитније фазепесништва, а поготово оног који захвално можеилустровати принцип трансформације „описа“ у тихунотацију, својствену искуству и симболу зрело-стипесничког бића. Синтагма после свега сад узлеће  у –понад! Спис и опис раније фазе Тодоровићевогпевања сад постаје меморијски камен тихе нотацијеискуства, завршни акорд бића. Готово као код Бетовена.
Видети више:

http://pismoizkarantina.blogspot.com/2011/02/blog-post.html 
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*(Канал ФИЛТРА)  Закључни осврт / Белатукадруз
...     Већ сам био завршио једну своју књигу есеја,крајем лета, у коју су ушли, махом, моји објављенитекстови (објављивани последњих неколико година унашим листовима и часописима), и писао сам Поговор зату књигу. Позајмио сам наслов за ту књигу из опусаНиколаја Велимировића. Писао сам о књижевним темамаи ауторима чија дела се нису бавила револуционарима итрагедијом Европе (а- "Револуционари носе барјак смртиса насликаном главом мртвачком. Зашто? Зато штоверују у вечну смрт и привремен живот на супрот црквикоја верује у вечни живот и превремену смрт", б -"Трагедија Европе је у томе што се приволела царствусмрти, које сматра вечним а одбацила царство Животавечнога. Ухватила је савез са смрћу. А чим се везала сасмрћу, она се везала  и са паклом и пакленим својствима,тј. са лажју и преваром и грабежом и отмицом и убиствоми мржњом и сујетом и сваком другом сујетом, и свакимдругим гробним смрадом" - Велимировић). Тај поговоркоји  сам писао и написао, пре него што сам прочитаоЈеротићеву књигу, није ме чинило задовољним,напротив. Он ми се једноставно "отео", прерастао у уводу другу започету књигу мојих есеја (ЂАВОЛИ ОДЛАЗЕ,МАЈМУНИ ДОЛАЗЕ, за коју сам као окосницу, већ у првојполовини 1994. године, написао неколико есеја оЈ.Бродском, М.Булатовићу ,Данилу Кишу и АлександруЛукићу); Јеротићева књига ми је помогла нарочитоњегови разговори са оцем Тадејом, да се помирим са тимда мојој припремљеној, првој књизи есеја, једнодтавноније потребан никакав поговор, да се поговор који самнаписао може прелити као вода у спојеним судовима, унаредну књигу есеја...

Видети више:
http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-
%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D0%B7%D0%B0%D

0%BA%D1%99%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%80%D1%82/

*(ЗАПИС  50 ) Веб издање „СЛЕПИ ВИДЕ“ –непознате драме познатог песника
Када су 1962, пре више од три деценије, МиодрагПавловић и Светозар Бркић, у редовном ЛХ колу СКЗобјавили песме Радомира Продановића под насловомГлас,наша јавност је открила једног значајног српскогпесника, који је био мртав већ осамнаест годинаШтампањем његове драме Слепи виде наша позоришнајавност добија драму која је више од пола века урукопису остала загубљена и која се сада нуди маштинеког савременог редитеља.Да ова драма постоји остало је записано у „Напомени"штампаној у поменутој збирци песама. Међу сачуванимрукописима, од драмских текстова наводе се под бројем7 - Снови, драма у три чина (сачувана су само два чина),под бр.  13. план за драму о хварској буни, под бр. 14план за драму Беда, а под бр. 15. драма - Слепи виде (уцелости)....

Видети више: http://zavetine.blogspot.com/2010/07/blog-
post.html 

*(ЗАПИС  44 ) КРСТОВИ ЗЛАТОМИРА СТЕВИЋА
КУЧЕВО - У недовршеној цркви Вазнесења господњегу Мишљеновцу код Кучева владика браничевскиИгњатије прекјуче је освештао крстове, поклон бравараЗлатомира Стевића (46), родом из суседног села Српци.Стевић је крстове сам израдио, у радионици уШвајцарској, по одобрењу власника фабрике код СанГалена, у којој је већ 19 година запослен. Већи крст,висине 1,90 метара, биће постављен на централнукуполу, а мањи, висине 1,70 метара, на црквени звоник.Израђени су од нерђајућег челика, тешки по 50килограма, а њихова вредност је око 3.500 евра.Ова донација само је једна од многих, којима Стевићвећ годинама помаже свој родни крај ….
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Видети више:
http://kompleksspasovo.blogspot.com/2008/07/krstovi-zlatomira-

stevia.html 
*(ЗАПИС 46 )  Библиотека  ПОСЕБНАПОРОДИЧНА ЗАВЕТИНА 
... Да ли ће живот који ми је Богом дат и задат битидовољно дуг и донети очекиване плодове, да могу,заиста, и основати, сазидати Музеј Немогућег Ратара?И оно о чему сам сањао годинама, о чему ни сада непрестајем да сањам : оснивање Комплекса Спасово?Живот је ипак прекратак; лете године и деценије.Српски писац, који је имао несрећу да живи крајемдругог и првих деценија трећег миленијума на Балкану,и то писац који није био у близинама власти, и чија деласвет није штампао штедро, није могао да, одвајајући одуста своје деце, и од својих, започне изградњу ниКомплекса Спасово, ни Музеја Немогућег Ратара.Оно једино што би могао, и што се стварно може, тоје, да оснује једну библиотеку, не баш импозантну попутбиблиотека које оснивају председници САД, или другибогаташи и мецене …

Видети више:
http://zavetineplusultra.blogspot.com/2008/06/biblioteka-posebna-poro-

dina-zavetina.html 
*(ЗАПИС 49)   Наметачки, издавачки промашај „Десетвекова српске књижевности”...
…....Тихомир Брајовић, ...својеврсно „реновирањеканона националне књижевности” такође сматрадискутабилним. При том као главни проблем оваквогопредељења види његову провизорност, будући да јекао основ за поменуто „реновирање” било могуће узетитек едицију „Српска књижевност у сто књига”.– Могуће је питати, а с обзиром на начелно позивањена „нова сазнања и мерила”, који су то параметри билиодлучујући за, логичан и очекиван, избор изстваралаштва Јована Дучића, али не и других првакасрпске модерне, Диса, Пандуровића, Ракића. Исто важии за присуство авангардних писаца (увршћени Црњанскии Р. Петровић, не и Драинац и Дединац), посебиценадреалиста, од којих је на списку Оскар Давичо, али су,бар засад, изостављени Душан Матић и АлександарВучо. С књижевноисторијског и критичарскогстановишта нарочито је, такође, занимљива недоумица опринципима селекције донедавно идеолошкинеподобних писаца, међу којима је у односу наСтанислава Кракова, примерице, предност добиоМилован Ђилас. Пажње вредна заступљеностсавремених писаца показује пак потпуну превластпрозаиста (Јосић Вишњић, Албахари, Басара, Г.Петровић), док је најмлађи увршћени песник МилосавТешић, што значи да су изостали неки песници већзавршеног опуса (Б. Петровић, А. Ристовић), а целепесничке генерације остављене „на чекању” – став јеТихомира Брајовића.

Видети више:
http://tzvkulturnidodatak.blogspot.com/2010/08/blog-post_23.html 

*(ЗАПИС 47 ) BELATUCADROS – БЕЛАТУКАДРУЗ
Белатуцадрос (Исијавање један, светао). Британци.Очигледно рана верзија Бран Блажени, и јасно сроднареч са Белом. Он је награђен од стране обичних војникана северу Британије током римске окупације ....
Видети више: http://zivotjesenisan.blogspot.com/2012/05/belatu-

cadros-belatukadruz.html 
*(ЗАПИС 55 )   ЕСЕИСТИЧКА ПОЕЗИЈА / ДушанСтојковић
(Зоран М. Мандић, Бог у продавници огледала,Интелекта, Ваљево, 2010)
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Кренимо од наслова. Он је несумњиво симболичан.Шта Бог тражи у продавници огледала? Јавља ли се каомуштерија или као неко, ко осмотривши оно што муогледало приказује, жели да промени свет? Хоће ли, каоАлиса, да се у огледало увуче и открије онај други,паралелни, одсдањани или сањајући, сасвим свеједно,свет? Јесте ли он творац и онога што се иза огледалазбива? Која је, уосталом, симболика огледала? Истина,самоостварење, мудрост, ум, душа, натприродна ибожанска интелигенција, искреност, чистота...Амбивалентно по значењу, може бити и соларно илунарно.  Може ли се данас уопште споменути, када је окњижевности реч, огледало, а да се Борхесу не обрете унаручју? ...
Видети више:

http://avatarplusultra.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
*(ЗАПИС 64 )   Књижевни архив ЗАВЕТИНА
СЕБИЧНИ МУЗЕЈ 
…"УЗМИТЕ папирну траку и спојите јој крајевеизврнувши их у облику осмице: добили сте Мебијусовутраку, која је за математичаре тврд орах. То више нијецилиндар, имамо само спољну и унутрашњу површинукоје се неприметно стапају. То је сада деформисаницилиндар, уврнути ваљак унутар кога би семоторциклиста у непрестаној кружној јурњави нашао уодређеном тренутку на леђима с точковима мотора уваздуху!Стварност треба изобличити, само мало је изврнутида би нам открила нове размере простора и времена. …

Видети више:
http://homoljskimotivi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html
*(ЗАПИС 64)   Болује јаблан у авлији песника .../Мирослав Тодоровић
„И дрво је рекло немој. Јутро моје бело...“ тако гласистих Бранка Миљковића у песми Горан. Симболика овогстиха је имала судбинску улогу у животу овог песника.Шта је рекао јаблан у дворишту песника ПетраНовитовића када је уместо земаљских животодајнихсокова усисао отров. -Не листа ти јаблан, суши се -казаше песнику који је лето проводио у свом селуСтупчевићи,  пољу до   Моравице.  Неко је превариожиле, сипао отров који се користи за заштиту биља одкорова.Сметала му лепота, шумор  лишћа, птичији пој,срдила јесен када лишће опада и  преко поља га ветарноси ...

Видети више:
http://zavetinemobarovinstitut.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 
*(ЛИТУРГИЈА) Увод у књигу са седам печата
( 10. наставак  романа ЛИТУРГИЈА)
МИШЉЕНОВИЋИ су добегли са Косова у Звижд иБосиљковац после Велике сеобе Срба, и Рукописнакњига је дошла у њихов посед после тога, дакле у 17.веку. Та књига је постала саставни део – не самофамилије Мишљеновић – она би могла да припадне ичитавом српском народу кроз време.КОСОВО – први завичај Мишљеновића, онајизгубљени, незаобилазан је у овим записима због многочега.Велики је то временски лук, који је захватила овакњига, и у том раздобљу су се догодиле најсудбоноснијидогађаји по српски народ.За политичаре Косово је понекад било захвалан теренза манипулацију.За песнике није било само поље на коме се одигралаКосовска битка, ни позорница пораза и издаје, нигробница два цара – већ Сион, место указања, стајнатачка с које се кренуло увис и показала способност да сеповерује у нешто велико и важније од нас…Рукописна књига је доспела у посед
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звишке фамилије Мишљеновића из ТАМНОГ ВИЛАЈЕТА.Она је основ или жир недовршене књиге ПОРОДИЧНЕМИТОЛОГИЈЕ. Каква је судбина ове књиге? ...
Видети више:

http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/16/%D1%83%D0%B2%
D0%BE%D0%B4-%D1%83-

%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC-

%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0/ 
**(ЗАПИС 65)  БУНАР ,БЕЗДАН   ПЛАЧ И БОГ /Белатукадруз
Јон Милош : ОВИДИЈЕ НА ЛЕДЕНОМ БРЕГУ…
"Чинило ми се да човек увек пише за некога, а кадуметнички пише , да пише за већи број људи.Докле годнам је стало до некога , дотле нашом несрећом можемода управљамо ; још увек може да нам послужи" (ПолВалери , Песничко искуство, Просвета , Београд, 1980,Варијације . Белешке...Вечна тишина...  стр. 66)А Јон Милош? Ко је то?Остао сам детеГоворим отворено свимаНа три језикаМоже се видети ко самУ свему дрхтим од самоћеУ Југославији нисам био Југословен..

Видети више:
http://zavetinealineja.blogspot.com/2012/09/blog-post_16.html 

*(ЦЈЕЛОМУДРИЈА)  «Морални распад и демонијавремена у којем живимо» , или о проблемима ураду школских библиотека у Србији
(..) Не тако давно, (1992. )  један наш преводилац ипесник питао је великог француског филозофарумунског порекла  Сиорана или Чорана  како објашњава«морални распад и демонију времена у којем живимо?» 
Знате шта је одговорио:-         То су природни процеси. Оно што називамопроцесом има негативно одвијање. Сваки корак унапредкоји човек чини окрене се против њега.То пише у књизи ПРИРУЧНИК О СТРАСТИ ЕмилаСиорана ( +1995, Париз), стр. 110, објављеној  у преводуна српски Петру Крдуа за  овогодишњи Сајам књига.Сјајна књига алхемичара парадокса који је имао посебандар казивања коме је прибегавао како би избегао јаловатеоретисања о филозофији. Књига је изашла у само 500примерака  а заслужује да је има свака библиотека, а пресвега јавне и средњошколске библиотеке. У колико ћебиблиотека у Србији, стићи, де факто, ова, и на стотинедругих вредних књига објављених  током ове 2009.године? Одговор на ово питање  отвара и многа другапитања и пружа прилику да се баци извесна светлост ина спектар других проблема и мука, којима су изложенешколске библиотеке у Србији.Многима је познато из дневне штампе да текполовина школских библиотека у Србији испуњаваминималне услове европских стандарда. Од око 1800школа у Србији све би требало да имају библиотеке. Одтога једва да половина испуњава минимум стандарда  ....

Видети више:
хттп://цјеломудрија.блогспот.цом/2012/09/блог-пост.хтмл 

*(ЗАПИС 42) СТО ЗА ЈЕДНОГ /  СлободанБранковић
.... Поштовани,
Ево неколико мојих песничких редака.Још у рукопису су изазвали различите реакције. Малиосврт на критичке погледе."Сто за једног" може се третирати и као забелешка,песнички документ,  покушај поетске (само)опомене...Заснована је на монструозној чињеници.Нема двојбе дали се догодило-оно што се догодило ма колико се некима
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данас чинило невероватним. Где и када?На тлу окупиране Србије у Другом светском рату. Не,нигде другде, и никада!Међу замеркама аутору, била је и она: "Чему то сада","Није то тема за песника"..." Зна ли аутор за мисао Теодора Адорна о томе  као"чему поезија после Аушвица..."...Зашто песнику не би било дозвољено да проговори оономе што чини ма ко као припадник исте врсте, свакако,и различитих врста?
Видети више:

http://pismoizkarantina.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 
*(Магазин ФАНИКА)  КАКО ИЗБЕЋИ АРМАГЕДОН /Слободан Чворовић
... Живот на флуидној менталној равни. Све му јепознато, све зна и ништа није „његово“ осим бојенихуспомена. Оне не боле ако се верује да оне и јесу стазаживота коју бојимо својим осећањем „по избору“. То штосмо сада у материјално бољој или горој ситуацији, неможе да уздрма успомене…Живи се и са познатим,топлим енергијама простора и догађаја; улица, школе,установа, неба, познанстава, доживљаја…који вас онда аи данас,  утешно обликују. Од Вас зависи…Опстаје већ годинама. Он је један од уметника коме јенемогуће затворити енергију духа-душе и она сепромаља са знањем које мора да се изговори, испева,искаже, ослика…нађе разумљиву форму.Прво што је као сваки уметник-интелектуалац, желео-могао да чини, односило се на покушаје исправкимеђусобних односа? Испуњавао у ствари основнизадатак уметности. Освешћење простора око себе, људи,себе самог, средствима душе и духа – бојом, тоном,мелодиком речи…Разбијао, несвесно, тзв. негативнуенергију која се као грип ширила и у разним валеримашири простором…

Видети више:
http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/09/18/kako-izbeci-armagedon-

slobodan-cvorovic/ 
*(ЗАПИС 37) КРИК, КЛЕТВА И ПЛОДНА СРПСКАПСОВКА / Златко Красни 
Ако би не само по наслову његове претпоследњезбирке песама „Небеско чудо“, већ и последње„Ваздушна опасност“ неко хтео да МилисаваМиленковића дефинише као песника чији је духовнипоглед уперен пре свега у најтрансценденталнији инајтранспарентнији елемент – небо, тај не би погрешио,ни формално ни суштински, јер је аутор управо токомпоследњег пролећа последње године, века и миленијумаитекако имао разлога за такву перспективу: не само збогсекира које су са неба падале, већ и због стања овог„унутрашњег неба“, властите душе коју је ваљалоодбранити од невидљивих пројектила 10-главе аждаје ...

Видети више: http://misljen.blogspot.com/2012/09/blog-
post.html 

*(ОРЛУШИНА) АЛФА И ОМЕГА ХХ ВЕК /Александар Лукић
Раних шесдесетих година, у току летакад се ниси умео одбранити од напасти мувау штали и кад се краве празне сипајућикрављу балегу под себе на под штале,тај измет округао налик цветовима сунцокретаотац би босоног подбочивши се о тело кравекоје су узгред буди речено крстили именима женскечељадииз куће, као да притиска гас на папучицинаизменично притискао и попуштао стопало;шљапкајући по крављем измету.Та слика се заглавила у мом сећању. … Видети више:http://krmikovac.wordpress.com/2012/09/20/%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0-%D0%B8-
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%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/
*(ЈЕДИНСТВЕНО САЗВЕЖЂЕ)  Значење свега /Владимир Јагличић
- Капакопо сипи мипи?Хиљаде пута то смо, већ, чули. Презрели смошатровачки. Ушао је у моду преко Зоће, понављача којинам је дошао из града. Тако су рекли: из града. Нисамзнао где је град. Сигурно, иза плавог брда. Ускоро јецела школа говорила на шатровачком:- Јепедипи гоповнапа!Не, ја и Миле Перац смислили смо наш говор,савршенији. Овај је ширио речи и оне су постајалебрбљарија. А ми смо говорили сажето: разумели смо сесамо нас двојица, а често ни ми сами потпуно - наш језикније значио много, па је, у неку руку, значио све. А ко јеикада разумео значење свега? Први је проговорио МилеПерац, док смо играли кликере. Пожуривао ме даодапнем стакленац, стиснут коленцетом скврченогпалца, утакнутог у надстрешницу средњег и домалогпрста (кажипрст је утезао кликер, а палац служио каоокидач). - Буји паји! - рекао је Миле Перац.Знам да то није то рекао пожурујући ме, већ да мепоремети, како бих промашио рупу.- Клај клај - одговорих ја спокојно.....

Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetineagregat/home

https://sites.google.com/site/zavetineagregat/faqs/znacenesveg-
avladimirjaglicic 

*(ЗАПИС 40) ВАТРА / Милисав Миленковић
Старац је седео на ниском кућном прагу. Повременоби покушавао да се усправи , ослањајући се танким исасушеним рукама о испуцалу даску затворених кућнихврата. Као да ;је покушавао да устане да би проходаоили да би отворио врата очигледно добро замандаљенаиза његових леђа. Сав тај његов напор личио је набатргање младог и немоћног птића који покушава да сеосмели за свој први лет. Покушаји су се проредили, јерга је сустигао старачки умор, као и сазнање да је све тоузалудно. Нити може да хода, нити да отвори врата. Тадасе примирио, не очекујући било шта.Било је то оно доба дана између сутона и сумрака, доксе још издужене сенке сламају и стапају са блискомкадифом ноћи која ће их ускоро све прекрити....

Видети више:
http://zavetineabovo.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 

*(ЗАПИС 19 ) ДОБИЦИ ГУБИТНИКА / М. Лукић
Драгомир Матић: НЕУПОКОЈЕНИ И ОСТАЛИ,Апостроф,Београд, 1996.Коначно је угледала светлост дана књига прозе(збирка приповедака), широј јавности недовољнопознатог, Драгомира Матића, некадашњег заменикаглавног уредника Браничева, песника и есејисте,писцаполемичких расправа и истраживача културне и општеисторије Срба, аутора до сада једне једине објављенезбирке песама Лептирица (чекала на објављивање вишеод деценије), Србина рођеног у Источној Босни,писцакоји се почео бавити писањем поодавно - још као кадетвојне школе у Задру. Многи ће ову његову најновијукњигу читати као дело  закаснелог писца, али они који су,стицајем околности,имали прилике и да га личноупознају, познато им је да представља човека изузетнеживотне судбине и несумњиивог књижевног дара ....

Видети више:
http://majdanbodler.blogspot.com/2012/09/blog-post_20.html 

*(ЛИТУРГИЈА)  Парадокс. Ослобођење – окупација
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(12. наставак романа „Литургија“)
(Такозвано ослобођење или окупација комуниста)ПОП Николај Јакушев побегао је од терорабољшевика, адочекао је дане и ситуацију која је била иронијаисторије и судбине.Када су "окупатори" и њихови домаћи помагачистезали обруч око разбијених групица партизана унашем крају, поп Николај је крио учитеља Мику "Брку" инеколико његових другова у олтару наше босиљковачкецркве! Јер волео је учитеља Мику "Брку".Почетком септембра 1944. године кад су одступаленемачкејединице из Русије, није пошао за Немцима. Био је већстар да би поново бежао од баука комунизма...

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/20/%D0%BF%D0%B0%

D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81-
%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%92%D0

%B5%D1%9A%D0%B5-
%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

%98%D0%B0/ 
**(МАЈСТОР НАД МАЈСТОРИМА : Словенска барака) ТИСИ МОЈ ЧОВЕК / Радивој Шајтинац
На оне задригле, плећате, окретне  штоу  раскораку ко да су на леду обрћући се око себеизводећи статусну пируетуиз далека,  из кључа-дугмета,скривеног у маљавој шаци подно прстена и краткихнокатаугасе велики ауто, и маше се истовременоза мобилни из ребра, муда или дупетанећеш ми веровати ја  не обраћам пажњу али на твоју зебњу да ће ти некоукрасти или однети пажљиво наслоњени ланцем увезан бициклу вреви прописа, у чорби од гестоваћуди ,околности,шифри и  догађајападам незадрживим, спонтаним саучешћем ...

видети више: http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/slovenska-
baraka-sajtinac/ti-si-moj-covek-radivoj-sajtinac/ 

*(МАЈСТОР НАД МАЈСТОРИМА) Мајстор надмајсторима / Белатукадруз 
Дуд пљуцка на прошје и на пећ за хлебове; у пећидрема мачак боје пепела. Жут багрем је процветао, иплав. Кревети за рани расад црне се, као прошје. Гранесмокава умотане јесу, и жбуње, рибизле, у мреже одгубарове свиле. Гугутке у кафезу као да су скамењене.Гугутке на бресту и грлице на дивљим орасима преду одсребрне свиле успаванке за жабе испод старих ћерамидана крову.Светлост на разбоју тка ћилим, мотиве: капије црне изатворене, јаросне ћутљиве старце проћелаве; ћуране ипо неко јагње…Мајстор над мајсторима бленеу пробушене шерпе, лонце и стабла јабукова.У сенке дрвећа, и сенке преминулих што се враћајупреко пустих градина, као сенке облака… На тавану је,на отпаду неписана историја племена осуђеног даишчезне…....

Видети више:
http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/2012/09/22/%D0%BC%D0%B0
%D1%98%D1%81t%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-

%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81t%D0%BE%D1%80%D0%B8%D
0%BC%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/ 

*(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ) Слојеви и носталгије /Драгољуб Стојадиновић
Понекад протекну многе године у
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књижевном раду једног писца, напише многе збиркепесама, приказе књига, начини разна драматуршкасочиненија и увек је негде на трагу, негде на ивици да секоначно настани и да се на најбољи, онај једини,властити начин коначно изрази и све се, од књиге докњиге, некако као одлаже. Ту је, само што није, а ипаккао да није то оно потпуно, оно врхунско, оно где јечовек комплетан, потпун и сав ...(Реч на промоцији романа „БОЛЕСТ БРЕСТОВА“МИЛИСАВА МИЛЕНКОВИЋА у  Пожаревцу 22. јануара2009.г. Стојадиновић први пут објављује у  "СазвежђуЗАВЕТИНА".)...
Видети више:

http://zavetineaneks.wordpress.com/o/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D
1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-

%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D
0%B8%D1%98%D0%B5-

%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%99%D1%83%D0
%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B4/

*(ОРЛУШИНА ) Круг / Јован Пејчић
„На почетку књижевности у историји човечанства“, смеланхолијом открива Волфганг Кајзер, „налази се делопронађено у рушевинама код Вавилона: тужбалица да сусве поетске теме заправо већ истрошене.“1Нико данас, разуме се, није у могућности да провериу коликој је мери сведочење старовавилонског песникаистинито. 

Видети више:
http://krmikovac.wordpress.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D0%B4%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D

0%B0/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-
%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-

%D0%BF%D0%B5%D1%98%D1%87%D0%B8%D1%9B/ 
*(ОРЛУШИНА ) СТИГ КАО РАПСОДИЈА  ИЛИ  ЛЕГЕНДАО ДЕВОЈЦИ С ВЕЛОМ  /   Др Драшко Ређеп
У претходној белешци за ново читање лирикеМилисава Миленковића неопходно је напоменути да сенашем гласу придружи уверење како је, у овом великомсвету недоумица и многобројних наших познанстава,неопходно, велим, увек и увек помишљати на самонеколико имена.Као у Малом принцу Антоана де Сент – Егзипери, кадапустињска биљка напомиње да постоји тек неколикољуди, бар оних које је она видела, и као код ЕлијасаКанетија који тврди како током живота упознамо три иличетири хиљаде људи, али увек помињемо само шестороили седморо, тако и код Милисава Миленковића помисаона родну кућу, на оца и мајку, на Стиг ...

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0

%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B
8%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-

%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1
%98%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-
%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%98/ 

*
(ПРОТИВОТРОВ) Зоран М. Мандић Кафкинафонтана
Изабране песме ..."Шумадијске метафоре" у УКС, у понедељак 24.септембра 2012.Тачно у 12 часова, у понедељак 24. септембра 2012.,у Великој  сали УКС, биће представљена респективнаовогодишња издавачка "берба"  једног алтернативногиздавача, тј. "Шумадијских  метафора" у УКС, и у оквируње - књига песама  Зорана М. Мандића, добитникаПОВЕЉА ''КАРАЂОРЂЕ'' ЗА 2011.  годину за животнодело. Видети више:http://zavetine.wordpress.com/2012/09/22/%D1%88%D1%83%D0%BC
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%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%81-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B0/ 
*(ЛИТУРГИЈА) ВОЂА РЕВОЛУЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКЕКУКАВИЦЕ  
- наставак 13. романа „Литургија“
После смрти мога сина Божидара, поп НиколајЈакушев је,враћајући се са помане, пао у јарак. Поломио је ногу.У ствари, неко га је проштаком млатнуо по глави упомрчини. Стева Туљин и други који су знали дапопраљају поломљене ноге трудили су се, али узалуд.Стара поломљена кост не може да срасте. Агонија попаЈакушева потрајала је недељама. Поразбољевали смо се,после Божидарове сахране и Петра и ја, па нисмо моглида обилазимо попа. Служавке су му покупиле оно златашто је имао и вредније ствари. Почеле су вашке да гаједу, толико је било вашију. Мадрац је почео да трули одмокраће, федери зарђали...Видевши да отац Николајброји последње дане, Ласта Колар једног дана изнео јепопа у наручју као дете под орахе у порти на некупоњаву. Душеке је запалио и погорео ваши. Угрејао јеводу и напариопопа. Подшишао је Николаја Јакушева, а ондаокречио парохов дом...Зашто баш Ласта Колар, а не некодруги? Нико се други није сетио ни смиловао, а ЛастаКолар јесте зато што је запамтио незаборавне вечерикада је поп Јакушев успевао, не само све госте уВЕЛИКОЈ МАГАЗИ, већ и мушкатле у саксијама, да напије...

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/22/%D0%B2%D0%BE%

D1%92%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0

%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0

%BA%D0%B5-
%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D

0%B5/ 
**(ПРЕВРЕДНОВАЊЕ) МИКРООРГАНИЗМИ - САН -КРЕАЦИЈА (СИГНАЛИЗАМ) / Миодраг Мркић
... Наговештај теме
Мислимо да основне духовне способности (разум,машта, осећање и воља) као и основне духовнеделатности наука и уметност као видови креације имајунеку своју основу у биохемији мозга и тела, дакле намикро нивоу (ћелије, гена, микроорганизама - бактерије,вируси, ново откривени приони, који живе у човеку илисе нађу у човеку као ексцес). Значи, говоримо оинтелигибилности на нивоу ћелије - интелигибилностћелије, тела, мозга, интелигибилност ирационалног…,сна… Интелигибилност у дубоким слојевима еволуције…детињства, регресије…Доста смо ствари овде натрпали, наговестили. Но,хоћемо за почетак да кажемо да верујемо и да у некомсмислу доказујемо да постоје релације микроорганизам -сан - креација (сигнализам).Рад духовних способности човека има за основу ...

Видети више:
http://prevrednovanje.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 

*(ЗАПИС 40)  УНИВЕРЗАЛНА СИМБОЛИЧНОСТ /Чедомир Мирковић
Ову песничку књигу* Милисава Миленковићасачињавају две обимне поеме, уоквирене са по једном,пролошком и епилошком, поетички дескретно, асврсисходно интонираном песмом.Инспирацију и смисаону окосницу за поемуСтршљенови на Велику Госпојину у Заови, поетску
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параболу о злу, о његовим тамним разлозима и обреднојсуштини, Милисав Миленковић је нашао у истинитомскорашњем догађају, нападу разјарених стршљеновашаролику масу света окупљену код стишког светилишта,манастира Заове...
Види више: http://zavetineabovo.blogspot.com/2012/09/blog-

post_24.html 
*(ПРОТИВОТРОВ) АВАНТИ ПРЕВАРАНТИ  ИЛИПОЕТИКА РЕЦИКЛАЖЕ / Радивој Шајтинац
Не усуђују се да пажљиво поступају читачиЈер њихова су то чеда рецепцијеОбјашњавали су их и превијалиТолико пута,створили од њих геронтолошке величинеГуруе,легенде, страдалнике квазиверсичкогпожртвовања
Не виде да од педестак песамасамо су три нове, да је измењен наслов једног цуклусаИ наравно наслов главниВаљају  тромб  и ужеглинуЖитко-читко уваљују као новоСлепи их заговарачи канонизујуПодмећу протезе,посуде и пеленеНаграђују као сањиве педантеСамоубедјене споре глисте на тлу којим судба хода ...

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/09/24/avanti-
prevaranti-ili-poetika-reciklaze-radivoj-sajtinac/ 

* (ЗАПИС 52 )  КОЗА / Владимир Јагличић
…. - И куд ћу сад са два леша - вајкао се Војин. -Поведеш тако, некога... Деда и унук су лежали један поред другог, на таблиславског Војиновог стола. Дечака су Војин и Никола једвапренели преко ливаде, тек кад је пала ноћ, плашили сусе снајпера. Требало их је сада сахранити, где и како?...За дан ћемо бити у Србији - рече Никола. - Нека их,засад, у колима. Није много топло, издржаће, само ихтреба увити, из лешева стално истиче нека течност... 

Видети више: http://odavde.blogspot.com/2012/09/blog-
post.html 

*(ЗЛАТНИ РАСУДЕНАЦ) МОАРА ПАРАСИТА : Лице /Белатукадруз
... ...Већина песника (говорим о оним најбољим)обично појма немају о величини и дубини песничкеснаге, којој је по величини и дубини равно јединочитаочево памћење: памћење оног читаоца који је усвом бићу истовремено и лабуд, и рак и штука...Ова књига се никада неће моћи објаснити до краја,јер онај који ју је стварао осећао се мозаички: као лабудкоји тежи облацима, као рак који иде унатрашке, каоштука која вуче у мутну дубину - и све то у једном бићу.Вероватно је Емерсон у праву када је једном приметио даје поезија била написана пре свију времена: и вероватнопродрети у оне регионе, где је ваздух музика, где је санистина, значи чути понеку од тих првобитних мелодија ивреди покушати и записати. Речи и песме су сасвиминдиферентни облици божанске енергије... Фантазија,која тече, која се не мрзне, изузетно је важна, анајважније је не зауставити се код уобичајених значењаречи или појмова, него их употребити за своје новемисли...  (стр. 318) .....

Видети више:
http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/09/24/moara-parasita-

%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-
%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D

0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/ 
*(АКАДЕМИЈА АЛХЕМИЈЕ) ЗАБОРАВ ИЗВОРНОГОДРЕЂЕЊА ПОЕЗИЈЕ  / Бошко Томашевић
Започињући писање овога рада налазимо се уприлици да на је¬дан абревијатуран начин поновимо
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оно за шта смо се током последњих двадесетак годиназалагали, наиме да потврдимо своје песничко и поетичкоувере¬ње да је поезија на песнички начин уређенаонтологи¬ја која, као и "прва философија", пропитујеизворни однос бивствовања према бивствујућем. Појамонтологије, њено име, овде, дакле, означава једно"испитивање и одређивање усмерено на бивствовањекао такво", односно на оно испитивање које је унутарпесничке проблематике одлучујуће, наиме проблематикетубив¬ствовања из кога и за кога не само да философијајесте1, већ и поезија. Указивање на овакву баштинупоезије јесте заправо указивање на свеприсутни заборавњеног изворног одређења који, колико и философију,прожима током два и по миленијума трајања западногмишље¬ња и певања …
Видети више:

http://akademijaalhemije.wordpress.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D

0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D
0%B5%D0%BA%D0%B0/zaborav-izvornog-odredenja-poezije-bosko-

tomasevic/ 
*(ИЗРАВНАЊА) Лако је било Скерлићу / РадованБели Марковић
Помишљам нешто, овако матор, дупло старији одСкерлића, кад је напустио овај наш књижевни и српскисвет, помишљам – лако је било Скерлићу. Неколикоромана око њега, прегршт песника у целом видокругу,једна једина права домановићевска птица ругалица, каосавременик, неколико приповедача који су вишеуздисали, наличили, више имитирали, копирали и јошвише по биртијама пили. И само један условно говорећимодеран, онако снохватичан, „чупав и занесен“ песниккоме је са лакоћом и са великим густом онако сурови инеправедно, као петлу који прерано кукуриче, критикомза памћење, он, Бесни Скерла, заврнуо шију.Он је стајао као грмаљ, ма какав грмаљ, као киклопмеђу њима, онако виспрен, оштрорек, прек колико требаи разуман колико се год може, образован да разуме истрог да суди и пресуђује. Литерате нису ту биле самоњегов забран у коме их је расађивао за памћење иисторију, они су тако често били његово обданиште и чакпонекад његово забавиште....

Видети више:
http://poglediiskosa.wordpress.com/2012/09/24/%D0%BB%D0%B0%D

0%BA%D0%BE-%D1%98%D0%B5-
%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE-

%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%9B%D
1%83-

%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-
%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80/ 
*(ЛИТУРГИЈА) Трагедија, неописана, на помолу...
(наставак 14. романа „ЛИТУРГИЈА“)
ТРИ месеца после смрти Николаја Јакушева, изврну сеи умреи моја Петра. Умрла је после јаког назеба, ноћу, у сну.И тако сам поново био сам, све ређе сам одлазио насалаш у Дубравама. Био сам препуштен себи усредВЕЛИКЕ МАГАЗЕ. Живео сам са стварима и покушаваосам да им похватам тајне, како би једнога дана свакаствар сама из себе проговорила. А кад би ветар отвориоврата собе у којој сам најчешће седео, ја сам говорио:Вељко! Ја сам дозивао: Учитељу, Мико!Нико се није одазивао.Моја унука Божана јенавраћаласвакодневно са њеним дететом, Филипом. Звао сам:Филипее! И дете се одазивало из соба ВЕЛИКЕ МАГАЗЕ,по којима је радознало тумарало... 

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/24/%D1%82%D1%80%

D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D

0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
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%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83/ 
**(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Веровали или не или"Објекат 505"
Многи су чули, а многи и нису - Аеродром Жељава(“Објекат 505″) вам је у време бивше Југославије бионешто попут Ареа 51 за американце, само малодругачије. Смештен у срцу бивше Југе, у Босни покрајБихаћа тачно испод планине Пљешевица, иако највећивојни објекат био је то најтајнија и начувнија локација убившој СФРЈ.Чак су се испредали, и преносили “са колена наколено” митови и легенде о “мртвој стражи” која чуваобјекат, о “авионим који излећу из планине”, као и другеприче достојне барона Минхаузена креиране у народимаблиским претеривању и митоманији.... Видети више:http://m950.wordpress.com/%D1%80%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B5/verovali-ili-ne-ili-objekat-505/ ,
*(ЗАПИС 52) ЕКАТЕРИНА ПОЉАНСКА, Русија: Нетугуј, душо...
... Тополе секу. Од паперја се бранеШто у јуну лебди као да је зима,Авлијама вијуга, шири се на све странеИ лови сунчеве зраке међу облацима.
Тополе секу. Чини се просто и јасно –Страдале су толико од снега, ветра и кишеДа су се крте гране свиле ка тлу опасно.Одслужиле своје. Нека их нема више.... видети више: http://odavde.blogspot.com/2012/09/blog-

post_26.html 
*(ШИБАЊЕ) БОЖЈА ВИЗУРА / МирославТодоровић
... ДРУГА СТРАНА ВИДЕЛА
Сачувајте зелено дрво у срцу,и можда ће на њега слетети птица певачица!ДОК сам по свету  и свој живот тражиоИ не знајући носио сам у себи ове пределеУ мени је живео воћњак понад родне кућеМотрио сам кроз те пејзажеС обе стране светлостиПејзаже лица земље света овогСада у завичајном пејзажуС искуством живота којем не требају речиСпознајем савршенство тишине у родној кућиКућа празна пуна самотеУ  воћњак стигли нови житељиМеђу стаблима јабука и јошт живих успоменаБуја народ шумеВиоре се брезице грана багремИ храст је овде нашао станиште ...

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/o/%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D

1%98%D0%B0-
%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D
0%B2-

%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D1%9B/ 

*(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ) Писмо Браћи Лукић /Радивој ШАЈТИНАЦ  
АЗИЈСКИ КРУГ  КРЕДОМ Постисторијска тржишна
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психоделија
Десиће сеБиће то датум округаоКао споља провидан изнутра  отрован кликерБајчица играчкица,шуштећи сумракЗвезде, војници, капи, зенице,штипаљкеСловенски кркљанац, кинески пијацИ неуништиви прекоредни историографКантар- модла по хоризонту од росног кеза
Хајде да се сликамо,гримасом и  грчевимаМолећиво предлаже гипсано и пунолетноноворођенчеНекима који га носе, чувају , избељују још више ...

Видети више:
http://zavetineaneks.wordpress.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%B2/pismo-braci-lukic-radivoj-sajtinac/ 
*(ЗАПИС 23) НАШ НАРОДНИ “СИГНАЛИЗАМ” /Миодраг Мркић 
“Сигнализам” у народном стваралаштву је присутан.Овај наш рад, а поготову део у коме говоримо о првимискрама сигнализма, био би непотпун без извесног бројаречи о “сигнализму” у народном стваралаштву,митологији.  У ликовном делу “сигнализма” у народнимтворевинама видимо један крајње естетски економичандух монтаже, колажирања, контаминације. Подсећамо даи Ејзенштајн говори о монтажи као древној техници,поступку, изразу….

Видети више: http://mladisuzovci.blogspot.com/2012/09/blog-
post.html 

*(Бифе »БРИОНИ“) Уз збирку „ПАКАО“ МилисаваМиленковића 
у издању „Браничева“ Пожаревац, 1969. године
Србољуб МитићИако се фактуром чини нешто херметичкаМиленковићева поезија се одликује истанчаномрустичношћу и чврсто је везана за поетске простореродног краја. Скоро у свакој његовој песми спонтано иупечатљиво се јављају раскошни тонови завичајнихинспирала, изаткани од чаровитог тајанства имистичности поетског бића стишке равнице.Милутин СрећковићПесничка књига „Ране“ Милисава Миленковића има усвојим најбитнијим метафоричким и мотивскимопредељењима једну изразито згуснуту емоционалност,из које извиру основни тонови њене инспирације. Туемоционалност Миленковић преводи у језик поезије....Ранко РисојевићСведоци смо једне чудне појаве – да људи који живепотпуно нормалним грађанским жиотом стварајууметничка дела нонконформистичка, дакле, у неку руку,бунтовничка, изражавајући на тај начин, експлиците,своје унутрашње проклетство. Отуда за „чиновникесвакидашњице“ може се условно рећи да су чиновниципакла једне отуђене стандард цивилизације ...Видети више:http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/09/26/%D1%83%D0%B7-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ 
*(ZAVETINEIN) ПИСАЊЕ НЕНАПИСАНОГ / БошкоТомашевић
Писање ненаписаног постоји! Тако каже МаргаретДирас. Додуше, она то каже са извесном сумњом. Вели:“Изгледа да постоји писање ненаписаног.… једно краткописање састављено једино од речи, речи без граматике“.Није нам јасно зашто Дирасова на почетку реченице
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ставља реч „изгледа“. Зашто та несигурност? Писањененаписаног постоји! Постоји један бескрајно танак усек-размак измедју писања и ненаписаног. Тешко замислив,додуше. Али постоји. Пишемо, а још нисмо написали.Тако, ин мацро, можемо разумети живот једног писца ...Видети више:http://zavetinekruna1.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80/pisanje-nenapisanog-bosko-tomasevic/ 
*(ЛИТУРГИЈА)  Успомене су имале риболик изгледи пловиле су према њему  као јато...
( 15. наставак романа „Литургија“ )
... Зеленим језером пловио је натрули ковчег премањему. Кад му се приближио, подигао је његов поклопаци не нађе ништа друго до РУКОПИСНУ КЊИГУ, КЊИГУПРИМАЊА И ИЗДАВАЊА, и једну коју је тек билазапочета. И препознао је рукопис инока, и својихдалеких предака, прадедова, властити рукопис. Читао јеполако и пажљиво осећајући страх од Последњереченице, веровао је да она мора бити судбоносна и даје боље да је не прочита, да не иде до краја. Усудио се ипрочитао последњу реченицу - Да крај живота нашегбуде хришћански, без бола, непостидан, миран, и дадобар одговор дамо на Страшном Христовом суду,молимо - и зачуо неки глас са дна ковчега: "Добродошао! Да си још који час изостао, била бих и ја умрла!" И Смрт, која је лежала на дну ковчега, усправи се изагрли га као девојка, као Д о с т а П а в л о в а , и указаму се читав његов живот. Успомене су имале риболикизглед и пловиле су према њему као јато... 

Видети више:
http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/26/%D1%83%D1%81%

D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-
%D1%81%D1%83-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-
%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B8-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE/ 
**(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) ЖЕНА У ЦРНИНИ ...
…Трагајући по Забрези за старим женама које суимале блиски сусрет са светом Петком, пут узбрдо довеоме је до куће Борике Радуновић (90).- Чујем добро, а слабо видим - рекла ми је на почеткунашег разговора.- Тебе добро разазнајем. Светлиш ми касветлост, помози ми Боже. Одавно осећам да ће неконепознат однекуд да наиђе, да му испричам оно штоником нисам. А ти тачно пиши све што ти будем рекла …

Видети више:
http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1

%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/zena-u-crnini/ 
*
(ПИСМА) МИРОСЛАВЉЕВО, Мера  / СлободанБранковић
Поштовани,
У ноћном аутобусу, при слабој светлости, прегледавахписмене студената с Косова, на путу с југа на север.Негде, људи у дубоким чизмама и оружјем пуниммуниције, зауставише, изведоше и претресаше до голегоже. Беху бесни на мене, јер не нађоше ништа.Кад пређосмо имагинарну границу, прво место на којенаиђосмо, незнадох које, али ја рекохнекоме скривеном испод мог расцепљеног седишта:МИРОСЛАВЉЕВО, ако и то, у даљини, беше Србија.Из тог хронолошког белега је и посвета ГосподинуМирославу Лукићу под именом Мера... Видети више:http://70653dotcom.wordpress.com/2012/09/27/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D
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0%BD-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
*(Магазин ФАНИКА) НЕЗАТВОРЕНА КЊИГА /ДушанСтојковић

Када се пише о једној од најзначајнијих песамасвеколике српске поезије, "Санта Мариа делла Салуте"Лазе Костића, уобичајило се, у последње време, да сеона означи као најзначајнија звучна песма свеколикесрпске лирике. Тиме, као да се потискује у други планњена семантичка раван, а она је, заправо, изузетносложена и чини ову песму једном од најзагонетнијихмеђу онима које имамо. Проблем се јавља већ кадапокушамо да одредимо јесте ли она љубавна,рефлексивна, метафизичка, симболичка песма,романтичарско сновиђење или нешто мимо тога, или свето заједно. На страну, што Костићева песма, никако,поред "Стражилова" Милоша Црњанског, складаног попринципима фуге, не може бити најзвучнија песмапесништва којем припада.Снежана Радојевић је у првој својој песничкојзбирци – Језик на платну (Прометеј, Нови Сад, 2009) –покушала до максимума да озвучи властите песме.Успела је у томе, али је ударила у зид. Да је наставилатим путем, њена поезија, не само што не би донеланикакве новине, већ би се усидрила на нимало плодномпесничком тлу у којем се звуку указује могућност – а онје обилато користи ...
Видети више:

http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/09/26/%D0%BD%D0%B5%D0
%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD

%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-
%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D1%9B/ 

*(МАГИЈА МОЈИХ ПОСЕДА)  Бело, црвено црно(одломак)
Сви имају на лицу маске тзв. Нормалнимештани, било да су из Општинског места,Раброва, Мишљеновца, или Дубоке,незадовољство и равнодушност, којимприкривају своје лукавство.Отац не живи за сина, већ напротив, гледада га се отараси.А ако при томе можепонешто и да ушићари – пуна капа!Ко је овде побожан? И кога брига за СинаБожијег, Разапетог? -Ма то су све смислилилажови, попови, мутиводе – тврди сасигурношћу научника обичан сеоски ћата,умишљен, уображенко, убеђен као да јепосисао сву мудрост света зато што јенаучио да цифра слова, како овде обичнокажу за некога који има леп рукопис…

Видети више:
http://s1957.wordpress.com/2012/09/28/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%

D0%BE-%D1%86%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-
%D1%86%D1%80%D0%BD%D0%BE-

%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA/ 
*(ЗЕЛЕНИ ДУЋАН) – ДВЕ НОВЕ КЊИГЕ АлександарЛукић и Миодраг Мркић
ПОЕТИКА НАРАТИВНОСТИ / Миленковић, Милисав
Александар Лукић је озбиљно песничко име,препознатљив глас у савременој српској поезији.Романсијер и драмски писац, преводилац и колумниста,он је пре свега песник који се деценијама из књиге укњигу потврђује као аутентични творац поезије која јестекла и стиче своје место под српским песничкимнебом.
Видети више: https://sites.google.com/site/zavetine2012/contact-us 
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*МРКИЋ, Миодраг, 1932 -  Есејистичке драме:[трилогија] / Миодраг Мркић. - 2. изд. (тј. 1. изд.) . -Београд: М. Мркић, 2012 (БеоградЧ Академија). - 879стр.: ауторова слика; 24 цм.Видети више:
https://sites.google.com/site/zavetine2012/services/cenovnikzelen-

emagaze
*(ЗЕЛЕНИ ДУЋАН) MOARA PARASITA : Лице
Пуста воденица Белатукадруза у издању ЕдицијеБраничево, 2012  библиотека: AB OVO Белатукадруз MOARA PARASITA Књига се може поручити директно од издавачавидети: http://www.czkpo.rs/edicija/moara.htmlEdicija BRANIČEVO

Видети: https://sites.google.com/site/zavetine2012/home
*(АЛМАНАХ за...) УСУДИЛА СЕ РАДОСТ / РадивојШајтинац
Пришла и ујелаЗа оно место где  почива одсутностНеприличан је светли  облак између зидоваИ оних окана и врата без икаквих обећањаМишеви певуше,прети им окружујућа црвоточинаОднекуд  чак и мирис,стари знак растајањаДугме на поду, муве између сна и зевесе,
Све се слаже с паучином каоШто се и светло одбија  од мутног стаклаИзлазећи западали смо  само уКо густ честар зид нејасних разлогаА сада као да се чују и маказе И ...

Видети више: http://kn950.wordpress.com/2012/09/30/usudila-
se-radost-radivoj-sajtinac/ 

*(РЕХАБИЛИТАЦИЈА) Из рукописа СЕНКЕБУДУЋНОСТИ / Миодраг Мркић
....“Пара књижевни критичари, критичариофицијелних региона, узалуд су тражили надахнућа одчовека… Тражили су љубав и истину од писацапознатијих као Јексераши и Парајексераши, и шта сунашли?... Славне промашаје… Писце који другују утврдим повезима… Заступници лажи и паралажи, гордих,сујетних, лицемерних, осредњих анегдотичара, мајсторалицидерских срца… Неки пресвучени само звани царићиПарајексераша… “ Јесте – кипти од свеобухватних мислио типовима, о репрезентима времена. Надилази ово штоговори Лукић, превазилази јединку. Каква сликавремена!.... Видети више:http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/09/30/%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3/ 
*(ИЗРАВНАЊА)  Из "Божје визуре", рукописапесама Мирослава Тодоровића 
С ДРУГЕ СТРАНЕ ПЕСМЕ По ко зна који пут пребирам по листовима.Сређујем, прецртавам, преписујем, бришем, трагам,цепам, по ко зна који пут...Видим, на папиру зачео сестих, пламичак палацне, угаси се, још малосветлуца...утихне. Па, поново, пребирам по листовима...Реченица без тачке. Кренуо сам на пут, на по пута стао,изгубио мисао, никако да се сетим, тако и ованезавршена стих реченица...И данас пребирам по фасциклама. Рашчишћавам,овај фрагмент је избледео... Видети више:
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http://poglediiskosa.wordpress.com/2012/09/30/%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D1%98%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE/ 
*(ЛИТУРГИЈА)  Све чешће у сновима и сећањима...
(наставак 16. романа, чије је публикованје у току!)

Све чешће у сновима и сећањима, ПавлеМишљеновић, трчао је кроз виноград Мишљеновића. Накрају је салаш, пивница, а Павлов прадеда Павле Други,под јастуком је држао - поред РУКОПИСНЕ КЊИГЕ -буклију пуну ракије, с времена на време је пио, па би ипраунука понудио. Павле Други живео је од раногпролећа до касне јесени - не у кући него - на салашу узЗукву, и волео је (кад процветају дивље трешње уоколини) да спава на плевњи. Уочи једног Белог Петкабеше ноћу провала облака. Корито Зукве било јепретесно за огромну количину воде која се мутна каоорање ваљала са брда, рушећи од Саставака све предсобом, носећи ишчупано дрвеће, пластове, камаре сасламом, плотове, вракњице. Бежали су Босиљковчаникроз помрчину и пљусак узбрдо, нарочито они што имајуавлије уз Зукву, према Старом Гробљу. Под Крстоношнимхрастом дочекали су магловито свитање.Тад су ималишта да гледају!Није било више Мишљеновићевогдворишта ни поља, вода је нарасла до прозора кућа иарова, а волови су злослутно мукали. Пљусак је већ биопрестао, и сељаци су загрнутих ногавица покушавали даотму оно што је Зуква понела. И већ је на неки начинмали Павле био ожалио свога прадеду Павла Другог ...Видети више:http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/09/30/%D1%81%D0%B2%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%9B%D0%B5-%D1%83-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B0/
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ACEC ECCCCC. ADCC EC CCCCCCD CCCCDCCECCCD

CDEC CC BDCCEC DCDC C CCCDCCC. ADEC CCC. ADCCC

BCECCCCEC, D-C BDCCEC. BCCCCC ACCCDCCC.



ПРЕТЕК
Мисија “ЗАВЕТИНА”
Све има своју цену! Издавање часописа није исто штои природа ждребета. Нису потребне коцке шећера.Потребно је нешто друго…Часописе “Заветина” неиздржава државаЗаветине постоје скоро 30 година, као Пишчеваиздања. Као својеврсна уметничка моба. Удруживањедара и мара слободних појединаца, без обзира на веру,језик, национално порекло, показало се као најжилавијеу српској култури. Пишчева издања су преживела многебродоломе, катастрофе, распаде држава и породица,система, једноумља и бирократску кочоперност.Часописе Заветина не издржава држава, моћниментори из таме или неки други заштитници. Издржаваих претплата, купци, ретки дародавци. Али понајвише ихиздржава упорност, Бог,  можда инат и жеља задрукчијим.Подршка  часописима Заветина долазила је, зачудо,од оног света коме су се окретали, у своје време,издавачи Српског књижевног гласника.  «Истина и лажсу супротности. Достојанство и модерност не иду рукупод руку. Као ни политика. Баш због тога, уредничкинапори М. Лукића, а посебно његова критичарскаделатност, рад на превредновању у српскојкњижевности, представљају изванредну и посебну“грађу” за изучавање примењене етике и морала у нашојуметничкој књижевности друге половине 20. века, као ипочетка 21. века…..“ (Миодраг Мркић, већ наведени рад,стр. 32)  То је написао човек кога су «Заветине» жестококритиковале. Први критичар, који је, у српскојкњижевности написао књигу о – превредновању.«…Свака права критика је истовремено и имплицитесамокритика, аутокритика. Нека манифестна поетика,филозофија. Дакле, критиковани писци не треба дабрину. (…) Приређивач и оцењивач моје споменутекњиге провокативно мисли; асоцијације које подстиченису књишке, конфекцијске. За разлику од текућекритике, којом доминира одаџијси дух са наказноммаском тзв. професорског свезналаштва, приређивач јеоцењивач друге феле…. Сигурно би било добро када бисе нашао неко од млађих људи, који следи Лукићевопоштење, искреност, жустрину и уверења, који би смогаоснаге да састави један зборник одаџијско – бирократских– официјелних критика!…» (Мркић, исто, стр. 25)

*
НЕОЧЕКИВАНИ ГЕСТ ЗАВЕТИНА
Овде ће моћи, убудуће, тј. почев од почетка летаГосподњег 2013. године, конретно - од 20. јуна, да себесплатно прелистава, чита, НУЛТИ и сваки другиследећи број новина српске ренесансе - тј. стоокеЗАВЕТИНЕ. (Овде: на интернет локацији „Људимесечеве светлости“). „Заветине“ су напунилеСпасовдана 2013. године тридесет пуних година живота;и током те три протекле деценије, поред књига, успелесу да штампају и стотинак бројева часописа („ЗаветинеПлус ултра“, „Трећа Србија“, „Дрво живота“, „Уметностмахагонија“, и „Идентитет“) , као и два броја зборника„Велика магаза“. Све је то штампано у симболичномброју примерака – за (није ли претерано рећи?) „јатаке“неке друкчије Србије, неког друкчијег постојања, од оногкоје се отрцало и окоштало деловањем паралитичногсоцијализма са тобожњим људским ликом- титоизма...Народна библиотека Србије има обавезне примерке тихсвесака, које се разликују од часописа које јефинансирала држава у распадању, до њих је лако доћиистраживачима, али не и читаоцима, па ниантикварима.Понеки од тих бројева часописа „Заветина“који су престали да излазе сачувани су и каодигитализована издања. И овде ти бројеви часописа којису престали да излазе, могу да се прелиставају кад годто неки радозналац пожели, или посумња у „Заветине“ ињихову мисију или суштину. 
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Учинили смо доступним, дакле, пет дигитализованихбројева часописа, баш овде, на овој интернет локацији,посвећеној излажењу новог књижевног часописа„ЗАВЕТИНЕ+“, који ће, даће Бог, дуже потрајати каосеријска публикација, и направити, надамо се, плоднусинтезу својих претходника. У неку руку, то је можда иокаснела промоција тих штампаних бројева, необична ипланетарна, јер сада ће те бројеве моћи да прелиставајучитаоци из Аустралије, Америке, Русије, Европе, Африке,што је до пре само десетак година било незамисливо. Инаравно, ако некоме треба да будемо захвални због тога,то нису надлежна српска министарства, пре свегаминистарство културе, већ WordPress. (Уредник БелаТукадруз )

**
Поводом „Старог покварењака“ /Бела Тукадруз
Шта, уствари, представља, то, што је насловљенонасловом “Стари покварењак”?Одломак из интимногдневника? Стихове?Тема живота и његове пролазности опседала је многепеснике и писце.“Лудо је замерати животу што пролази, кад знамо даму је сав смисао и сва  вредност у  том што је пролазан,али од те недоследности мало ко може да се одбрани,”пише Иво Андрић. На другом месту  Андрић сматра:”Живот нас начне негде дубоко у нама; неприметно инеосетно означи место са којег старење треба даотпочне свој рад, а оно онда наставља и довршавапосао” (ЗНАКОВИ ПОРЕД ПУТА, Сабрана дјела ИвеАндрића, друго издање, Свјетлост, Сарајево, 1977, 576стр.; стр. 82).Ко или шта је покренуло оно што је Богдановићнасловио као “Стари покварењак”? Животна свирепосткоја постоји према старијим и слабијим људима?Можемо нагађати. Шта добијамо нагађањима?“Стари покварењак”, Стојана Богдановића,  по свемусудећи, није најбоља, најубедљивија песма,  овогпесника, али је репрезентативан пример, једног, рекаобих,  недовољно, познатог опуса  на самом рубупериферије савременог српског песништва. Та песмасадржи све врлине и мане једне  књижевне парадигме,која је само на први поглед опште место многих песникаи песама. “Стари покварењак” је, по Богдановићу, живот– живот који је, најгрубље речено, прошао.Андрић је писао да би људе требало “зарана учити дасе не плаше времена. Од свих људских страхова тај иманајмање основа и оправдања, јер почива на илузији исамообмани. Врло рано, још у детињству, испречи сепред човеком пустиња времена; изгледа му опасна инепрелазна, и стреман је да прихвати све што га спасаваод ње. Тако, бежећи од непостојеће пустиње дугихчасова и празних дана пред нама, ми трчимо лудоусусрет злом случају и туђим људима који насискоришћују, пословима који нас убијају, илинедостојним разонодама и пороцима који нас првосрамоте па затим уништавају. Унесрећујемо се каозаслепљене птице, без потребе, не примећујући да тоиспред нас није никаква ни ледена  ни огњена пустиња,него земно време нашег јединог живота, наш насушнидео у постојању”  (Андрић, исто нав. дело, стр. 85 -86).Појашњавају ли ови редови смисао и тајну споменутеБогдановићеве песме “Стари покварењак”? Да ли је татајна парадигматична, можда налик на кинескековчежиће?Можемо ли урањајући у тајну само једне песме,разумети и друге песме истог песника?Можемо се даље питати: питања чекају на својеодговоре.Првих неколико Богдановићевих књига разликују сеод потоњих; ту има примера поезије и стихотворства којеје у  сенци тзв. стандардне поезије седамдесетих,поезије мутаната.Можемо ли написати, ослањајући се на околност да јестицао и стекао успешну каријеру математичара,универзитетског професора, да се Богдановић нијеспремао за песника?Велики је временски размак између
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објављивања прве и друге Богдановићеве збирке, вишеод четврт века?Да ли је Богдановићев стваралачки развој  текаопожељно?Ако одговоримо потврдно, наћићемо се уизвесном шкрипцу, с обзиром на околност да је прошлоскоро четврт века између објављивања прве и другепесникове збирке. Прву своју књигу Богдановићобјављује код једног алтернативног издавача, каоуосталом и остале. Значи ли то да је као песник имаопроблема са објављивањем и издавачима минулихвремена? Не верујем и није ми познато. Вероватно јествар у нечему другом…   “Нема сумње да Богдановићсвојом поезијом потврђује Кафкину мисао да је уметностподухват читаве личности, и да је зато у основитрагична”, пише Мирослав Тодоровић, песник-критичар,познавалац Богдановићевог опуса и судбине. Поезијакоју Богдановић пише не само да је трагична већ и намоменте и израз апсурда.Оцењујући високо невелик опус Богдановића, М.Тодоровић претера када устврди да се “самосвојностБогдановићевог исписа” (израза?) “изражава и усклоности да тематско-садржајну сферу надопуниживотно уверљивом иронијом и хумором комбинујућисадржајно са непредвидивим очекиваностима…”Правде ради треба рећи да Богдановић нијемногописац.Објавио је шест збирки стихова невеликих обимом.Знатна је разлика између те прве  и три последњепесникове збирке. “Црна рупа” (2003, 2004), “Господар”(2004) и “Човек песма” (2007) долазе, како Тодоровићсматра, из сопственог осећања живота и времена, “крозживот и прикљученија лирских јунака”. За разлику одједног Винавера, или Бранка В. Радичевића, који нааутентичан начин обликују песничке приповести (ако сетако може рећи), Богдановић се користионеобичавањима друге врсте (Тодоровић циља наутицај Данила Хармса).Покушајмо да то, ако је истина, проверимо на примерупесме “Стари покварењак”.Та песма у целини гласи:једнога дана онај усрани животпрође поред менекао поред турског гробљани помоз бог  (…)зајеба ме и оде у песмусад се он тамо башкаритај стари покварењаксве нас је оставио на цедилууопште кад све саберемне разумем мачкушта ће њој девет комадане зна мацашта је пасји животДа ли би било боље да се песма завршила  стихом свенас је оставио на цедилу? Можда.У том случају песма би гласила овако:једнога дана онај усрани животпрође поред менекао поред турског гробљани помоз бог  (…)зајеба ме и оде у песмусад се он тамо башкаритај стари покварењаксве нас је оставио на цедилуБила би нешто краћа, заокруженија, изразитија.Стихови остатка:уопште кад све саберемне разумем мачкушта ће њој девет комадане зна мацашта је пасји животпредстављају вишак. Без њега песма може.Па ипак,није ми падало на памет, да их као приређивач,одстраним. (Изостављен је само пети стих песме – уовом избору, у договору са песником – због опсцености.)Последњих пет стихова споменуте Богдановићеве песме,представљају  извесну црнохуморну, гротескну поенту.По уверењу М. Тодоровића,  Богдановић “Уверљивосаопштава, с дозираном фактографијом, родословнулинију, око чијег се тока осликавају призори живота ивремена, са песниковим поимањем историје и наума, да
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се заветно, кроз биографију и “спољашњи ток животаобјасни властити смисао”. Смисао у коме се личнидоживљај и стварносни подаци са тематскимсадржајностима и суштинским карактеристикама, крозвластито духовно значење, остварују као мит. (….) ““Црна рупа” и “Господар”  зраче универзалношћу “којакроз властиту причу и личну поетику прелама мноштвосудбина које се кроз, животне и судбинске линије Николеи Драгиње, кристалишу у истинско поетско јеванђеље”(Мирослав Тодоровић, поговор збирци “Црна рупа”-Линије живота и судбина, Ниш, 2004, стр. 57-58 ).Богдановић не пише дуге песме*.Богдановић не пише стихове о Богу. Опседнут јеуниверзумом песме. Да ли ће се мисао овог песниказавршити Богом или Геометријом? Ко то зна?Према Мирославу Тодоровићу,  три последње  збиркепесама Стојана Богдановића – чине “јединственопесничко  ус/тројство у којем су све три књиге увишеструкој, тематској и поетској, сагласности иобједињујућем оквиру”.На први поглед, ово је истовремено и јасно и нејасно.Заслужује ли Богдановић тако високе похвале за трикњиге које је објавио последњих година? И због чега?Богдановић песмом имплицира – како пише М.Тодоровић – животну и стваралачку филозофију крозвластити песнички поступак универзализације стиха.Универзалном кружницом поезије обухватио је мноштвобитних тема дубоког доживљаја живота и судбина(господар и завршни круг песама збирке човек песма:некад и сад, после рата, између два рата, наши) крозкоје се преалама и осветљава страшна, српска, историја.Епски контекст прожима ову лирику која је, и, својеврснолирско сведочанство са одликама великог песништва”.Богдановић неће бити запамћен као песник понеколико својих првих књига, већ по онима које јеобјавио последњих година, у којима се оцртава обрис“својеврсног епа о прецима и потомцима. Фатумски пут,предака и потомака, испеван је стиховима из којихпроговарају аутентичне судбине” (како је приметио М.Тодоровић, с којим се у понечему можемо и сложити, а изахвалити му се због индиректне помоћи окоприређивања књиге изабраних песама С. Богдановића).Песник, универзитетски професор и математичар,Стојан Богдановић, у својим последњхим збиркамаучинио је видљивијим ону другу, потиснуту, придављенуСрбију. Али, ма колико то парадоксално звучало,Богдановић није песник друге или треће Србије, већпесник оне Четврте Србије,  која се дави у кошмарима ипротивуречностима. Његове књиге су неуједначене;разликују се по периодима настајања, по могућимдиректним и индиректним утицајима; понекада су ипомодне и личе на многе друге књиге које су радообјављивали наши чувени пропали издавачи минулихдеценија. Међутим, тамо где се Богдановићева поезијаодваја од мутаната и уображених бирократских песника,тамо где постиже универзализам и ванредну сажетост,ова поезија наговештава и неке друге и друкчије књигеовог песника. Надам се, да ће нови рукописи овогпесника проћи обавезну  редакцијску, уредничку илекторску, па ако хоћете, и стилистичку процедуру.Кад кажем да је Богдановић изразит и одличан, правипесник Четврте  Србије, мислим на последње страницекњиге “Човек песма”.Ево једне од слика те тзв. Четврте Србије:завршио се ратнаши су сада уместо лозесадили крстовеОвај избор је један од могућих избора. Приређивач сетрудио да пробере из Богдановићевог опуса оне стиховекоји – како би то рекао Тодоровић – уверавају умистичну, судбинску, повезаност свега…
Средином августа 2008.**                             М. Л.___________*  С тим у вези: М. Тодоровић је написао: Богдановићеве “краткепесме су дестилати најчистије суштине…,дочим се садржајна кажапесме отвара кроз асоцијативне призиве и студиознија разматрањапесме.“Поезија је, пише Бродски, синоним за економичност. И зато свешто чинимо је да рекапитилирамо, макар у минијатури. Ствар је утоме да, будући највишом формом људског начина изражавања,поезија није само најсажетији већ и 
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Коментари на страницу “Разлика”Слободан Чворовић:

Заиста вам хвала, г-дине Морославе,  на вашојваспитаној вољи и времену!Песма коју сам вам послао под називом Србија, (нистеје објавили, с правом, верујем, само је повод овогкратког осврта..) написана је почетком деведесетих –или можда јесте, нисам је нашао, као што не могу данађем ни песму ЗАВЕТ коју сте објавили пре пар бројева.Просто ваљда  не умем да се  снађем!?…Она је и једанпоетски вид есеја ми, “НАШ ПУТ” истих деведесетих.Традиционализам је (пре бих ту реч употребио, негоконзервативизам) звонио, драо се, бауљао, као медведсокацима, улицама, пољанама, Србије…разумећете ме,верујем! Код Берђајева он је “чуваркућа”, рускогпребогатог наслеђа не само у литератури.., у свему!Пошаст “љутог” комунизма, раскид је са свимформама – културе живота – почев од изјаве рускекомсомолке – на некој од комсомол.седница – да је онаспремна да: “…задовољи, све другове којима требаздраво, сексуално окрепљење..”.И – добије аплауз.Моје лично тумарање, почетком домаћег рата,завршило се формом сазнања брошуре НиколајаВелимировића “Рат и Библија” (осмишљене у УСА,почетком 20-ог века)Као што и наводи Берђајев, хришћанство и нијемогло да буде револуционарни, већ другачији пут.Сазревања и освешћења, рећи ћу;И зато је решење у хармонији мудрог, традицио-конзерв. духа или форме јин-а и могуће, али све-разумевајуће, покретачке, савремене “машине живота”…Ово је мој веома, веома, кратак осврт,тренутни…поздрав!
Извор <Противотров>

http://zavetine.wordpress.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%
D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D
0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0
%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1

%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BAa/

_______
најкондезованији начин преношења човековог искуства”. Овајпринцип песник Богдановић потврђује антологијским минијатурама ибриљантним поентама, које су такође, својеврсна рекапитулација. Сдруге стране, ове песме лапидарношћу, елиптиком и идејом су“релејна станица за даље” (Перс), оне подстичу нове песме и крозвелику пустоловину поетског духа наново творачким духом постајуПесма. господ је створио човека и песму / да се воле / до крајаматематички прецизно рекапитулира песник, многа сазнања истине…Мирослав Тодоровић:Човек песма, васколика кружницастиховима, поговор, в. у књ. “Човек песма”, Врање, 2007, 68 стр.; стр.58-59
** Стицајем невеселих околности овај избор Богдановићевихпесама није одштампан 2008. године. Случајно сам га пронашао, овихдана, на селу. Сређујући нашу библиотеку која више личи намагацин, складиште, а мање на библиотеку. Срећом сачувао самархиву “Заветина”, припрему, коректуре, напомене аутора. То јетребало да буде прва штампана књига у новопокренутој едицији„Дрво живота“ “Заветина”, али  на жалост, то није остварено. – Јесамли био престрог према Богдановићу? Можда. Али песник који нијеспреман да истдржи строгост једног уредника или критичара свогавремена, нека се не време пишмани писања песама… Тако мислим иданас… У сваком случају, додељујући Богдановићу књ. награду “Дрвоживота” скренуо сам, верујем пажњу на песнике оне друге,неконстантиновићевске Србије, која се овде игнорише, како унајтиражнијим дневним новинама, најутицајнијим, тако и свугдедругде, од СКЗ до САН, које су напросто “окупирали”, зна се ко!  (21.април 2013)
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*ПИСМО ИЗ ЧЕШКЕDecember 20, 2011 10:41 pm
Prof.Dr. Rajko Dolecek DrSc
Ostrava, Češka, 20.12.11.  Dragi Miroslave, pošto ste metako i Vi oslovili, hvala na pesmama. Ja dobro govorim srps-ki, imam srpsku gimnaziju, mama mi je bila Srpkinja izBosne, tata Čeh. Ja sam lekar, profesor univerziteta, priličnomator (86 godina),  volim Dučića, Rakića, Šantića, itd. imammagičnu knjigu Bogdana Popovića iz 1936.godine “Antologijunovije srpske lirike”, volim Verlaina i Baudelaira, koga ste bašspomenuli, i ruske, engleske, nemačke, stare rimske pes-nike., našega Seiferta,  ali sada sam se poslednjih 20 godi-na, u kojima je zadesila nesreća svetskog zla moj srpskinarod (mojih 50% krvi) posvetio istoriji, te sam napisaoNecenzurisane slike iz istorije jugoslovenske braće (2007,440 strana), Necenzurisane slike iz istorije Kosova i Metohije(2009, 360 strana), Razgovori sa generalom Mladićem(2010, 165 strana), koja je izašla ovde kod nas (2010) i nasrpskom+češkom  (368 str.), sa puno mojih slika generala,patrijarha,itd. 1998 i 2001 su mi izašla dva izdanja na srp-skom“Opružujem Evropsku uniju, Nato i Ameriku”, u 2001/drugo izdanje sa 485 str.), ova knjiga je izašla ovde u Češkoju tri izdanja na češkom i engleskom. Knjiga o Ratku Mladićuse rodila iz više razgovora mene i moje pokojne žene sa gen-eralom, koga veoma poštujem i sa kojim smo bili u vrlo pri-jateljskim odnosima. Nosilac sam ordena Svetoga Save1.stepena od Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Pavla, odRadovana Karadžića imam orden Njegoša, imam Vukovunagradu..Eto, dragi Miroslave, poslaosam Vam svoje “srpske”akreditive, pošto sam video i nešta malo i pročitao iz Vaševrlo impresivne poezije. Mnogo Vam hvala. Srpski je mojmaternji jezik. Za vreme prljave NATO agresije sam biopredsednik Češke fondacije prijatelja Srba i Crnogoraca (kojisu u stvari etnički Srbi). Sada je umroHavel, koji je pogaziobratske srpsko-češke odnose. Bilo mi je milo, da stanujete uulici sa imenom čoveka, koga jako cenim, volim,a to jeSerdar Janko Vukotić, o kome sam meditovao kad smo saženom Dobrom i sinom Brankom posećivali Mojkovac…Eto,šta sve ispade od poznanstva na e-mailu.Onda još jednom puno iskrenih pozdrava, uz našepravoslavno … za nedelje i onda još Srećna Nova 2012 god-ina, da bude stvarno srećna, zdrava i uspešna ne samo zanas, nego i za srpski narod. Rajko sa 50% srpske krvi, što gačini ponosnim

Извор <Противотров>
http://zavetine.wordpress.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%

D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D

0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-
%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0
%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B

C%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-
%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5/

*
Како се то ради у Србији?То јест у Народнојбиблиотеци Србије?
Према писању Политике: Књиге из Дворскебиблиотеке бачене у контејнер
Нема огрешења о Закон о културним добрима, кажеВладимир Шекуларац из Народне библиотеке Србије
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...
Екслибрис Дворске библиотеке (Фото З. Анастасијевић)
И просјак је пре неколико година на тренутак могао дасе осети као краљевић, јер је уместо корице хлеба поредконтејнера могао да набаса и на књигу из чувенеДворске библиотеке.Наиме, те 2005. године, када је прављен попис уНародној библиотеци Србије (НБС), неколико књига избиблиотеке Обреновића и Карађорђевића, чији се деочува у Народној библиотеци, нашао се на улици,захваљујући несмотреним војницима на одслужењуцивилног војног рока у овој установи. Како је дошло дотога?Према документима које смо добили из НБС сазнајемода је директор Народне библиотеке Сретен Угричић2005. године донео Одлуку о смањењу броја потребнихпримерака публикација у фонду Народне библиотеке.Доношењу ове одлуке претходила је иницијативаЉубомира Бранковића, руководиоца Одељења зачување и приступ фондовима, којом је аргументованоуказано на проблем недостатка простора у депоу. Тимеје предложено да библиотека убудуће чува музејскипримерак књиге, њен први примерак и дупликат, а наконова три, сваки наредни примерак, библиотека нећечувати.Све је, заправо, почело још 1946, када је управниккраљевских добара Никица Кнежевић предао деоДворске библиотеке (20.709 књига) управнику Народнебиблиотеке Душану Милачићу. Владимир Шекуларац,начелник Одељења за унапређење библиотекарскогсистема НБС, објашњава да је највећи проблем штоДворска библиотека (ДБ) тада није добила статускултурног добра, што је допринело знатном осипањуњеног првобитног фонда. Међутим, статус културногдобра, за време владавине комуниста, „династичкабиблиотека” није ни могла да добије, јер је њихованамера и била да је униште. Библиотекари су се ипакпотрудили да највредније књиге утопе у фондовеНародне библиотеке….

видети више: http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Knjige-iz-
Dvorske-biblioteke-bacene-u-kontejner.sr.html

видети последње коментаре:Zarko Stopalic | 24/08/2012 12:08
Gospodin Sekularac kaze da je formalno sve bilo poZakonu. Mozda je i u pravu. Ali to nije bitno. Pitanje je, akonije bilo doboljno mesta, zar nije bilo logicno da se pokreneizgradnja novog objekta za arhiv, ili iznajmi prostor? Da li toznaci da ako Narodni Muzej nema dovoljno measta, da sebace slike Monea, Renoara, Sumanovica ili Velickovica, da bise napravilo mesta? Nisam jos cuo da neka SkupstinaOpstine otpuzti zaposlene, zato sto nema dovoljno mesta uzgradi? Alibi nije bitan, gledajmo malo sustinu! A zbog tesustine neko treba da odgovara!Nikola Radosavljevic | 24/08/2012 14:30Kakvi “nesmotreni vojnici”? Nesmotreni su civili koji su imto naredili da ucine, upravnici sa svojom svitom savetnika!Ugricic! Mozete misliti!Dušan Trajković | 24/08/2012 18:05Ovaj tekst je pisan kao neka senzacija , ali se jasno stavl-ja do znanja čitaocu da su bačene knjige četvrti i svaki daljiprimerak jedne knjige.Možda bi pametnije bilo da su knjigeprodavane ili čak poklanjane umesto da su bacane.Bilo kakobilo ,ako za 100 i više godina nikome nisu trebale ,malo jeverovatno da će i ona 3 primerka u narednih 100 godinaneko čitati što opet daje pretstavu o kvalitetu i knjiga i onihkoji bi trebalo da ih koriste._______________
погледати и : БАЦАЊЕ КЊИГА ВРАЋА У МРАЧНОДОБА
Несхватљиво је да се нико није сетио да позове Двори понуди нам да преузмемо књиге, уместо што их јебацио у ђубре, каже престолонаследник АлександарКарађорђевић
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Престолонаследник Александар КарађорђевићПоводом обелодањивања да су поједине књиге изДворске библиотеке, које се чувају у НароднојБиблиотеци Србије, отписане као вишак и тако се нашлена улици, и контејнеру, огласио се и престолонаследникАлександар Карађорђевић.„Као старешина Краљевског дома Карађорђевића играђанин ове земље, сматрам да је инцидент са књигамакоје су завршиле на ђубришту апсолутно неприхватљиви шокантан. Застрашујуће је да књиге које су биле деоКраљевске библиотеке и нашег културног наслеђа токомвладавине династија Карађорђевића и Обреновића, акоје су и даље део културног наслеђа Србије, заврше наовакав начин”, написао је престолонаследник усаопштењу.„Сматрам да је ово непојмљив злочин учињен преманашој култури и да књиге из Дворске библиотеке несмеју и никада нису смеле да се нађу на ђубришту. Овекњиге су својевремено однете из Краљевске у Народнубиблиотеку како би се о њима водило рачуна, како би сетамо чувале и излагале, а не да се отпишу као старипапир”, истиче Александар Карађорђевић.„Политика” је, да подсетимо, изнела протеклих данана који начин су књиге проглашене вишком. У Народнојбиблиотеци Србије (НБС), због недостатка места удепоима, одлучено је да се у њој убудуће чувају само трипримерка одређене књиге, остали примерци те истекњиге, укључујући и „дворске” да се изнесу из депоаНБС. Бивши управник заобишао је Управни одбор који јетребало да одобри овај потез, па су књиге проглашеневишком.– У двадесет и првом веку, где постоје бројни начиникомуникације који нам стоје на располагању, заиста јенесхватљиво да се нико није сетио да позове Краљевскидвор и понуди нам да преузмемо књиге, уместо што их јебацио у ђубре. Ја сам покренуо пројекат каталогизациједела библиотеке на Краљевском комплексу, и био бихвеома срећан да сам могао да преузмем те старе, реткеи вредне књиге, истиче престолонаследник и додаје:– Важно је истаћи историјску чињеницу, да су владарииз династија Карађорђевића и Обреновића били великипокровитељи и добротвори писмености нашега народа инаше државе. Овај несхватљив поступак, који наскултуролошки враћа у мрачно доба, захтеваодговарајућу реакцију надлежних институција упроналажењу одговорних лица и њиховогсанкционисања. Свакако сам увек спреман да подржимпројекте од културног и историјског значаја за нашуземљу, и све институције и појединци увек
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могу рачунати на моју пуну подршку.видети цео чланак: http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Bacanje-knjiga-vraca-u-mracno-doba.sr.htmlвидети коментаре: Banaćanka Objektivna | 25/08/201211:10Prestolonaslednik je apsolutno u pravu, vreme je i današa vlast pokaže da joj nisu važne samo banke i javnenabavke, već i kulturna baština ovog naroda, pa da nešto ipreduzme povodom ovog skandala.Петар Миловановић | 25/08/2012 12:41Интересује ме како ће бити кажњен тај што је наредиода се књиге из Дворске библиотеке баце у ђубре? Десет,петнајест година због културног геноцида над Србима?Да чувају само три примерка књиге из Дворскебиблиотеке, а чувају по стотину примерака „Манифестакомунистичке партије“, „Марксовог Капитала“, „Сусретиса Стаљином“ и „Сабрана дела Светозара Марковића“!Избеглице и прогнаници, спасавајте Србију  |25/08/2012 13:02Замислите ко све може да ради у Народнојбиблиотеци Србије? Колико нам то говори о амбијенту,ужем и ширем. Нашта ова Србија личи?Извор (ПРТОТИВОТРОВ)  :http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/

*Избор из поезије најревноснијих сарадника„Заветина“

Александар Лукић НАКАЗЕ
Размишљајући о вредностима живота нисам далекодоспео.Некако ми се чини да стојим од почетка на истомместу.Куповина намирница на пијаци, ценкање сапродавцима,вести о току рата, мајка која наочиглед пролазника наулицишамара синове близанце, бачена штака вири исподкиоска заједноса банкнотом новчанице која је некад важила.Сад се за ту новчаницу нико не сагиње.Преко ноћи, бар тако изгледа, отаџбинапостаје логор разбојника. Свештеници предњачемеђу нама. Џаба им црне мантије, џаба свете књигекад свако од попова настоји да имитира краља упарохији.Да сачувају главу људи од страха тимареједни друге, лажима без ногу, као што домаћину рано јутро у штали са говедима чини,месец је исти, само је година друга дошла у тишинимртвачки ковчег белег је месеца овог, иакоби се дало рећи да је то пролећни месецса којим почиње да буја зелена трава.Ти поспани читаоче, где се налазиш лудо?У затвору. Пољском клозету. Скривен.Поштујеш правила напујдане гомиле -парламента, оштре секире.У име отаџбине чиниш издају најсветијих праваживота слободе и истине. Од свих животиња кравалегне у хлад  неког дрвета да прежива.А ти представу о јавном моралу не кварина груб начин. Јуче смо били убице заједносаборни другови. Неко мора да вам то кажеу светом тројству потенцирати нежно једноима смисла. Около нас су све саме илуминацијетама и облаци кроз које каткад пробије светло,да можемо видети наша наказна лица.

Мирослав Б. Душанић
НА РУБУ ПАМЕТИ
Данима ево
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Бол ме узео под својеСкакуће с пршљена на пршљенВраголасто зарони у кичмени каналИ дуго гњуриПо кичменој мождиниС нервима се играПипкаПретражујеПонекад се смјести у лијеви кукИли лијеву плећкуАли не да мирујеНего се заврти у мјесту као вретеноИ неуморно бушиНе одустајеНе посустаје
Данима евоБол ме узео под своје
Да га укротеПосјећивао сам људе од знањаДокторе свих струкаИзверзиране психотерапеутеТравареБапске врачаре и шаманеАли он никако да ме се окане
Не страхује од ауторитетаНи хируршки ножНи морфијум таблетаНишта му не сметаНе хаје за празник и нерадне данеНи недјеља му није светаПа слободно по мом тијелу шета

Опсесија
У сумраккад нестају сјенке колебљиво ипостиђено и нечујно попут лептира.Свјетлосткад претекне и прескочи скривенпраг и мирис вечере окупира улице овог градакад залутам заслијепљенбојама рекламакад мјесец покаже своје лицена општинском тргупа се скријеиза торња цркве Светог Јаковакад још један дан замрекад кришом нечија рука отвори прозорс погледом на улицуи нечије лице брзо замакне у капију иза углакад се правим да нисам туи да нисам ништа видиокад осјетим румен у лицу и од стидапожелим мртвачки сандуккад уздахнем нијемих усана као наказа(опуштених руку)кад небо изгуби формуи кад се зграда општине с другим зградама стопии постане нејасна препрекакад се тишина споредних улица разлијекад на Хилдесхајм падне сантежак и суморани гријех се удоми у забрављенимдневним и спаваћим собамакад још само храбри кроче плочницимаиз времена давно прошлихкад се (сваких четврт часа) сасвимсабласно огласи звоно цркве Светог Андрејаи обзнани избројено вријемеи поезију пуну мистикекад се мисли обрушавају као громовии патими бдим док град (бар тако се чини) у сан пловина крилима анђелакад за себе пожелим парче небасвој комад плочникамјесто на клупи под тополом у градском
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паркукомадић шуме на рубу града с љесковимшибљемглас који познајемкокетан, лепршав, чежњив…Али ничег нема, све је узалуднони топлине даха, ни уздахакао да се све (мени потребно) изгубило у тамини чудовишта да се исцереда ме заплаше, да ме присиле покрету.О како је тешко у овом граду призивати дјетињствопрочешљавати прошлосттражити истинуостати у раскоракусумирати искуства прохујалих годинаизван кругакад ослушкујем самоћукад размишљам о свијету и промјенамаи у мислима премошћавам границе које нас раздвајајукад исписујем писмо загледан у даљинуи застанемјер ми се најважнија ријеч загубилакад пропадам у туђиникад нестајем у тамикад помислим да сам на рубу понораостао без успомена на кораке, на стопе, на ликовекад ми вријеме постаје експлозијаи пријети да ме разнесе…А само сам један од многобројно изгубљенихкоје нико не тражиизбрисан из свих сјећања.Много је година протеклосмијенили се прољећа, љета, јесени и зимеизмијењали се режимидошли су неки нови пјесницикоји никада нису читали Рилкеани пјевали о неутјешној љубавио самоћи која опсиједа и дави…Вријеме се одвози зачараном кочијоми нестаје у небеским провалијамас цијелом породичном историјоми не помажу запомагања и чуђењејавна прозивања и осудеи вапаји немоћниху овом времену нема невинихпод пријетњама строгих казнисилници нас избројали и разврсталии нико не говори о трагедијии све се догађа први и посљедњи пути схватиш да си, гдје год да живишна мјесту погрешном.
______ Извор: Из рукописа М. Душанића:http://miroslavdusan-

iclyrik.blogspot.com/2013/02/blog-post_27.html

Зоран М. МАНДИЋ 
ПОЛАКО СТАВЉАМ КЉУЧ У БРАВУ
Полако стављам кључ у бравуНикуд из песмеНе смем да се предомислимУ публици цифаранека други рачунајупомажу сказаљкама да не стануу мору граматичких и генетских грешаканалазим разлоге за тугу ЈезикаНи он не сме да се предомислиу свему што је његово у менистадо гласова попут стада облакаНа хартији празнине прецртано сунцеУтисак претворен у киклопа који жваћемој страхобува моје ципелеодлазећи у шетњу да ме пресретнеЗато никуд из песмеЗатварам радњуОтпуштам сликеНамештаји и тако кваре видДобро сам отпоздрављам киклопужурећи да бацим кључ низ падину
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Радивој Шајтинац
НАЋИ  ИМЕ ЗА ПРОВАЛИЈУ

“Ugliness-is beauty”Boris Ryzhy
У  пукотину, у бездан бацила јеКрвави тампонС олакшањем, прихватила уредним  ноктимаЗнојавом шаком управљаче свогТрамвајашоферка с именом из ледене бајкеИ пратећи је дуж линијеОд фабричке болнице до пионирског паркаСледимо  велике прозореНашу децу они и даље снимају кроз те мрљеИ  музге,скорелу чађ,дим и издркотинуНаша деца и старци,на тим сликамаУбедљиви ко предсмртници,пред сан или клање,свеједноИзгубљених погледа иза тих завеса од пљувачкеБлесаво спокојни што седе и смрдеЊихов је риалити пун јонизатора,аспиратора,допа и тетра пакаМалих пластичних боца непознате изворске воде,вафла од свежих корала,похованих банана,  ананаса  у дрхтурећимкоцкицама пихтије,шарено чајниз  зрневље,од меса,,осмеха и љуте паприке,цика,кетеринг,петинг имехурићи,сити чоколадни трачеви и предлози засветску досадунаши су старци котрљајуће ругобе,монструмипогане издржљивости, увек у саплитању прекоисколаченог погледа и поиспадалихих вештачкихвилицапа све то још с плакатима  оза смотру,митинг, систематски прегледстрепеништем с увојцима црне и масне паучине,интервјуклозетарке -слободарке са нарцисима уопараном  зембиљу,препознатљиво пиће (…)

Мирослав ТОДОРОВИЋ
ИЗ СЕОСКЕ СВЕСКЕ 
“Радећи тако на земљи, човек осећа како му сездравље враћа“Утка у песму Читање песникЈингерову белешку из Кавкаског дневникаРадим  ево на земљи иЖивим  истину тог стихаПробудиле позне године и живот у мени земљоделцаОрем копам осећамЉудску топлину пролећне земљеЖивим снагу летње врелинеСлушам  јесењу радост зрењаЧујем из тишинеЗемља се у мени исповедаМотрим како се свезнајући гласи у  светлости јесењојИ слушам смртну студ зимеСтварност склопљене књигeИз свега како око невидљиво гледаУ зеленој светлости видика слушам поезијуБез речи кружи пером  исконски универзалноСве што језик видела слути ја мотримЛистак будући треперим понад гораОсећам унутрашњу мелодију пејзажаДамара у мени чујем је у земљиУ коју полажем семење молитвеноТеби налик Творче у јутру песме овеКопао сам земљуПригртао   је очински  уз стабло  садницеУмор ме  натапао рад  крепиоОсећао сам то из дана у дан све више
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Из небеске тишине земље у мојим рукамаС мислима песме која  се  догaђаУ светлости вечерњој и ноћној тишиниЧовек се кроз  поезију и  земљуПриближава Небу и истини.
Анђелко Анушић
ДА СЕ НЕ РАЗМИНЕ СТАРО И НОВО
Милион година спрема се цветЗа пчелин пољубацВенчану уру са својом суштиномМлади женик за кога радеСиле и престоли драгуљараТкачи ветра му на горским брдилимаСвадбену песму ојкајуАлхемичари неба и земљеНеуморно посленишу:Науку мирисаЗнаност драперијеУ рудама и минералима разлажуЛуче слад од пелинаКао светлост од тамеОд пелуда развенчавајуНектарну горчицуБогињу поезијеИ песник сеХиљаду и стотину година вишеПрипрема за сусрет са својим прецимаМлади предак у сопственом коленуСтар као књига над књигамаДете беле пчелеПергаментна латица на сунцуИстргнута дахом херувимаНа разбоју језикаСтарачке костиУ младом телу утежеДа се не размине старо и ново
Душан СТОЈКОВИЋ
***ништа које сикружећи с другим ништапостане Ништашто хтело би да оништиништину свога ништовањаувиди самокако ништа му не недостаједа би уништилоништа у којем јестекако би се обрелоу ништа које нијеништа од тога ни вишени мањеистачистаништа
Љиљана Вујић Томљановић (1958 – )
ЈАБУКА И КЊИГА 
ооо читава вјечност за један једини тренза слаткасти гутљај руменог забораваза шачицу сунца у нечијим очимаи шта је мудрост што лије испод перанего слика непребола – оно што смо биликао највјернија свједокиња сјећања на оношто непрестано у нама недостајеа књишко знање кроз постојањесамо је доказивање неоправданости сумњеу Ријеч над ријечима по имену Љубаву питкоћу и сласт без кушања
(......)
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DRUGI ŽIVOT “Ljudskih slabosti” ili GUBITAK KAODOBITAK Predraga Čudića
Nedavno je odštampana, posle mnogo godina, zabranje-na i uništena knjiga pesnika i satiričara Predraga Čudića„Ljudske slabosti“. To je lep trenutak za srpsku kulturu iknjiževnost i ozbiljna opomena vlastodršcima svihboja...Pošto  je reč o zaista „fantomskoj“ knjizi, koja nijeimala priliku da živi onda kada je prvi put odštampana, zbogdanašnje generacije mladih čitalaca, pozivamo srpskeknjiževne kritičare da pišu o ovoj knjizi, kritički naravno...
AutobiografijaRođen 1943. u Risanskoj br. 4 pored Palate pravde, Započeogimnaziju Stevan Sremac u Senti, odmah pored rodne kućeSremčeve, a završio istu pod itnenom, iznenada biagopočivšegna državnim poslovima, Moša Pijade. Diplomirao Opštuknjiževnost sa teorijom na Filološkom u suton šezdesetosmaškihprotesta. Lutaotrbuhom za kruhom od nemila do nedraga, odhonorarca na radiju do ambasadora. Najveći deo radnog vekaproveo u Biblioteci grada, video svojim oćima desetine hiljadanepotrebnih knjiga. Ali, nažalost, nisam kao kolega bibliotekar,slabovidi Borhes, stvorio maestralnu sublimaciju svega toga.Naprotiv, uprkos svemu viđenom napisao petnaestak knjigapoezije, proze, poezije za decu, Preživeo u dva maha suđenje zaverbalni delikt. Još uvek na sreću živim u blizini Palate pravde,ali na bezbednoj distand; čekam i verujem u pravdu i njenupravednu sporost, kažu da rukopisi ne gore.
Ali ovo je Savamala, ko zna!?___Ali svetli cifjevi džepne revoludje nalažu mi da predložimreformu sahrane. Ljude koji ginu u saobraćajnim i drugim nes-rećama nositi direktno u kasapnice i prodavati na kilo. Mrtvačevafamilija će tako imati koristi od prodatog mesa, a ne izdatke kaosada. To je prvi korak u reformi sahrane i prvi korak progresa,pobede krize mesa. Petogodišnji plan reforme početi već sutra.Ljude umrle prirodnom smrću koristiti u mesnoj industriji, a onekoji su svet napustili posle zarazne bolesti, preraditi pomoćuspecijalnih tehnoloških procesa da bi se sprečifa mogućnostprenošenja zaraze. Ukinuti groblja, dosadašnja groblja ili ostavi-ti kao kulturno istorijske parkove, ili preorati i zasaditi povrće.Groblja su veoma plodna, videćete, biće i dve tri žetve godišnje.Da bi se ljudi navikli na sve to, na naglu promenu jelovnika,meso treba reklamirati, a cene moraju biti populame. Nećemoviše ići  na grobove naših bardova nego ćemo se, prolazeći  krajkasapnice, sećati: Eh, ovde smo nekad kupili kilogram velikogpoete, metafizičara i nežnog mislioca. I naši preci su jeli ljudskomeso, a zašto smo ga se mi odrekli, zar su oni bili neljudi!?Pobedimo predrasude, olakšajmo sebi život. Nije li sve to zama-javanje oko čovekove sahrane jedan klasni običaj, klasno zlo iništa više!Neka živi naša xepna revolucija!“(tekstovi sa unutrašnjih klapni, drugog – nekada zabranjenog iuništenog izdanja Čudićevog romana, koji se pojavio 2013. godine u„Ediciji Podzemna struja“ pod naslovom : Predrag Čudić: LJUDSKE  SLA-BOSTI: Zapisi jednog smetenjaka, Beograd: Levo krilo d.o.o, u tiražu od500 pr.  – ISBN 978-86-89225-01-3  (Ur. Tomislav Marković)
Mali, krivonog, brkat i rošav...
(Odlomak iz romana „Ljudske slabosti“)
Nema razloga da mi ne verujete! Mali sam, krivonog,brkat i rošav. Ne znam da li da vam pokažem fotografiju? Alii na fotografiji biste videli to isto: mali, zdepast, krivonog,brkat i rošav. Za lov na muve sam odlično građen, jer jasnoje da su za muve niži tipovi bolji, brže se kreću i izdržljiviji su.Ja sam muve, možda je to moja greška, lovio golim rukama.Drugi su imali razne sprave, pomagala... Najbolje bi bilo daprekinem. Jer, po svemu sudeći, ovo što radim ne vodi niče-mu. Zašto bi meni prijalo da pišem istinu? A ako ćemo gov-oriti samo istinu, ono o zavesi koju sam pre poćetka spustiočista je izmišljotina. Da li ste vi bili tu kada sam spuštaozavesu, da li ste prisustvovali mom svečanom spuštanjuzavese? Međutim, žalosna je istina, da sam ipak učestvovaona konkursu za ubice muva. Naravno, taj konkurs je bio uNepalu, aja sam lovio ovde kod nas, naše, domaće muve.Kad sam ulovio tri sepeta, tražio sam mogućnost da s plenomodletim u Nepal, da uzmem nagradu, ali niko nije hteo da miplati put, peške ne bih stigao na vreme. I tako, sve je propa-
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lo! Sada očajavam gledajući uginule muve, ovde se tajdrago-ceni teret ne može unovčiti. Recite mi šta da radim?Tri sepeta muva, dva meseca mukotrpnog lova? Uništio samsve muve u okolini, i to da mi se ne plati. Eh, da sam uNepalu, sad bih bio bogat! Odmah se vraćam, izvinite, prozu-jala je jedna, vrag će je znati otkud se ispilila! Možda je bilasamo ranjena, izvukla se iz sepeta. Jeste li je čuli i vi?Prozujala mi je prkosno ispred nosa! Do viđenja, vraćam seodmah, samo da je stignem. Uh, ala sam se zadihao, znam,suvišno je i govoriti, osećate to. Jurio sam je do dubrišta, alinije se ta rodila koja će meni umaći. Eno je, leži sad išču-panih nogu i krila, u stvari, ostavio sam joj samo jednu nogu,da se vidi da je živa.  Kaznio sam je.  Hoću da je mučim.Zašto da je ne kaznim?! Pa otkud njoj, molim vas, ta drskostda pokuša bekstvo? Neka sad beži slobodno, neka skakućena jednoj nozi, kunem se časnim krstom da na nju više nećuobraćati pažnju. Reći ćete da sam svirep? Ali, molim vas,dragi intriganti, zašto se vi toliko zanimate za moju svire-post? Ako sam svirep, ostavite me na miru, gledajte svojaposla, šta njuškate? Ja radim sve ovo besplatno! Nikakvoginteresa nemam. Ne, ne može se meni zameriti da samlenština i parazit, eto lovio sam samo-pregorno tri mesecamuve. Ne, neću nikakvu titulu, nikakva zvanja...Lagao sam, nikakve muve nisam lovio, stvarno, zanosiome je konkurs za ubice muva u Nepalu, ali nisam učestvo-vao. Bilo bi glupo, ipak, njihov šef je raspisao konkurs za lovna nepalske muve, a ne naše. A onu jednu, koju sam juriodo đubrišta, nju sam stvarno kaznio, neka ispašta zbogsvega, zbog propuštene moje prilike da se proslavim i obo-gatim. O, kad bih se bar osećao uvređenim zbog svega toga?Nikako da se bar kobajagi prenem. Da kažem: od sutra ćemoprevr-nuti ploču. Počećemo novi život - ima još vremena! Alikako to da učinim kad ne osećam potrebu za tim?! Kako jelepo podsmevati se, pijuckajući kafu sa šlagom, propalommuholovcu.Od sad ću, ne obraćajući pažnju na vas, zaklinjući se daću kao svedok na sudu govoriti istinu i samo istinu, reći:Ništa me se sue to ne tiče, ja sam završio gimnaziju! Ja sam:ne muholovac, propali muholovac, nego čovek sa gimnazi-jom. Socijalistička: matematika, hemija, fiskultura, nemački,engleski, latinski, istorija! Sve sam to savladao! Jer kod nassve što je čovečije ne sme da bude strašno! Ja sam erudita,znam tridesetak latinskih poslovica koje sadrže svu mudrostsvetsku, znam nekoliko hemijskih formula i nijedno agregat-no stanje vode ne može me više iznenaditi.Etiam auera calcaria acutos dentes habet. Ha, ha, ha,znam da vas pola pojam nema šta sam rekao. Ko vam je krivšto niste obrazovani. Vidim vas, ha, ha, ha, kako buljite kaotelad u šarena vrata. Oni koji imaju nekakav priručnik, njimaje donekle lako, pronaći će oni šta to znači, ali oni koji nema-ju leksikona neka pitaju na 666 898. Ha, ha, ha, to je mojprofesor latinskog, ha, ha, ha! Baš sam vickast! Stvarnookrenite njegov broj, znaće on već. Broj je taj još uvek nje-gov, juče sam razgovarao sa njegovom udovicom! Idem davečeram, ne ljutite se. Prezalogajite i vi,pa da se nađemoposle večere. Gde god hoćete, nema tog mesta na svetu kojemi ne odgovara. Ja više volim komarce od muva. A vi? Nemarim, može deset komaraca da navali, ja ništa. Ubijam štomože da se ubije, ostalo trpim. Dao bih sto muva za desetkomaraca. Večerao sam, a vas još nema. Čekam vas iuzdišem. Evo, već je pola deset, a vas ni od korova. Ne moguda počnem bez vas. Sećate li se šta smo se dogovorili prevečere? lzneverili ste! Uostalom, to se od vas moglo očeki-vati. Možda ste otrčali da se raspitate šta ona poslovicaznači. Dobro, o latinskom nemate pojma, ali da bih proverios kim se družim, recite: kako je umro don Kihot?... Nikoništa. Pa, don Kihot nije umro, on je besmrtan. Ha, ha, ha,ha! Priznajte da sam stvarno erudita, to je sad u modi!Izvinite, neko zvoni! Možda ste to baš vi, izvinite, samo davas pustim unutra!... Niko?! Kako to da objasnimo? Niko predvratima, niko u hodniku, ni iza vrata, ni prema podrumu?!Uostalom, šta da vam pričam. Homo sum: humani nihili a mealienum puto! Pa zašto me tako gledate? Kako s vama,pobogu, da razgovaram kad ne znate latinski?! Rekao sam,upamtite jednom zauvek: sve što je Ijudsko nije mi strašno.Jer, bez obzira da li smo bili mamu-zani zlatnom mamuzomili ne, patili smo, i zlatna mamuza ima oštre zube. Šta ćete:istorija je učiteljica života! Istorija je učiteljica života mojeučiteljice istorije. Gde su ti sada koji su nas mamuzali tokomvekova? Lako je bilo njima da mamuzaju zaveden, lud,
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naivan narod. Nek dođu sada, pa da ih opalimo po njušci.Jer, mi, iako nismo svi komunisti, za komunizam smo! Jerjeono što mi radimo najbolje moguće govorila je moja učitelji-ca istorije. Gde su sad oni koji su kinjili sve moje napaćeneučitelje, dedove mojih drugova, ljude našeg grada, zemlje,gde su sad ti koji su nam zadavali tolike udarce, nestali su-ha, uništeni su, gotovo je s njima! Je li moguće, drugovi idrugarice, da smo ih uspeli likvidirati!? Ako je tako, svimavama dodeljujem odlikovanja za hrabrost u rodoljublju.Zadužena za pitanje: narod u borbi protiv narodnih nepri-jatelja u sumračno predvečerje velikog praznika revolucije,četvrtog časa, učiteljica učiteljice života je udarala staračkimdlanom o sto. Postigli smo sve što smo želeli i pored teškoća.Iščistili smo u narodu narodnog neprijatelja: neke smo pro-terali preko granice, neke pobili u bekstvu, neki su sami odsebe nestali bez traga, neke smo prevaspitali, i sad ih ima, almalo, bezopasni su, mada se dobro skrivaju, podmukli su,mada izgledaju naivno, krvožedni su, mada izgledaju pitomo,neprijatelji su našeg napretka - vrag će ih znati šta imje!Trebalo bi ih sve pohvatati pa poslati na lečenje. To su sveklinički slučajevi, beda i šljam, izgubili su vlast pa imje krivo,hoće pošto poto da umešaju prste u naše bolje sutra. Alisreća je naša što se svi slažu da smo mi nepobedivi! Svetla,pozitivna, prava istorija našeg društva počela je početkomdrugog svetskog rata. Sad ti se ja uplićem u ovo predavanjei predlažem da se drugom svetskom ratu ispeva himna. Svikažu da to nije lepo, to je zlonamerno. Ali ja tvrdim da nikounapred ne može da zna šta ja hoću da kažem tom himnom.Naša stara učiteljica istorije, ah, naša stara učiteljica životagovoraše: Danas smo svi svedod daje Stara bila propalaburžoaska monarhija sa nesposobnim kraljevima ijoš gramzi-irijim političarima. Vi niste to sve mogli da vidite, ali uerujtemi na reč! Časna reč, partijska, govorila je stara, u pedese-toj primljena u partiju, časna komunisti čka reč, dok smoživeli u staroj kao da sam bila slepa, sad mi se tek veo skin-uo sa očiju. Naša istorija nije duga, ako sue saberete: dvade-setak godina, ali svima je jasno da smo odavno bili u pravu.Ima teškoća, ali nema nijedne ozbiljne istorijske slabosti. Sveje na svom mestu i možda ću ja umreti, govorila je čestoučiteljica života, ali vi ćete se setiti kako samja govorila daidemo samo napred i, kad ui budete u mojim godinama, ovazemlja će biti raj na planeti. Sm će nas ueličati, ceo svet ćese kajati što nije išao našim putem, a mi smo svima nudilinaš primer, nikad mi nismo bili sebični. Kajaće se sutra onikoji nam se danas iz zlobe smeju, ogovaraju nas na svestrane, i na Istoku i na Zapadu a turisti će tada više dolazitizbog našeg fenomenalnog uspeha nego zbog naše krasneprirode. Jer, mi jesmo siromašna zemlja, ali mi imamo sve:najbolji narod, najbolje pionire, omladince, radnu snagu,intelektualce, političare, najbolju oranicu, najbolje pašnjake,najbolje, naravno, ovce, najbolje rudare, i, samim tim,najbolje rudnike, najbolje radnike i, podrazumeva se, najbol-je fabrike i tako do u besk-raj. Samo da se to još malo uredi,samo da zagladimo posledice rata i bede stare i mi smo većna konju. A sve je počelo kada je Hitler kao manijak naualiona našu zemlju zato što muje narod rekao: "Ne!" Ustuari,počeloje ranije, ali tad je malo ko slutio da će biti onako kakonajbolje može da budel Znate, i Hitler je pogrešio, nije umeolepo sa našim narodom, njegoua teorija je u početku biladobra, ali to beše privid samo! "Zavadipa vladaj!" Toje kodnas palilo samo u početku, posle se narod opametio, videoje da je bolje brat-stvo ijedinstvo nego... zavadipa vladaj!Naoružao se narod kako je mogao i pošao goloruk, bosonog,žedan, gladan i neobučen protiv... do zuba, desetostrukojačeg neprijatelja, tukao gaje golim rukama, herojski.O, istorijo, istorijo, učiteljice našeg najnovijeg života, uzvi-kujem sa bolnim sećanjem u grudima i prelazim na hemiju,organsku i neorgansku hemiju - našu budućnost. Jer ono štoje bila: velika, krvava, neustrašiva, pravedna, herojska,neosocijalistička, nepoštedna, goloruka, nesebična, krvava,ne znam da li sam krvava već rekao, ali neka, još jednomkažem: krvava, triput podvlačim, pardon, samo da prelis-tamnovine, znate li da je umro ciganski kralj JužnoafričkihCigana, evo, proverite, na drugoj strani, zamislite, otišao jeda umre u Južnoj Americi, u Santjago: ciganski roman-tizam,pomozite njegovom sinu da se popne na ciganski presto,iako je ciganski, presto je presto, oh, gramatičari, lektori,pomozite mi da stavim tačku, nikako da se snađem, počeosam o borbi golorukoj i bespoštednoj, pa prešao preko krofnii smrti ciganskog kralja na izbor novog kralja, a tačku nikakoda stavim, da uobličim, da zaokružim misao
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moju, o, lektori, lektori, pomozite, upomoć! Ja sam kao onajnaš pisac veliki što u tri toma nije stavio tačku. Nagradili suga za to. Hvala hudoj sreći mojoj pisačkoj, tačka je stavlje-na, istina, ispod znaka uzvika, ali, ipak, tačka je i ispod znakauzvika tačka, hajd, na zdravlje, uspelo je! Rekli smo: hemijaje naša duboka i visoka budućnost, kao što je istorija našaprošlost. Da li ste vi za organsku ili neorgansku hemiju? Štase osvrćete? Nema nikoga iza vas, vas, baš vas pitam!..Hemija će koristiti društvu a društvo hemiji! I tako će tojedno uz drugo napre-dovati dok jednog dana ne počnemohemijskim putem proizvoditi ljude! Tad smo u komunizmu,jasno je, hemija plus revolucija, a može i obrnuto! Ali hemi-ja se neće zadržati na živim ljudima proizvedenim bez sla-bosti današnjih, nego će ići dalje, usavršavaće savršene,nema tu nacija i nacionalnosti, nema tu rasa i klasnih razli-ka, svi slični kao pivske flaše, a nesalomljivi. Hemija ihproizvede i da na raspolaganje partiji, a partija posleosvešćava, osmišljava... Ali nećemo mi hemijskim putemsamo ljude proizvoditi. Sve, sve što treba. Recimo: svinje! Uepruvetu naliješ malo kiseline organske, malo ugljenih hidra-ta greješ 11 retorti, malo belančevina, mineral koji pridodaš,brnjicu, promućkaš sve to, triput greješ, jedanput ohladiš i,gle, već ^rokće svinja. Nema tu da se krmača prasi, pa dapaziš, da svinjce ćistiš, da koncentrat daješ, i kad izneseš napijacu, pa zaceniš, svi kažu: skupo je. Ovde, kod nas, kaddođe to sto čekamo, ne, ne, greška, izvinjavam se, mi nečekamo nego hrlimo prema cilju; kad tamo dođemo, onda,uđi u laboratoriju a njih će biti na svakom ćošku, i reci: hoćusvinju od sto pedeset kilograma žive vage, i dok si popušiocigaretu, ona grokće i skici, trepće, ne može da se na svetnavikne, a već slanina od pedlja, to će bili komunizam! Ali,bez hemije - ništa! Pa naši će komarci med nositi. Mož'temisliti kako će biti kad komarci budu med nosili! Ukrstićemomi pčelu i komarca, u krv će nam direktno med ubrizgavati,umesto svraba osećaćemo slast! A ovih današnjih komaracahoće li biti? Hoće, bar za one koji ne mogu bez njih, neko jenavikao da se češe. A kako će se oešati ako ga ne svrbi?! E,radi tih biće i starih komaraca, današnjih, ali to sa pčelama-komarcima, to je budućnost. ,Ier, stare još uvek svrbi svets-ki bol! A kad smo već kod svetskog bola, malopre sam sevratio od berberina. Na putu za komunizam svratio sam doberberina jer mi je kosa bila preko ušiju. Sve je bilo dobrodok me je šišao i poverljivo u uho šaputao kako više ne možeda ide na pecanje, ali kad ine je počeo sapunjuti, pa kad meje uhvatio za nos i počeo brijati ispod nosa! Odmah samodlučio da pustim brkove. Nisam znao da li mi se ruga ili jeto uobičajeno? Ako je to bio berberski stil, pljujem im nasredstila, nagradio sam ga ironijom: u komunizmu će ribe plivatirekom sa pecačkim priborom u stomaku i samo će izbaciti,pljunuti pribor na obalu u ruke pecarošu struk da povuče...
( str. 3-9, drugog izd.)

 Svedočanstvo
Predrag Čudić: Kako sam finansirao štampanje i uništavanje svojeknjige
Na rukopisu romana Ljudske slabosti radio sam krajemšezdesetih pod neizbežnim utiskom burne '68. kada sam isam bio diplomac na katedri za svetsku književnost i teorijuknjiževnosti. Odlomke o radniku samoubici objavio sam uStudentu '69. godine. Knjigu sam ponudio Prosveti '72, aondašnji urednik za prozu mi je posle višemesečnog "Čitan-ja" uredno vratio rukopis, bez nekog određenog obrazložen-ja, što u ono vreme mladi pisci od urednika nisu mogli niočekivati. Nekoliko godina kasnije nezavisni izdavačSlobodan Mašić počeo je da štampa knjige kao što su: TikveDragoslava Mihailovića, Muka s rečima Miće Danojlića i drugete sam se ponadao da bi se i moja knjiga mogla dopasti.Vratio sam se rukopisu posle pet godina i uz neznatnaskraćenja ponudio ga S. Mašiču.U ediciji Nezavisna izdanja S. Mašića knjiga se pojavilakrajem 1978. Mala knjižara Matice Srpske, preko putaGradskog komiteta SK, bila je dovoljno velika za one retkeprijatelje koji su prisustvovali promociji Ljudskih slabosti naSvetog Nikolu 19. decembra. Nekoliko prigodnih reči recen-zenta Miće Danojlića samo su pojačale moje osećanjeteskobe, ali sam se potajno nadao da će naš svetac, zaštit-nik našeg doma, Sveti Nikola, učiniti nešto za moju knjigu.
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Avaj, pravi sveci ne čine ništa od danas za sutra.13. II 1979. zamenik okružnogjavnog tužioca mr. PantelijaJerinić na osnovu čl.5 Zakona o sprečavanju zloupotrebe slo-bode štampe i drugih vidova informisanja, donosi rešenje oprivremenoj zabrani rasturanja knjige: "Ljudske slabosti" odautora Predraga Čudića iz Beograda u izdanju autora iSlobodana Mašića iz Beograda - zbog tekstova na stranicama:9-12 itd. itd... putem kojih se iznose neistinite vesti i tvrđen-ja kojima bi se mogla uznemiriti javnost čimeje uđnjenapovreda čl. 135. st. 1. tač. 2. Zakona o javnom informisanju.U obrazloženju mr. P. Jerinića, zamenika okružnog tužioca,pored ostalog stoji: "U romanu Ljudske slabosti autor sepostavlja kao smetenjak koji đtaocima iznosi svoje zapise.(Tužilac u podnaslovu knjige nalazi da su to zapisi jednogsmetenjaka, na osnovu toga on zaključuje da je i autor sme-tenjak! To je verovatno našao u pravosudnoj teorijiknjiževnosti.) Govoreći o Ijudskim slabostima, kojihje bilo ikojih će uvek biti, autor pri tome zlonamerno i lažno iznosineistine (sic!) u odnosu na jugoslovenski društveno ekonom-ski ipolitički sistem iprikazuje daje naš socijalističkisamoupravni sistem sazdan na principima negativnih stranačovekove ličnosti. Ceo roman ima za motiv da putem iznošen-ja neistinitih turdnji i saopštenja jugoslavensko društvo pred-stavi kao propalo moralno i ekonomski. Takva saopštenja sig-urno determinišu pripadnost autora onim Ijudima koji stvarneprilike u zemlji izuitoperavaju do otvore-nog negiranjaosnovnih crta društua ifizionomije naše zajed-nice u kojoj sesocijalizam ostvaruje u svim slojevima i struk-turamadruštuene zajednice."Tako je govorio magistar P. Jerinić ne razmišljajući o logiciteksta i podteksta, već samo o tajnom nalogu po kojem trebalikvidirati pisca i knjigu. Baš u to vreme, kad pisci nisu smelibiti proroci, kada su jedini vizionari bili Kardelj i Tito, nizali suse sledeći istorijski događaji: Tito je čestitao Čaušeskuurođendan, Kastro je slavio 20 godina revolucije, Sihanuk jepisao Titu, Mikulić, Dolanc i Kurtović su bili na Brionima.Okružni sud u Beogradu u veču sastavljenom od sudije SimićIlije, kao predsednika veća i sudija porotnika Savin Milana iSamardžija Mihajla, kao članova veća i zapisničarem MitrićStanom, u postupku po predlogu Okružnog javnog tužilaštvau Beogradu ut. br. 20/79 od 13. II 1979. godine za zabranurasturanja knjige "Ljudske slabosti" od autora PredragaČudića, a u izdanju autora i Slobodana Mašića iz Beograda,po održanom pretresu na dan 16. II 1979. godine u prisustvuzamenika Okružnog javnog tužoca Jerinić Pantelije i izdavačaČudić Predraga i Mašić Slobodana, doneoje i istog danajavnoobjavio
Rešenje
1.Zabranjuje se rasturanje knjige »Ljudske slabosti«  ...pošto se u ovoj knjizi iznose neistinite vesti i tvrđenjakojima bi se mogla uznemiriti javnost a na osnovu člana...2.Knjiga »Ljudske slabosti« oduzima se i ima se uništiti,kao i kliše, a štamparski slog rasturiti.3.Rešenje okružnog javnog tužilaštva... zamenjuje se ovimrešenjem.4.Izreka ovog rešenja po pravosnažnosti objaviće se uSlužbenom listu SFRJ.5.Obavezuju se izdavači Čudić Predrag... i Mašić Slobodan...da solidarno snose troškove postupka, čiju će visinu naknad-no odrediti posebnim rešenjem predsednik veća.Sud je odbio tvrdnju autora da je u knjizi ispričana pripovesto životnim tegobama jedne izmišljene ličnosti, da samaforma proznog književnog dela isključuje iznošenje"saopštenja i informacija" koje navodi tužilaštvo, da bi sepredlog javnog tužioca mogao odnositi samo na onu knjigukoja se bavi određenim ličnostima, mestima i događajima.Sledeći pravnu pouku žalili smo se Vrhovnom sudu Srbije.Vrhovni sud Srbije u Beogradu u  veću sastavljenom odsudija: Veličković Sretena, kao predsednika veća, dr. PavliceJovana i Jovanović Božidara kao članoua ueća i višeg savet-nika Žikić Ljiljane, kao zapisničara, u postupku za zabranu
rasturanja   knjige   "Ljudske   slabosti"...   



"... rešavajući žalbu punomoćnika autora i izdavačaadv. Srđe Popovića iz Beograda Kr. 17/ 79 od 16. II 1979.godine, na sednici veća održanoj 23. II 1979. godine, u pris-ustvu zamenika javnog tužioca Srbije Miloša Aleksića, doneoRešenje. Odbija se kao neosnovana žalba punomoćnika...izjavljena protiv rešenja Okružnog suda... Vrhovni sudSrbijeje razmotrio spise ovog predmeta zajedno sa pobijanimrešenjem, predloga zamenika JTS da se žalba odbije kaoneosnovana, pa je po oceni navoda u žalbi našao: U žalbi sezaključuje: knjiga "Ljudske slabosti" je roman na koji se nemože primeniti zakon o javnom informisanju. Književnost nespada u informativne delatnosti i književni izraz ne predstavl-ja javnu informaciju.Stav žalbe da se na knjigu "Ljudske slabosti" ne može pri-meniti zakon ojavnom informisanju, Vrhovni sud ocenjuje kaoneosnovan. Pojam štampane stvarije određen u odredbičlana 3. Zakona o sprečavanju zloupotrebe Štampe i drugihvidova informisanja. Pod štampanim stvarima, u smislu togzakona, podrazumevaju se knjige... Na osnovu ovih zakon-skihpropisa knjiga "Ljudske slabosti"predstavlja štampanustvar i zato se na nju kao takuu može primeniti član 135... Neupuštajući se u ocenu da lije delo "Ljudske slabosti" roman usmislu teorije književnosti, ono je u svakom slučaju knji-ga... (sic!)U Žalbi priložena istovetna mišljenja profesoraNikole Miloševića i književnika Danila Kiša, koja su uodnosu na inkriminisano delo kao vrstu umetničketvorevine, data sa aspekta teorije književnosti nisubitna za ocenu nužnosti zabrane knjige kao štampanestvari, s obzirom da takva nužnost nije proistekla zbogknjiževne forme pomenute knjige, već zbog toga što jeautor kao stvaralac izneo neistinita tvrđenja kojima bise mogla uznemiriti javnost. U vezi s tim, ni ovaj argu-ment žalbe koji se koristio u pobijanju prvostepenogrešenja, nije se mogao prihvatiti kao osnovan.Dakle, sud ne može prihvatiti kao osnovanu tvrdnjuteorije književnosti po kojoj roman nije ni vest nitvrđenje i sa informacijama za javnost nema nikakveveze. Jer je za časni sud pre svega roman štampanastvar, tj. knjiga!U žalbi se ističe da je ovde reč o romanu kaoumeiničko književnom delu koji opisuje neverovatnedogađaje i koji na svoj način prilazi stvari, pa zbogtoga, svojom neistinom i uzbudljivom izmišljotinom, nebi mogao uznemiriti javnost u smislu čl.135. st. 1. tač.2 Zakona ojavnom informisanjuI ovi navodi žalbe se ocenjuju kao neosnovani.Knjiga "Ljudske slabosti" nema jasno određene fab-ule i izričito izražene poruke. Ona predstavlja niz pričakoje nisu ni prostorno ni strogo uremenski određene. Unjima su data: razmišljanja, sećanja na prošlost u koji-ma autor vodi razgovor sa samim sobom ukazujući pritom i na svoja videnja o budućnosti, analize likova usredini u kojoj žiue a sue to uz poseban akcenat uodnosu na samoupravljanje, položaj radnika uopšte, uzpodsmeh našoj revolucionarnoj ratnoj i posleratnojprošlosti zajedno sa socijalističkim pute-vima daljegrazvitka, sa prikazom nosilaca političkih funk-cija kaonemoralnih, nepoštenih, smešnih i nesposobnih, da bičitalac iz svega toga našao poruku koja se uostalomtako neodoljivo nameće.Tako je govorio Vrhovni sud Srbije! Ne znam kolikosu naši sudovi bili pravedni, ali ako je Vrhovni ovakonepismen kakvi su nam tek opštinski?! Mogu li se ljudiovakve nepismenosti, uopšte, baviti procenjivanjemknjiževnog teksta?! Uostalom, možda je to samo deonaše mračne prošlosti?!Među brojnim primerima kojima obiluje knjiga i kojisu navedeni u prvostepenom rešenju, stoje i drugetvrdnje kojima se stvara posebna atmosfera sa jasnodatom pozicijom prema ideji socijalizma, premadruštveno ekonomskim i političkim prilikama u našojzemlji. Prema tome, kad se te prilike u našoj zemljipoistovećuju sa onim sa čim se one uporedo prikazujuočigledno je da se za njih u knjizi "Ljudske slabosti"daju neistinita tvrđenja. (Da li je uporedo prika-zivanjei poistovećivanje? Da li je uporedo prikazivanje istovre-meno i neistinito tvrđenje? To znaju samo sudije.) 
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Takva sadržina knjige ne može se ni u kom slučaju brani-ti slobodom umetničkog stvaranja. Jer, kad se ta "sloboda"koristi protivno interesima društva koji su zaštićeni ustavom,onda to opravdava zabranu knjige "Ljudske slabosti" kaoštampane stvari.U konkretnom slučaju se ne radi ni o slobodi umetničkogizraza. Sud opšte nadležnosti, time i Vrhovni sud se ne upuš-ta u ocenu umetničke i estetske vrednosti pomenute knjige,mada se čovek ne može oteti utisku nelagodnosti kada se onaprezentira čitaocu. To doista nije predmet ocene ove odluke.Međutim na prevaziđene granice dobrog ukusa u negativnomsmislu pri opisu pojedinih situacija se ukazuje samo zato štosu ti opisi tako ukomponovani sa tekovinama naše revolucije,da one svojim degutantnim izrazom obezvređuju njihovznačaj a time bi mogao da vređa osećanja čitalaca koji suupravo vezani za te tekovine revolucije i posle revolucionarneizgradnje.Sud, dakle, sudi na osnovu utiska o mogućim povređen-im osećanjima onih čitalaca koji su vezani za tekovine revolu-cije!Stoga Vrhovni sud nalazi da je pravilno prvostepeni sudocenio da bi iznošenje neistinitih tvrdnji nauedenih u pobi-janom rešenju, kao i drugih, moglo izazvati uznemirenjejavnosti.Izvršni odbor Udruženja književnika Srbije, koji sam pis-meno obavestio o čitavom slučaju tražeći kolegijalnupodršku, nije me udostojio ni jedne jedine pismene reči, nitije raspravljao o slučaju "Ljudskih slabosti". Shvatao sam ih,kolege su bile u velikom poslu oko organizacije partijskogsavetovanja pisaca!A istorijski događaji u zemlji, koja se dičila da je jedna odnajuglednijih dužnika, nizali su se, ispisujući najveličan-stvenije stranice naše istorije: Tito je čestitao 60. rođendanDžavidu Nimaniju uz orden junaka socijalističkog rada.Pojavilo se kapitalno delo naše društveno ekonomske teorijeautora Vladimira Bakarića: "Na pravom putu". U Beogradu jeskupljeno 17,5 miliona dinara za izgradnju Škole J. B. Tito uKumrovcu! Obeležena je dvogodišnjica smrti DžemalaBijedića! Beogradska "Radnička štampa" je pripremila novuknjigu Edvarda Kardelja "Devizni, bankarski i monetarni sis-tem". Fadilj Hodža je postao savezni sekretar unutrašnjihposlova. Sabrana Titova dela su i dalje bila najčitanija knjiga.Pominjale su naše novine i »slučaj moskovskih pisaca oko"Metropola"«, ali slučaj »Ljudske slabosti« ostao je slučaj bezadekvatnog odjeka i bez dostojnog komentara. Tako je našakulturna javnost na slučaju "Ljudskih slabosti" pokazala svojbespogovorni pristanak na marginalnu ulogu koju joj je total-itarna politika dodelila, jalova boljševička politika kao posled-nji stupanj razvoja slovenske duše.Umesto prejakih reči poenta koja košta: Okružni sud uBeogradu... doneo je dana l. juna 1979. godine Rešenje -obavezuju se izdavači knjige  "Ljudske slabosti" PredragČudić iz Beograda i Slobodan Mašić da solidarno platetroškove postupka za zabranu rasturanja knjige "Ljudske sla-bosti" u iznosu od 2700. dinara, u roku od 15 dana od prau-osnažnosti rešenja, pod pretnjom prinud-nog izvršenja.Obrazloženje Pravosnažnim rešenjem ovog suda... obaveznisu izdavači... da solidamo snose troškove postupka...   Kakoje   na   osnovu   troškovnika   u   spisima ustanovljeno datroškoui postupka iznose  1.700.  dinara, koliko je isplaćenoiz budžetskih sredstava suda na ime troškova uništenjazabranjene knjige i isplate naknade "Sl. listu" za objavljivan-je rešenja o zabrani, dokje paušal opre-deljen na 1,000.dinara prema dužini trajanja i složenosti postupka.I tako sam zbog brige društva za svaki utrošen dinar isvako nepodobno osećanje stekao retku počast da finansir-am ne samo štampanje nego i uništenje svoje knjige. Da lida to danas smatram dobitkom?!1991.
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САН
„Ово је све ваше? Ви зидате ову Кућу – кућу свихкућа?“
Непознати ме гледа : са неверицом и чуђењем.Не сећа ме се, кажеДа ли ја можда њега знам?Испред куће јелапри врху црвена и модракао креста ћурана.Непознати улази у кућугледа кроз прозорчиће,дванаест прозорчића има:кроз први се види снег,кроз други јагњешце,кроз трећи дивља трешња,кроз четврти пут широк,кроз пети плавојкашто љуља боковима шуму,кроз шести разговор ;двосмислени, весели,кроз седми перуникагорска, саса и грмани,кроз осми кула,бандера и облак,кроз девети лампа,која увек гории дубока бразда,кроз десети јајеод камена белог,раоник и разбој.Немогући ратар,самоука ткаља,кроз једанаести звездападалица с репом,кроз дванаести Месец,ноћна плима мора…Пошао сам уз пусто брдоНиз које се котрљајубалвани и метеори.Крај мене је и женаћутљива и прсатакоју не познајем…Скачемо у понору дубину помрчинеНад главама тутњегромови, балвани .
Телефонирам неком што спава мртвим сном.
Телефон је мали н црнцрн као чађа из сулундарабез бројева самоплус и минус
Она женајош увек падау дубљу помрчинуу пећински азилгде украдену децудрже у ћутљивој дресурикао младе лавовекамџијом…
Прилепио сам сеуз камену литицукао слепи миш.Кроз димњаку стенитече поточић светли.На ком сам ово хоризонту?Балвани се котрљајуИ јечекао поворке народашто се строваљујуу амбисе.
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Светлост ме може одлепитиод ове литице,од бивших људии сени.
Пузаћу вођен светлошћуправцем трачкакога упознаху неким другим сновимаи световима…
Буђење има аромухаоса и пустиње,гавран негде у даљини гракћеи затим наступа тишинатежа од тиграстих пећинских кадаи ваздуха седмог подземног хоризонта.
Дубраве
Златни Расуденац
Столица
Одазивају се одблесцима неизрецивим, титравим
Разапет сам на великомХрасту Записукоји се осушио
Нови је никао ту негде у близини.
Једино је у визијама могуће Немогуће
Бели се Кула на врх брдакао кост пљусковима прана и ветровима изрибана
Судбина се оцртава све јаснијеБез престанка понављај диван сан,као дечак који наглас мисли.
Судбина се објавила јасно,као редови јабланова покисли…
Анђео је кроз снове послао наговештења.А буђење и време откривајутумачењеи тајни узрок мрачних расположења…
Све временом постане нешто друго,Земља без слуге и без крстаПланина свој реп има,Престол и локвеИ кревет за Немогућег Ратара.
Бог не заборавља добра дела и ни једну бразду заорануНи брачни лежај усред њивеНи изворчиће са водом зеленом,водом хладном, са водом слатком…
ОБЈАШЊЕЊЕ?
Овај сан и следећи редови заслужују извесно, макар инепотпуно објашњење. Постоји простор последњег,апсолутног Ђубришта. За мене је то од најраније младостибио предео између вароши Кучева на обалама Пека ивлашких села Шевица и Нересница - једна однајчудноватијих пешчаних пустиња са динама високим и потридесетак и више метара. Ту су их избацили највећи багернна свету испирајући (из шљунка) самородно злато. У тојпустињи има неколико језера насталим радом багера. Ту саму своје време в и д е о Комплекс СПАСОВО. Зар то није сумануто?Ту на том пешчаном Ђубришту… Апосле су се наметнули :Дубраве, предели где је одрасла мојамајка, Златни Расуденац, имање које је она донела каомираз, и Столица – имање Лукића далеко од родног села наобронцима Хомоља, где су некада биле бачије. од којих суостали само камени темељи.. 
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Ћерамида, шут и шуме липа…Ђубриште. На таквом Ђубришту сваки отпадак је коначани не може се више употребити.Предмети овде постоје окренути звездама – то јенајтачније што се може рећи о томе, и то је уочио један одзанесењака, који је ушао у Лавиринт и извшао на једнусветлу терасу. Снашао се у бројним могућностима и сплетупутева који наизглед никуд не воде. Попео се спиралом пужана врх Куле, коју сам често видео у сновима.Као уосталом и СКЛАДИШТЕ….Он се попео на Кулу, јер у Складишту не постоји хоризонт,не постоји горе и доле, пошто се складиште “слива увертикалу непросторног, бесконачно продуженог ДОЛЕ.Складиште је обрнута страна пустиње, а као и пустиња, један(је) облик лавиринта.На излаз који постоји из лабиринта Ђубришта указујефатаморгана једног ЗАМКА. За Замак је довољно рећи да јеизлаз из лабиринта, излаз из варљиве слободе пролажења,бирања путева у лабиринту. Замак је, можда, острвослободе, зоне измирења супротности (медиала), терасаземаљског раја, катедрала целовитости душе. Можда овуфатаморгану производи неки демон да би још више замрсиопутеве Ђубришта; то није битно. Ова фатаморгана има својреалитет и може се фиксирати. Игра, која се састоји уфиксирању, заустављању фатаморгане, такође је узалудна(игра звана сликање, или писање, или ткање, или певање,или дуборез – додао бих ја , играч и сневач) , али она стварамагијски круг заштите од демона разграђивања…”Сањао сам како градим кућу – кућу свих кућа – садванаест прозорчића, на последњем , апсолутном Ђубришту,а када сам се пробудио видео сам само један ЗИД , напоследњем или апсолутном Ђубришту.Зидао сам га скоро пола столећа.Тај ЗИД, одваја “унутрашње од спољашњег, или спајаунутрашње са спољашњим ( intra + extra), или одвајапразнину од празнине; као што каже Бекет : “Иза овог зидаје други пакао“.Читао сам ово поново и поново :
“Бескрајност и произвољност обличја у лабиринтупоказују и КАМЕЛЕОНСКЕ ИГРЕ на Ђубришту, које сеиспољава у различитим видовима мимикрије.Што се тиче космогонијске шеме CADIS ,која је саставнидео фатаморгане 3амка, она сугерише тезу супротнуискуству и опсервацијама на простору Ђубришта. Наиме,Ђубриште је “рђава бесконачност” простор неодређен, безкоордината и без средшита, Шема CADIS напротив, показуједа је свет центричан и симетричан, као што је живи органскиоблик центричан и симетричан. То је, значи, свет којипоседује неки пупак, неку осовину, неко средиште. Свет је узнаку броја четири, али се у овој четворини издваја тројство,као дизање духа изнад воде, док четврти члан Амен, садржисвеукупност обличја, почетак и свршетак. Сва обличја дугујусвоје рођење апсолутном, белом кругу -јајету и са њимекореспондирају. Свет је коначан и само четвртина му јепродужена у бесконачност, а и та бесконачност јеобухваћена овом коначношћу. Простор и време су пирамиде,и оне имају свој позитив и негатив…”И Дубраве, и Златни Расуденац, и Столица, налик су нашиљак, на пирамиду, као и једна планина, не тако далеко(Ртањ, стварни географски и митолошки центар Балкана).Са њих је долетала фатаморгана Комплекса СПАСОВО :Бачија, Музеј Немогућег ратара и пастира, мала цркваВазнесења Господњег не већа од оне у Витовници, и Кула одбелог камена, висока, са терасом , са погледом на предеоблагости. Благословљена перспектива, руком св. Луке…Како се уосталом и звао човек који је засновао имање напланинама на извору Манастиричке реке, и чије смо имепретворили у презиме…Регистровање толиких предмета Складишта – не самооног званог североисточна Србија, Балкан, или СтараЕвропа, који се могу наћи на напуштеним салашима, или натаванима опустелих кућа, рудника сребра и злата, поџеповима дечака, или на огромним ђубриштима сваког већегсела, могу се обавити под наслонима пространим будућеБачије, или крај ЗИДА, оног који ћу зидати од раковбарскоглаког камена, или оног испод рановачког Црног Врха,заједно са једним козаром којег је анђео научио како сефиксирају фатаморгане, илузије илузија…
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Сваки ћемо камен узидати по космогонијској шеми CADISА
– по плану величанствене метаилузије… За сада могу толикоо томе да кажем…(1993 -1997)

НАПОМЕНА:
Опседале су ме визије Completariuma.У своје време. Сада (26. јул 2013. године) знам да је свебило прво у визијама. Свака визија упућује на неку другу и нанешто друго, што је изнад привремених циљева и људскогживота, и струје једне генерације. У своје време био сам врлоблизу Божје копче. Закопчано се откопчавало, откопчано сезакопчавало. Снови су као дуге, небески мостови….Некадасам додиривао Божје копче, а у последње време- нарочитоноћу – кошмари потискују снове, да би наступила непобедивакоњица фатаморгана…. Бела Тукадруз

Извор (ФАТАМОРГАНЕ) :http://mezijainfo.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА - ТРИДЕСЕТ ПИТАЊА
Скица за “разговор” са Бела Тукадрузом (алиасМирославом Лукићем)
Може се рећи да је Мирослав Лукић писац,уредник...стваралац институција која оставља дубљи траг усрпској култури. Али, то баш и није довољно акцентовано унајширој културној јавности. Треба истаћи да је Мирослав,Мирко, Белатукадруз, Бела Тукадруз...  поборникпревредновања српске књижевности. Лукић је, како то кажеЈован Пејчић „Стваралац на кога треба да се угледају свиони који пишу, јер он је посвећеник који је у служби Речи“...Творац песничких збирки „Земља Недођија“, „Ласвилајет“, “Moara parasita“ (које у подтекстуалности насловаасоцирају на трагичну судбину Србије...), „Песама изромана“,  великог романа „Пасија по Амаралису“ (још увекневалоризован, чека поштене тумаче. Да је ово  великироман српске књижевности истакли су многи читаоци међукојима и писац Добрило Ненадић). На једној страни, Лукићје награђивао друге,  и наградио књижевност српског језикабројним књигама трајне уметничке вредности. Романсијер,песник, критичар, есејиста, антологичар, уредник, осниваччасописа...издавач,  борац за естетско вредновање дела,противник „тројки“ српске књижевности које по свом укусу иставу одређују, вреднују и намећу вредности што је и довелодо потпуног обесмишљавања критике и вредновања.... Живии ствара у свом времену, али - иде испред свог времена! Као издавач часописа, и зборника, штампаних на папируо властотом трошку, или оних електронских, Лукић језадужио многе српске писце ма где они живели и ма когполитичког или верског опредељења били, и то у времениматешким за српско друштво, културу и књижевност. И не самосрпске писце! Јер Лукић публикује и препеве поезије ипесника других народа („Едиција ЦАРСКИ РЕЗ“).Као оснивач награда „Дрво живота“, „Амблем тајногписма“... Лукић здушно подржава нове гласове (Конкурси„Заветина“...). На другој страни, најбоље Лукићеве књиге нисунаграђиване; Лукић до дана данашњега није добио ни једнузначајнију српску књижевну награду! У чему је ствар? Да лизато што је као књижевни критичар следио Боалоа, тј. био –ма колико то отрцано звучало – поштен човек? Што сесупроставио „официјацима“, „наметачима“? О томе, и о јошбарем двадесет девет других ствари, питамо БелаТукадруза, у овој години када „Заветине“ пуне тридесетгодина. 
М. Т. -  Својевремено је Арчибалд Рајс поручивао (1. јун1928. Чујте Срби):  Чујте, Срби, чувајте се себе! Назвао јеон¬дашње политичаре пијавицама, указивао на све оне којинам раде о глави и воде странпутицом. (“…Ваш народ је велики љубитељ политичких или бољеречено, страначких вођа. Са све надмоћнијим ступањем навласт интелигенције, појављују се људи који схватају каквасе лична корист може извући из ваше склоности застраначку политику. Они стварају занимање одискоришћавања ваше склоности за страначку политику, 
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па сада имате професионалне политичаре који на томезарађују за живот. Ма, шта говорим -, они згрћу богатство.Тако су вам политичари искварили земљу. Обичајипрофесионалних политичара прво искорењују врлинесрпског тла.  А, на несрећу, политичари су вам свемоћни.Политика  се меша у све и свуда управља. Укаже ли се некоместо у власти, било оно важно или осредње, свеједно, оизбору не одлучују заслуге кандидата, већ политичке везе.Може он бити и највећа незналица, најнечаснији човек, акоје “штићеник” политичара-странчара странке на власти,победиће и човека најквалификованијег и у стручном иморалном погледу…”)Јесмо ли одмакли од тог времена или имамо оно што смои заслужили – да патимо, да будемо у квргама?Бела Тукадруз: Срби нису чули Рајса ни 1928, ни 1998,не чују га ни 2008. године. Према томе – нема помицања. Гдесмо одмакли? Ко? Србима недостаје Ортегина клепсидра!Када се Срби данас обраћају човечанству, то јест Америции Европи, то личи у много чему на онај кртиковани иисмејани игоовски облик обраћања човечанству (тј.Месопотамији, како каже Гасет) ,“најузвишенији обликдемагогије“. Не мали број српских писаца много личи на својнарод, што је донекле парадоксално, јер би требало да серазликују, да буду различити. Чини ми се да су се многи међуњима заплели као пиле у кучине пред тако конкретним изамршеним стварима као што су стварност човека овогподнебља и друштвени живот.Покретао сам часописе, алманахе, штампао у њимаподуже текстове, јер сам желео да укажем, да учинимвидљивијим све оно што је суштински збркано, замршено –а то је конретна животна стварност краја 20. века и оведеценије текућег миленијума, учинило ми се да јејединствена, нарочито у романима „Доктор смрт“ и „Пасијапо Амарилису“. Оснивао сам нове часописе, када сам схватиода такве критичке текстове неће више штампати ни мојипријатељи. Један сам позамашнији есеј посветио „шкарту“,
„шкартиранима“, и онима које је велики српски пријатељРајс, жигосао.

М.Т. Тагора је при крају живота молио Господа да гаостави још у животу јер и поред написаних песама нијенаписао своју песму. Песму коју жели. Казао је „Ти не знашмоје унутарње збивање“ јесам написао 6000 (?) песама али јајош нисам написао своју песму. Данојлић се позива нанародну, вели „Само будала може бити задовољна оним штоје урадила“. Дакле, увек може боље и више?
Бела Тукадруз: Данојлић је добро рекао.И Тагора једотакао једну дубљу истину.Одговарам на ова ваша питањана старински начин, у кући мога оца на селу (Звижд), где самдошао (након Михаилове успешне операције кука; напунио је88 година; ниједан други Лукић није поживео деведесетакгодина - у последњих двеста година - колико нам је познато.Ратови су Лукиће, трагична историја, скраћивали дочетрдесете...) Осмишљена старост има смисла, ако имаздравља и бистре памети, да се доврше недовршенипослови. У животу сваког човека, па и уредника и писца,постоје - недовршени послови. Добар део живота сампроживео као професор књижевности и библиотекар, алимоје (или боље да кажем „наше“, заједничке библиотеке,градске и сеоска, Александрове, мојих синова) библиотеке,у нереду су. Мислио сам да, поред других послова и обавеза,овог изузетно жарког лета 2013., средим нашу сеоскубиблиотеку (у тзв. „Великој магази“) , али, али... Сусрео самсе са заборављеним стварима. Часописима и књигама којесам више од педесет година упорно скупљао и довлачиоовамо у Мишљеновац. Са метрима својих бележница,дневника; са хиљадама концепата, забелешки, нацрта. Прескоро 47 година помогли су ми добри људи, препознајућимоју даровитост, да публикујем танушну плакету Лакомица учетрдесетак библиографских примерака.Али, да не дужим –старост треба прихватити, као чињеницу. Помирили се ми сатим или не, иза нас ће остати – Необјављени рукописи. Иможда ће баш они, век после наше смрти, бити занимљиви заевентуалне потомке? И можда ће баш међу њима бити и онаТагорина песма коју је желео, сањао?
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М. Т. - Како изгледа Ваш радни дан? Шта се дешава увашој књижевној радионици?
Бела Тукадруз: Мислите ли ви да је лако описати једанрадни дан у животу, не Ивана Денисовича, него БелаТукадруза? Све зависи да ли пада киша или греје сунце...Умојој радионици никад није досадно, ако смем то да кажем.Да би из моје радионице понешто стигло до читавог света,или планете земље, није лако. Али оглашавам се... У априлусам завршио један позамашн роман, роман – енциклопедију,где су додирнута понека од питања која си поставио, али идруга, и где су дати директнији одговори. Сад тражимиздавача, али када ћу га наћи, и да ли ћу – то је великамистерија...Јер ту врсту литерауре, или романа који трагајуза истином, код нас баш и не воле, ни издавачи ни читаоци,можда... (......)

Разговор водио: Мирослав Тодоровић
(одломци из једног дужег разговора)

Сазвежђе ЗАВЕТИНE(Мирослав Лукић)   Београд 180 309  Београд Улица Сердар Јанка Вукотића 1/13 тел.   +381653006950 miroslav7275@gmail.com


