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ФАНТАЗМАГОРИЧНА
ИСТОРИЈА
Увод
Погледајте слику П. де Косима :
Откриће меда
Прошетајте се периодом 1498 – 1998.
И видећете што треба да видите
Мишеви читају секутићима старе новине
тапије и пергаменте, кад већ нема
других читаоца : архивара, критичара
и оних који разврставају
Новине и књиге брзо избледе,пожуте
А мед што више стоји,све је бољи
Мртви су песници и мртви критичари
о њима брине конфесија мишева
Све пропада брзо,осим камена и меда
Постоји речица Железник
и шљака од руде коју су топили Римљани
Kraku lu Jordan
И постоји златан двор
златна трешња испред балкона
златне лепотице
о којој извештаји ништа не кажу
али кочијаши памте
као лисице то кисело грожђе
сећају се младог чобанина
што је дувао у беле гајде
наследника Проперцијевог
који није писао
већ је певао песме
о златној лепотици
и златној трешњи
и дивне жртве приносио
шумском жртвенику
Било је дакле лепших дана
кад су цветале липе око Железника
и кад је у каменим калупима
цврчало растопљено злато
као тартуфи и буковаче
на лоју од дивојарца
и кад су по бујним ливадама
бљештали цветови као дијаманти
И кад је лепотица сва од злата
босонога прелазила реку
огледајући се у њој као у огледалу

Огледала су била дубока
и јасна уоквирена златним оквиром
Златна лепотица је била
лепша од Цинтије,милосрднија :
њено је тело сијало
природним особинама
У дубини тога огледала
низ литице су клизиле
сенке орлова и сјај
и тугованка гајдаша
из дубине
У дубини тога огледала
разлегали су се векови
као златни титраји
Материца предела се затворила
као цвет у сутон летњи
кад су пристигли први варвари
и разбили чудесно огледало
Затим су дошли нови варвари
и преорали дивна брда
и после краћег задржавања напустили
ревире Грабову Реку, Северни Железник,
Огашу Станки, Бадалан и Бродицу
Главни геолог рудника, иако је нашао
зрнца злата чак и у римској шљаци
вођен златним телетом ,није написао ништа
у свом извештају, ни узгред
о легенди о златном двору
златној трешњи
златној лепотици
и чудесном огледалу
Трава и шума су обрасли
копове и развалине као гробове
све, сем рудник сећања једног младог песника
можда баш оног кога су родили
свирач на белим гајдама
и златна лепотица
откривши мед у једном шупљем стаблу
вођени смарагдним сузама Железника…..
(1971.)

*
Балкански трговци златом
имају свога Кума

И Кум има своје прикумке
и колевку од злата
А сиротиња не може да купи
ни колевку од буковине
Сиротиња кува младе коприве
и јаја од мрава
и брсти са грана прве развијене листиће
букве
Нема више никог у шумама,
ни разбојника,ни хајдука.
На шалтеру банке службеник
са цвикерима златног оквира
хладнокрвно
броји зелене банкноте
Новчанице су замениле злато
Само су пчеле остале исте,
оне упорно лете у шуму
и сисају прашнике
одлично варе
и пуне шупља стабла
бесмртним сладилом.
(24. мај 1997.)
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пролеће, један црвени сутон, фебруарско плаветнило, и
фотографије. Слике у боји. Прошје. Једну кућу које више нема…
И посматрам чист пламен…
Мисија ISSN 2406 – 0399„књижевног ISSN 2406 – 0399легионара“ ISSN 2406 – 0399 ISSN 2406 – 0399(?)
"Заветине" нисам случајно покренуо. У једном
тренутку осетио сам да треба да се појави после толико
векова, у римској провинцији Горњој Мезији, нешто
друго, друкчије. Нисам, наравно, једини књижевни
легионар; верујем да нас има још, барем двадесетак; но,
чак и да нас је неколицина, могли бисмо, реално
гледајући на прилике наше савремене књижевности,
понешто и да променимо, пре свега - д е л о м , затим и
као критичари. (…)
Ови редови су записани на једном од веб-сајтова,
пре једанаест година! Тамо је најављена једна од
мојих нових књига —Одабраних песама под
насловом ФАНТАЗМАГОРИЧНА ИСТОРИЈА, која ће
бити објављена током јесени 2009. године. ( Књига, на
жалост, никада није штампана. ) — Књига је понела
наслов према истоименој песми, којом започиње ова
књига, у којој се нашло стотинак сличних или сродних
песама, насталих крајем 20. века, далеко од очију наше
јавности, оне књижевне, пре свега...

УЛАК или застава
„Заветина“
Ове новине не финансира
министарство културе, већ
филантропи из Србије, Европе и
света, зато су оне можда једине
независне новине на Балкану!

НИ НОЋИ БЕЗ ЗАБЕЛЕШКЕ
ЗАВЕТИНЕ+ ISSN 2406 – 0399ISSN ISSN 2406 – 03992406 ISSN 2406 – 0399– ISSN 2406 – 03990399
излази најмање 4 пута годишње * Штампа се на
папиру и на ЦД. * Цена штампаног броја 300 дин. На
Цду 210. Дигиталног примерка (ПДФ - путем
електронске поште 130 дин) * Годишња претплата за
Србију 2000 дин.* За Европу 40 евра * За Америку и
Русију 50 долара Одговорни уредник Бела Тукадруз
* Заменик уредника Александар Лукић. * Изд.
Сазвежђе ЗАВЕТИНE (Мирослав Лукић),  180 309), 180 309
Београд Улица Сердар Јанка Вукотић),  180 309а 1/13, тел.
+381653006950. * Припрема и штампа: Бела
мануфактураPrees. - Рукописи се не враћ),  180 309ају. Прилози
се хоноришу према могућ),  180 309ностима “Заветина” *
Секретар редакције др Димитрије Лукић. Од броја 5
новине се штампају на папиру и на Цду. Ликовно
решење знака препознавања часописа: Ратомир
Пантић Звишки.

© Copyright обавезан, Мирослав Лукић
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА
Да бисмо објавили прилоге, или вести које нам
шаљете, морају бити кратки, тачни, потписани и
откуцани ћ),  180 309ириличним или латиничним писмом српске
азбуке, иначе бацамо... Тачније: потрудите се да у
предмету (subect) имејла прво напишете своје презиме.) имејла прво напишете своје презиме.
Електронску
пошту
шаљите
на
адресу
miroslav7275@gmail.com . Текстове шаљите као Word
dokument) имејла прво напишете своје презиме. (.doc) опцијом at) имејла прво напишете своје презиме.t) имејла прво напишете своје презиме.ach a file, у фонту Times
New Roman или Arial, откуцане ћ),  180 309ириличном
тастатуром. Нове књиге, часописе, обична писма или
фотографије, шаљите на адресу “ЗАВЕТИНЕ+” Мирослав Лукић),  180 309, 180 309 Београд Улица Сердар Јанка
Вукотић),  180 309а 1/13

Син и Отац су повезани нераскидивим нитима. Не само истом
крвном групом. Патњом. Телефонирао сам пријатељу из с-и
Србије, покушавајући да га охрабрим. Јавио ми се брат из
унутрашњости, обавестивши ме о новим књигама које је добио…
Више ме (хвала Богу и аналгину!) не боли глава.
*
Некад сам мислио да је Мајаковски значајан песник
(јер нисам имао прилике да читам друге руске
песнике). Радије сам ишао у Кинотеку да погледам
Буњуелове филмове него да читам Х. Хесеа. Кажу да
има и занимљивих песама?
Некад сам мислио да је ** велики прозни писац…
Рушим мостове за собом. Нисам написао песму о
Љермонтову. Бацио сам песме, које сам написао о
Блоку.
*
Вистан Одн је знао да поезија не може да утиче на ток догађаја.
Нисам написао стихове посвећене Рилкеу, иако сам покушавао
као 22 – годишњак…
Египћани су открили Америку 2670 година пре Колумба, али је
Колумбу припала слава. Чујем и сада лавеж наше младости ….
Скадарско језеро има око 50 – ак острва. (Служећи војни рок у
његовој близини, видео сам само неколико…)
Нико од савремених писаца није спадао у претке будућности.
Сећам се дана када је шведска амбасада одбијала да
Солжењицину преда Нобелову награду (совјетски писац није
желео да непозван посети шведску амбасаду).
*
Ево, предајем пламену Блока, преписе његових стихова из
циклуса ЈАМБОВИ. Јесењина. Читаву руску шуму бреза у

*
Азбучник потеса села М. – Алуга, Басаре, Бара, Белило,
Бељевине, Бојни поток, Бокине ливаде, Брложине, Букове
ливаде, Бучин гроб, Велика долина, Влашке Нерезине,
Главичица, Греда, Дрење, Дубоки поток, Дубраве, Дурдуковац,
Заноге, Зојак, Зојачки поток, Зуква, Жути брег, Јасење, Јовина
доља, Каменак, Камита главица, Кључ, Костин брег, Крајни
поток, Крњиковац, Лакомица, …
Људи говоре – писао је Р. П., ствари просте, безначајне, али зато
баш претоварене оним што је живот људи у универсуму уопште.
Написао је истоимену књигу за време једног путовања, како сам
каже. Док је гледао неке грађевине, одједном , све што су људи
говорили конкретизовало се и стало испред њега. Док читам
(оно горе, Азбучник), чујем однекуд : „Од како је озеленео трн,
море још пре, још око светог Ћирика, код њих у кући као у
гробници : нико ни с ким не говори!… Чујем још : Опрем добро!
У ту, де мој!“
(Читајући стихове, написане пре тридесет и три године,
необјављиване. Предајем их Пламену.)
…Доле су године, бездан, модра провалија.
Крађа је слатка, осећа лопов, док се пробија
кроз помрчину као у рогу.
Привлачи га да вири кроз прозор
док се лепојка свлачи пред спавање – неограђена авлија.
Дрхти, као да иде у сусрет Богу,
а у сусрет му долази чувар љубоморни, робија.
Гори свећа, и он би да гори њеним пламеном.
Да сагори би у ватри, до краја да сагори!
Зато што је последњи бедник, најгори.
Не држаљем секирчета, ноћ га млатну каменом у потиљак,
главу му раскрвари, јаукну…
Гори свећа, дрхти пламен, ко срце несрећника, подрхтава.
По неки лавеж у даљини, негде и крава мукну.
Негде и дете заплака, недалеко и сова хукну.
Мекша је од сламарице росна трава.
Месец се пробија кроз облаке сребрн,
гледа како израња, иако му се страшно спава.
Далеко је од својте, од пруге, пута.
Не може да викне. Покушава.
Шапуће : Можда га може чути смрт, ако овамо залута?……..
Постао сам део Мајмунске завере? - Да. Наш командант је Шк.
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УМЕТНОСТ САМОМУЧЕЊА

– Да купиш једну подебљу свеску и у њу да
записујеш све што ти падне на памет, ма
колико све то било будаласто, бескорисно,
неупотребљиво у сваком погледу…
ГОГОЉ, КАНТ

Песник и неимар Љубинко Јелић
подарио Удружењу књижевника
Србије пола милиона динара

ЂАВО
Досадно је са тобом. Увалио си се међу књиге, опет, а?
Хајмо мало до гробља; шта ако је пут до тамо завејан? Нека
звижди Кошава; то је њено запослење.
За покој душе баба Живки од унуке Мице из Америке
(написано снежним словима на црном сатену, обавијеном
око дебеле свеће, који су рођаци поклонили месној цркви).
– Да купиш једну подебљу свеску и у њу да записујеш све
што ти падне на памет, ма колико све то било будаласто,
бескорисно, неупотребљиво у сваком погледу…

Листај ти само књижурине о мртвим душама, о
најапстрактнијим стварима, а ми ћемо да погасимо опет
сијалице и да месимо масне гузове Кафеџике – ми волимо
конкретне и опипљиве појединости…

УМЕТНОСТ (САМО)МУЧЕЊА

ВАТРА

Можда ја мучим оволико себе и прижељкујем још већи бол,
зато што велики бол може да ме покрене из ове неописиве
загубице?

Ватра поче да букти подвлачећи ко говорник с
проницљивим даром и смислом за убеђивање предности
кафанске разбибриге.
Нестала је струја и наступи мрак, али пошто је ватра у пећи
буктала собу испуни нека црвенкаста светлост. На врата
закуца Ђаво.

(Ако је то тачно, онда је много страшно.) ….
20. новембар 2012. - Извор, видети више
>>>>>>>

ПРЉАВШТИНА

Љубинко Јелић рођен је 1932. године у Шаранима код
Горњег Милановца. Дипломирао је на Економском
факултету у Београду. Једно време је живео у Минхену.
Бави се градитељством и пројектовањем, а повремено и
издаваштвом.
До сада је објавио четрнаест збирки поезије – „Испод
усијаних чекића“, „Пустопоље“, „Сејачеве благости“
„Изгрев чудесног“, „Пустошник пред вратима“,
„Магични прстен“, „Озго одоздо“, „Ближе леднику“,
„Градитељев именик“, „Горко семе“, „На рубу
пепељастог поља“, „Узиђивање“, „Чај за суседа“ (на
српском и македонском језику) и „Около гнезда
сненог“. …. — итд. Извор: УКС

____
ЗВОНИМИР ПОПОВИЋ: ТРОЛОВИ
ПРИЛОЗИ ЗА УКС 2012.
Владика канадски Георгије, почасни члан
УКС – 500 канадских долара. (13. март
2012) — АНОНИМНИ ДАРОДАВАЦ, члан УКС – 42
600 ДИНАРА.(20. Март 2012) — САБОР ПЕСНИКА У
ПАРИЗУ, 24. 3. 2012 – 370 евра. — Радмила
Милентијевић, почасни члан УКС из
Америке – 1 000 долара. — (20. април 2012) —
извор:uksrbije@srpskacirilica.rs

Ћилимови на поду су били пуни прашине, стврднутог
блата, трешја и цепљика, које су испадале када сам доносио
дрва са дрвљеника. Плех, на којем је стојала пећ,
прекривена пепелом. На округлом писаћем столу хрпа
књига,
брдашца
опушака
и
пепела..
Последњи пут сам видео жилет у Студентском граду – када
то беше?

_____________
Ако не постоји тарифа, чему онда оваква
обавештења? — Видети више - ЗАВЕТИНЕ зигота

Колико је месеци прошло како сам допутовао у ову
загубицу? – Је л то дошо нови попа у село? питају деца
старије, која ме не познају кад ме виде на друму. – Ма не;
то је онај четник из фамилије што пуди народ.
Пудиш – прилепили су ми надимак. Па пошто им се учинио
предуг, скратише га : ПУДА.

CIP ISSN 2406 – 0399- ISSN 2406 – 0399Каталогизација ISSN 2406 – 0399у ISSN 2406 – 0399публикацији
Народна ISSN 2406 – 0399библиотека ISSN 2406 – 0399Србије, ISSN 2406 – 0399Београд

– Где си, Пуда? – Тамо где су ми м..а! – Што им тако не
подвикнеш, пи.. ли им материна?! Никада не могу да сваре
неког ко је друкчији од њих. Оговарали су ме, допрло је до
мене.
– Ма какав поп; то је онај старији Пудиш; проп’о на
факултету; бараба; лезилебовић. Вратио се да чува краве.
Мада би их погубио, и није способан за друго него да хвата
зјала…
УПОМОЋ
Земљаци – што једете г…а, кад имате мушмуле и дуње?
Шта вам смета мој дуг и ружан нос? Гогољ је имао дужи!
Упомоћ, Гогољ.
Купио сам ти нове диоптрије, па хајде, де, погледај мало
кроз њих, прво моју собу, двориште, а затим суседе са
истока, запада, севера и југа.
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МОЛИТВА, врховна терапија
Када код мене дође неки млад човек са проблемима,
молитва је врховна терапија. Ми имамо физиолошки и
духовни имунитет. Духовни имунитет брани нас од
демонских сила, као што нас физиолошки брани од
вируса. Молитва избацује зло и припрема нас за
врховни сусрет када срце престане да нам куца, када
се наш дух, душа и личност спремају за ново рођење.
(Отац Арсеније)
(....) Отац Арсеније каже да у овом времену наша православна
црква, односно свештеници морају да буду спремнији да дају
одговоре омладини.
“Ми и не знамо шта је то православље. Чак и многи наши
свештеници не знају којом силом располаже православље.
Дође им млад човек са проблемима, они га пошаљу на
психијатрију. Не знају да је молитва та која има силу
исцељења. Тога и неки у Цркви нису свесни. Када код мене
дође неки млад човек са проблемима, молитва је врховна
терапија. Ми имамо физиолошки и духовни имунитет.
Духовни имунитет брани нас од демонских сила, као што нас
физиолошки брани од вируса.
“Мораш да знаш о култури, уметности, музици, науци, да
саговорник види да ти знаш кроз шта он пролази. Недовољно
је само да причаш како је Христос васкрсао,” појашњава
монах Арсеније.
(…)
Молитва избацује зло и припрема нас за врховни сусрет када
срце престане да нам куца, када се наш дух, душа и личност
спремају за ново рођење.
Молитва мења законитости времена и законитости физике.
Успорава старење. Пустињаци су живели по 100-120 година.
Молитва је најбољи ботокс,” објашњава отац Арсеније и
додаје да је Цркви потребан активнији мисионарски рад, али
не ка онима који су већ у Цркви, него као онима који су ван
ње, преноси Интермагазин.нет.

“Када сам објавио књигу “Бог и рокенрол” неки су ми
замерили. Питали ме ко ће то да чита. А млади су је делили
између себе, колико њих се скинуло с дроге после моје књиге.
Морамо да живимо у овом времену, а не у средњем веку,”
констатује наш саговорник. Има, каже, и савремених,
образованих свештеника, способних да се урбаним младим
људима обраћају њиховим језиком.
Сами правимо пакао, а не Бог
Отац Арсеније објашњава како то сами правимо пакао са
којим се суочавамо и за живота, али и када наше срце
престане да куца.
“Сами стварамо пакао. Није Бог створио пакао, ми га
стварамо.
Аутодеструктивним животом, злим помислима и делима
уништавамо душу, срце, ум који суочавање са божанском,
нетварном светлошћу после смрти доживљавају као мучење и
пакао. Као што се болестан човек склања од сунца, тако и
болесној души смета и мучи је светлост божанске љубави са
којом се суочава после смрти тела,” каже отац Арсеније. (...)
— Извод. Одломак преузет >>>>>>>>
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