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АРХИПЕЛАГ ОКЛЕВАЊА,
ИЛУЗИЈА, САЗРЕВАЊА,
ДУБИНЕ, СУДБИНЕ...

пре 45 година. Време је да се ти прозори замене новим,
пвц прозорима, јер кућа више није нова, девојка, већ
дама у педесетим...

карлицама, прате их зрнца цинабарита и
магнетит у виду ситне прашине ...

ЦВЕТ СА УШЋА ШУМСКЕ РЕЧИЦЕ СА
НАНОСИМА ПЛАВОГ ЗЛАТА
...Срећни су сви који Хердерлина, Лотреамона,
Бодлера не разумеју… Хердерлин; Исидор Дикас.
Архипелаг вилиних коњица, оклевања, дубине,
судбине, кристалне провидности… Архипелаг
илузија. Архипелаг сазревања...Зар је могла једна
лепотица да развеже окове смртности Хердерлину,
или ма ком другом? Зар је могла да му радости
читавога света пружи у једном пехару?То је оно
што су песници желели; што је желео и Хердерлин.
Срећни су сви они који Хердерлина, Лотреамона,
Бодлера не разумеју. Ко их разуме мора да подели
њихове величине, очајање и трагичност. Немцима је
припало оно што је мени поклонило једно
незаборавно пролеће Старе Европе, клисура
расцветаних јоргована. Пронашла ме је Љубав,
онаквим какав сам био. Прва радозналост живота
покренула ме је ка том чудесном укрштању Лепоте
и Истине. Сусрео сам своју Судбину на једном
дивном брегу у мартовски сутон, шапутала ми је на
уво, па сам и ја могао да шапућем са њом. Судбина
је загонетка. Загонетка је то да неки младић с првим
кораком у живот тако наједном, тако потпуно, тако
брзо, тако дубоко осети све, љубав, живот и смрт
(као русаља пала у занос) — читаву судбину свога
времена и века, и усуд будућности; и загонетка је да
то осећање тако неугасиво у њему борави неколико
деценија, можда зато што није био довољно суров
да га истисне као пасту из тубе…
...Нема датума када је то написано. Не 1968. године. То
је морало бити касније, барем десетак година касније,
када сам већ почео да радим, на шта наводи и белешке
о „балету“. Можда средином осамдесетих? Не, не могу
да се сетим. Нисам написао датум. Ових дана, када
сређујем Библиотеку Заветина, књигу по књигу,
часопис по часопис, зборник по зборник, ја и –
природно, прелиставам сваку одштампану ствар. Скоро
у свакој књизи коју сам прочитао налазим на белешке,
кратке, не дуге.Неке су писане мојом руком. Неке као
да нисам писао ја, иако је рукопис мој. Као што је мој
покојни отац Михаило, уобичајавао да записује (у
календару за просту 1971. годину) „17. X 1971. Погођен
је тишлерај за кућу (ову у Мишљеновцу, Звижд, у којој
ово записујем) = 7.200 дин. Капара 1000 дин.“ Сачувао
сам те календаре православне, у које је и моја пок.
мајка Наталија понешто записивала, да не би
заборавила („Неда крава водила 28. априла 1979 у 17
часова са Душановим биком...“) Читаво туце тих
календара је сачувано - нелажна породична архива. Ми
ову кућу у којој ово бележим зовемо још увек „нова
кућа“, а прозори су за њу наручени 1971. године, значи
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Од чега зависи судбина Србије?
Више од пола века, тј. од тзв. "ослобођења" Титоиста скоро потпуне комунизације илити окупације, равне
једино оној османској, наметана је лаж, државна
религија која не може да потраје вечно, јер у лажи су,
ипак, кратке ноге.
Међутим, лаж титоизма се ужилила, дубљим жилама од
пиревине. И сасвим је природно, што су - и толико
година после распада СФРЈ - изданци титоистичке
пиревине, велике лажи, још увек јачи од неизбежних
промена и враћања Србије на свој древни пут. Тај
прелом неће бити лак, ни у неко очекивано време,
разумно. Скоро 40 година је прошло од смрти
подстрекача највећих лажи, а више од тридесет година,
Србија зауздана замкама лажова бауља од немила до
недрага.
Али Прелом мора да дође, као и незбежно - народ ће
избацити своје вође, тј. огромно незадовољство и
гадост Велике лажи ће их избацити....
Препознаћете нове људе и нове вође по њиховим
делима....
Пре свега, према њиховом односу према лажи - свим
лажима које су довеле до свих данашњих лажи...
Постоји један једини пут - Истине...
Боже, спаси Србију и учини да се врати на те своје
традиционалне, заборављене стазе и богазе... На пут
истинске обнове - свега, што су упропастили велики
лажови...
17. март 2019...

ЖИВАК или знак препознавања
Амалгам самородног злата међу српским
испирачима злата познат је под именом
живак. Зрна живка имају облик округлих
груменчића сивобеличасте боје. По
тежини су доста различити. У шљунку
око потока, где их сакупљају испирањем
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Јуродиви Христа ради…
БЛЕФЕРЕ У ВАСКОЛИКОЈ УМЕТНОСТИ (поезији,
сликарству, музици, у театру и на филму) треба
разоткривати, жигосати. Не би ми пало на памет да
напишем да је Милић Станковић „протува“ или „гусар
на Дунаву“, или да сумњам у искреност његовог
патриотизма. Упознао сам га као млад песник у
његовом дому у Белотићу, почетком седамдесетих, али
се нисмо зближили. Приватно, овај сликар није био
јуродиви, ни чудак, већ практичан уметник свестан
времена у коме живи. Можда је некада био близу
истинског јуродства (лудост и сулудост су повезани са
јуродством ; мудри су – сулуди), онда када је почињао
као сликар, када је као врло млад човек сликао своје
слике дубоко у провинцији, на салашу свога оца у
забити и ритовима мачванским. Данас је – далеко од
јуродства. Оно што је вредно спомена у његовој
поезији, у покушајима барем, у „манифестима“ и
„есејима“, јесу тренуци озарености, када се можда
приближава суштини јуродства...
(.…) Било би, дакле, добро да Станковић, када се
одлучи да објави неку од својих следећих збирки
стихова или песама, буде много скрупулознији и
строжији према самоме себи, као песнику. Било би
добро да таква, могућа и будућа књига, буде грађена по
плану, као Милићеве Куле и Здања; да буде, дакле,
саграђена од чвршће и мање порозније грађе и опеке,
од искри и кристала чисте лудости…
( Крајем новембра 1995. – 26. маја 1997. године)
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Нужно је упознати живот са спољашње и са унутрашње стране
јуродивих . (ЈУРОДИВИХ СВЕТИХ ХРИСТА РАДИ!) Јуродство
се састоји у томе што су подвижници, иако су остали да живе
међу људима, стремили да се ослободе од обичаја и услова
средине, потпуно занемарујући интересе живота и правила, и
невидљиво за друге предајући се духовном животу. Зато њихов
живот са спољашње стране изгледа чудно, неразумљиво, коси
се са свим, са чиме они долазе у додир.

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!
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Одрекавши се СВАКЕ ИМОВИНЕ, КОМФОРА и
ЖИВОТНИХ ДОБАРА, ослобођени од везаности за
ОВОЗЕМАЉСКО, немају одређено станиште и подвргавају
се разноразним случајевима бескућничког живота, и као да
су дошљаци из другог света. ЈУРОДСТВО ХРИСТА РАДИ,
дакле, то би било добровољно стално мучеништво, стална
борба против себе, против света и зла. Не стидећи се да
свакоме ГОВОРЕ ИСТИНУ У ЛИЦЕ, јуродиви су својим
речима или необичним делима и поступцима ЧАС
ОКРУТНО РАЗОБЛИЧАВАЛИ И НАНОСИЛИ ПОРАЗ
ЉУДИМА НЕПРАВЕДНИМ И ГРЕШНИМ, често и људима
СИЛНИМ ОД ОВОГА СВЕТА, час су радовали и тешили
побожне људе. Порочне су поправљали, спасавали и враћали
на пут истине. Јуродиви Христа ради – поновимо – а такав
беше, кажу, Афанасије Андрејевић (умро 5. маја 1967. године
и сахрањен у Орелу на Криститељском гробљу) – делују на
обичне људе као чудаци, као ненормални психички, будале и
болесни. — “Године 1921. у Орелу се на звонари
Богојављенског храма појавио и почео да живи човек,
који ником није био познат – како пише у књ.
Јуродиви (Народна и Универзитетска библиотека,
Приштина, и манастир Прохор Пчињски, 1994, стр.
113 . – Одевен је био сиромашно и веома лагано,
полубос, а време је било зимско. Са звоника је силазио
да замоли за храну и поново се враћао на звоник.
Понашао се као да није сасвим разуман, али је на њега
мало ко обраћао пажњу.“ Или : “ Када је глас о том
човеку дошао до млађег свештеника Ваведењског
женског манастира, оца Всеволда Ковригина, он је
наложио брату Јоану, кога је називао својим слугом, да
потражи међу верницима онога ко би се сложио да узме
к себи на стан тога човека. Једна побожна усамљена
жена по имену Марфа, која је живела на периферији
града, решила је да га прими код себе. Кад га је брат
Јоан довео к њој Марфа га је упитала како се зове, на
шта је овај одговорио – Афанасије Андрејевич. Затим је
Афанасије Андрејевич узео две кофе, пошао и донео са
чесме воде, ставио их насред собе, скинуо се до гола и
почео да се купа. Смеје се, радује, полива се хладном
водом, унаоколо баре на поду, као да се гуска купа. Од
тог дана почео је Афанасије Андрејевич да живи код
Марфе. А пошто он одеће није имао Марфа је кренула у
село Куликовку, у близини Орела ( она је била родом из
тог села) , и замолила од сељана одећу за полуголог
човека. Људи су јој дали сељачки капут, панталоне,
кошуљу од домаћег платна, памучне беле обојке и
опанке. Афанасије Андрејевич је имао 30 година, био је
високог раста, широких рамена, витак, лице му је
светло, продуховљено са црном лепезастом брадом,
црна дуга густа коса падала је на рамена, крупне сиве
очи као да су гледале, изгледало је као да гледају у саму
људску душу. Био је леп, са војничким држањем, али је
и поред свега тога његов разговор био тешко разумљив
а поступци не баш обични. Он никада није ходао тек
тако, него је све време нешто скупљао са земље –
бочице, шибице, кутијице од шибица, листове новина –
његови џепови су вечито били пуни „проналасцима“, а
ако би нашао веће комаде новина скривао би их под
пазух или под качкет, који је до краја био набијен тим
хартијама. Око врата је носио пешкир, који је спреда
био завезан у чвор, а понекад је тим пешкиром

покривао главу и преко стављао качкет. Понекад се
Афанасије Андрејевич могао видети како бос трчи
посред пута са комадом метле у руци. Метући пут тако
да се прашина око њега дизала као густ облак,
продужавао би да трчи и истовремено мете, гласно
говорећи: “ Покај се, покај се, грешниче проклети“.
Крст који се носи до тела обично је носио преко одеће,
понекад би око врата окачио будилник, привезан на
канап ; у качкет би знао да затакне перја. На његов
кревет су били окачени разни метални предмети, који
су звечали (поклопци, бакарне шерпе и сл.). А кад су му
поклонили тонску виљушку веома је волео да
ослушкује њен звук. Афанасије Андрејевич је имао
истанчан музички слух и диван глас. Распон његовог
гласа био је велики : од баритона до дисканта. Свирао је
на многим инструментима али је највише волео
виолину. Често је могло да се види како с љубављу
пребире по струнама својим музикалним, као
исклесаним, прстима. Имао је леп рукопис. Из његових
разговора могло је да се схвати да је он човек образован
и интелигентан. У разговору је често помињао
Варшавску конзерваторију, драгонски пук, хусарско
сукно. Свима се обраћао са ВИ. Из његових речи је
испало да му је родни крај – Волин-Корец. Како је
доспео у Орел, тешко је рећи. Сећам се како је једном
рекао како му је Орел дат као судбина, и да му је дат дар
да чита људске мисли. Рекао је своје презиме – Сајко –
а у шали говорио „Сајко-Зајко“. Говор Афанасија
Андрејевича био је украјински. Он није јео месо, јаја,
ражани хлеб, већ само „бели“, за време рата уопште
хлеб није јео, јер пшеничног у продаји није било, могао
је данима да пости и (…) да не једе. Документа није
имао. Радио је, истоваривао је вагоне с дрвима, али не
за новац, већ ради физичког оптерећења. Тамо су га
гледали као чудака“ (нав. дело, стр. 15-17).
Тако, дакле, изгледа опис једног јуродивог. Јуродивог
Христа ради.
Могао бих и сам описати једног човека из Кучева, З. Ј. ,
аматера сликара, кога су мештани сматрали ћакнутим и
лудим, који је свакако био чудак. (Док сам у Кучеву био
ученик гимназије, тај човек иако чудан у своме понашању,
говорио је ствари које сам могао разумети. Касније, када
сам отишао на студије, а нарочито у време када се десила
страшна еколошка катастрофа, када је Пек – 1974. године и живи свет у њему уништен – тај човек је, после једне
породичне драме, напустио кућу и живео годинама као
бескућник. Почео је говорити ствари које никоме више нису
биле разумљиве…Могао бих у својим папирима наћи једно
писмо мога рођака, графичара и песника Ратомира Пантића,
које сам добио од њега и у коме је описан, делимично, живот
тог кучевског сликара јуродивог…)
Милић Станковић, или српски Дон Кихот од Мачве, није
јуродиви. Он се није одрекао своје куће, својих вила и
двораца. Више ми се допадају Станковићеве слике из
циклуса Милић луди човек, него његови стихови на ову
тему.
Милић Станковић је, можда, јуродив уметности ради. А то
је нешто сасвим друго. (Овај уметник верује – дословно :
Уметност лечи, занос награђује!)
....
(PS. - одломак из једног есеја штампаног деведесетих година
минулог века – преузето, видети више >>>>>> )
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ПРИЧА ЈЕДНОГ ПРАСТАРОГ ДРВЕТА
Једно прастаро стабло насукано у муљу на обали прича ми
не годовима него рупама које су миленијуми избушили у
њему, воде или ванземаљци - приче које не разумем до
краја.
Прича ми о световима који су били И отишли. Не баш
сасвим у неповрат.Потписали су се на том Прастаром
стаблу, урезали својим ноктима знакове чудне. Садашњост
и будућност су можда записане у картама, али прошлост је
урезана у овим прастарим сведоцима, које је и Пек доносио
из планина богатим златом У време поводња. Злато је
доносио на кашичицу. Угљенисана стабла ишчупана из
утробе планине Једном у сто година. Избацивао на спруд.
Где се угљенисани џинови цедио од водурине. И неке
балавоцрне слине. Као цркнути диносауруси. Изграђујемо
робовласничко друштво. Гледам у Булевару раде
продавнице обуће у суботу увече, а у Кнез Михајловој и
недељом.
Да ли раднике који раде суботом поподне, недељом и
празником плаћају дупло?
У нормалним друштвима недеља и празник је нерадан
дан.... Балкан.

Значи – гоогловски полицајци, или цензори, и њихови
помагачи, имају пуне руке посла, а тиме се полако, али
сасвим сигурно, девалвира нада и представа о ју-тубу,
као некаквој алтернативној, светској телевизији
будућности, која је већ била почела.
КЛИПОКАЗИ
Не једном сам био у прилици да препоручим неке
документарце, или клипове, или репортаже, јер су ми се због
нечега допали, или зато што сам сматрао да треба да их поглед
шири круг људи. Правећи већ неколико година Лексикон
ЕДИЦИЈЕ ЗАВЕТИНЕ, сваком чланку, прилогу, па дакле и
препорученим клиповима, додавао сам и број, и могло би се
тачно утврдити, колико сам последњих година, клипова
препоручио планетарном аудиторијуму. Али могло би да се,
листањем те моје БЕСКРАЈНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ
ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ утврдити поименце који су то
клипови. То би био мало подужи списак, и посао. Учинио сам
нешто што је мало лакше, обавио сам једну од оних рутинских
патрола и обишао блогове у оквиру Портала Сазвежђе З.
Тако на блогу Тзв. Немогућа линија (Посвећена коначним
читаоцима), видим да су блокирани, забрањени следећи јутубе прилози *
__________

(8.09.2016) (2017)

ЗЛАТНА КАПИЈА ЦАРИГРАДА ИЛИ СТРАХ ОД
БЕСМРТНОГ ЦАРА
Ко се боји Мраморног Цара?*
Долази ли Најављени
баш у наше време?
Бесмртни долази
Баш кад му се најмање надамо...
Још мало, само још мало...
понедељак, 14. децембар 2015.
_____
*
СТРАХ ОД БЕСМРТНОГ ЦАРА. - Легенда настала после пада Цариграда каже да
цар Констнатин Драгаш Палеолог није погинуо већ се претворио у камен док не дође
време да се тријумфално врати кроз Златну капију Цариграда. Колико је ово
веровање било јако говори чињеница да су сујеверни Турци вековима држали зазидан
тај пролаз у зидинама. Кад је сер Томас Пој, тадашњи амбасадор Енглеске на Порти,
покушао у 17. веку да узме неке античке статуе са Златне капије, умало је линчован
јер су сујеверни Турци мислили да ће оживети Константина. У 18. веку турски
стражари су ухапсили посланство које је носило египатску мумију у Француску, јер
су мислили да је реч о Константиновом телу. Мумија им је одузета, за сваки случај.Видети више >>>>>>>>>>

БЕЛЕ ПОКЛАДЕ.МЕСОЈЕЂЕ. КЛИПОКАЗИ.ФУСНОТЕ
Сасвим случајно, на ју-тубу, на једном од канала, видим
паничну молбу администратора и вероватно и власника
тога канала: „молим вас, не остављајте националистичке
реакције да ми не би обрисали налог!!“
Не ко, него зашто неко последњих недеља и месеци
брише извесне клипове на ју-тубу? Због њихове
популарности? Деструктивности? Ширења лажи? Због
тзв. „говора мржње“? (Што је вероватно најпровиднији
изговор за неку врсту планетарне, фашистичке
забране? Или се то чини због нечег сасвим другог?

*

POČELO JE - ALBANCI BEŽE - SRPSKI OFICIRI NAREĐUJU UPAD NA KOSOVO
(ЛеЗ 0013443) (Овај видео више није доступан зато што је YouTube налог повезан са
овим видео снимком укинут.) ,, SVI SRBI CE PONOVO ZIVETI U JEDNOJ DRZAVI...
(ЛеЗ 0013405 ) , Jeziva istina o Srbima i Hrvatima (ЛеЗ 0013399 ), On će uskoro pomiriti
Srbe i Hrvate, a ne zove se Ivan Pernar (ЛеЗ 0013396), RAZOTKRIVENA LAZNA
ISTORIJA SRBA - KAKO JE VATIKAN OBMANUO SRBE (ЛеЗ 0013354 ) „Овај видео
није доступан“ - „Овај видео више није доступан зато што је YouTube налог повезан са
овим видео снимком укинут. „ Amerikanac ŠOKIRAO SVET, počeli smo od
MILOŠEVIĆA, a ZAVRŠIĆEMO ZNA SE GDE (ЛеЗ 0012984 ), STRASNO!
Vuk Drašković o Srbiji izrekao stvari koje ne bi
izrekao ni naj... (ЛеЗ 0012981 ) (Корисник је уклонио овај видео.) ...
OPTUŽBE: OVO JE NAJVEĆI UBICA SRBA U
ISTORIJI?! (ЛеЗ 0012978 ) (Корисник је уклонио овај видео.) , VUČIĆ
POLUDEO! SOROŠ PREUZIMA SRBIJU I R. SRPSKU (ЛеЗ 0012977 ) (Корисник је
уклонио овај видео.) , OVAJ ČOVEK DIREKTNO NAREĐUJE VUČIĆU?! (ЛеЗ
0012976) (иста формулација), VUCIC NA MUKAMA!
AMERIKA POSLALA SRBIJI PONUDU: Birajte
ili KOSOVO ili R... (ЛеЗ 0012967 ) (Овај видео није доступан.) ,
SRBIJA POSTAJE AMERICKA GUBERNIJA - Sprema se vojna okupacija! - Dacic z...
(ЛеЗ 0012962 ) (Корисник је уклонио овај видео.) , NATO GENERAL ŠOKIRAO
PLANETU - Prevarili smo ceo svet,platite Srbiji štetu! (ЛеЗ 0012961) ) (Овај видео није
доступан.), RS PRELAZI U RUKE BOSNJAKA! Milosevicev savetnik SOKIRAO sve:
Vucic zbog... (ЛеЗ 0012958) (Корисник је уклонио овај видео.), STRAVIČNO ! DR
Miroljub Petrović : Putin je vodeći član CRNIH MASONA !!! (ЛеЗ 0012956 ), (Овај
видео више није доступан зато што је YouTube налог повезан са овим видео снимком
укинут.) AMERIKA UPALA U PUTINOVU ZAMKU: Kremlj iznutra razara Vasington!
(ЛеЗ 0012951) (Корисник је уклонио овај видео.) , OVO JE PRAVA ISTINA O
PROJEKTU VELIKA SRBIJA I MEMORANDUMU SANU (ЛеЗ 0012939 ) (Овај видео
више није доступан зато што је YouTube налог повезан са овим видео снимком
укинут ), BALKAN CE SE TEK TRESTI - Kolinda uskoro ZAPOCINJE projekat Velika
Hrvatska (ЛеЗ 0012916)и да ту станемо…
**
Дакле, вршећи уобичајену патролу и видим да су на десетине документарних
филмова са ју-туба, које сам препоручио, обрисани, - а уместо образложења, користе
се наведене формулације (1.Овај видео више није доступан зато што је YouTube налог
повезан са овим видео снимком укинут ; 2. „Овај видео није доступан“ , 3. Корисник је
уклонио овај видео, ). Што мени (као и неким другима, блогерима) ствара проблеме,
јер сам сваком од тих клипова или документараца доделио, понављам, посебан број,
убацио их у ЛЕКСИКОН ЕДИЦИЈЕ ЗАВЕТИНЕ. … Тим онемогућивањима и
брисањима GOOGL руши у суштини своју репутацију и једну лепу идеју о
алтернативној, светској телевизији. ─ Шта да чине блогери, који су препоричивали те
укинуте, недоступне, склоњене филмске прилоге? Да се праве луди? Да једноставно
избришу те гаџете са тим прилозима? Или да их оставе као неку врсту сведочанства?
Клипоказа. Сигурно ће се наћи неки баја, како кажу, који ће о свему овоме
проговорити без увијања. И мало детаљније и боље од мене. Шта се, у ствари,
догађа?... - Наслов овог чланка можда је неподесно сачињен, по угледу на реч
миљокази. Они су у римско доба, а и касније, по неким земљама Европе обележавали
крај путева миље. У Шведској их још увек има добро очуваних... А од клипоказа, шта
ће остати после пар година? Или месеци?) - четвртак, 25. јануар 2018.

PER ASPERA AD ASTRA
Овај текст је публикован у недељу 5. јуна 2011. године. На овој локацији*
под насловом „Публиковања“. - ....Заветине су, напросто, затрпане,
разним саопштењима, наметачким и другим – то наравно, неће бити
публиковано!Заветине и кад би хтеле не би могле да објаве све што стиже
на адресу овог београдског Веб издавача.Предност ће убудуће, у
Заветинама имати, пре свега, потенцијални чланови будуће Академије
Алхемије, добитници Заштитних повеља Заветина (наравно, уколико то
буду желели да буду, што аутоматски подразумева и неке
обавезе).Чланови Групе „ЗАВЕТИНЕ Запис“.
Предност ће имати и победници на књижевним конкурсима
Заветина.Наравно, и за прве и за друге ће се изнаћи извесна мера, која
мора бити у извесној сразмери и са бројем оних младих и креативних
људи који тек долазе. Почев од 2. јуна 2011. године, тј. од Спасовдана,
ништа више у Заветинама неће моћи да буде као пре....
Али изгледа да тај текст нико није озбиљније узео, па ни најревноснији
сарадници „Заветина“. Данас, то јест, крајем августа 2015, када су
прегледи само једног дела (сајтова и блогова уз подршку Гоогла, не и
читав један планетарни архипелаг уз подршку WordPress-a), прешли
цифру од 15 милиона прегледа, треба сасвим озбиљно схватити промену
политике публиковања у „Заветинама“! А формулисао је један од сталних
сарадника „Сазвежђа ЗАВЕТИНА“ врло кратко:
Данас на разна издања и Билтене Сазвежђа ЗАВЕТИНА наваљују многи
од оних који јесу до оних који би да буду оно што никада неће постати,
јер су, или сувише интелектуално испод црте, или претерано патетични
скоро до „врха“ љигавости. Билтени Сазвежђа ЗАВЕТИНА имају, поред
имена и презимена, душу и не трче попут тзв. српских сатиричарa за
скупштинским клупама. Верујем да ће убудуће, у Србији, бити најтеже
објавити, или објављивати, текстове у ЗАВЕТИНАМА. — Ко разуме –
разуме. Ко не разуме, широко му поље!
Уторак 25 август 2015. — Видети више >>>>>>
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НАПИСАНО НА МАРГИНИ*
Удружени, јањичари, бесмртне колатералне штете, и
комунистички експерименти, владају нашим
судбинама, животима, прошлошћу, садашњошћу и
будућношћу, као монструми (вампири).
Турци су пет стотина година владали над Србима
и нису много експериментисали. Какав је био
резултат 1878. године?
Или 1912, 1913. године?
Комунисти су имали мање времена на располагању –
за свој експеримент - око десет пута мање од Турака,
и – какав је резултат њиховог експеримента?
Успешан.
Чак изузетно успешан.
Где је резултат највидљивији, најуспешнији?
У опустелим српским селима.
Тиме треба започињати сваку нову будућу историју,
историју народа и историју књижевности.
Не околишити.
Турци су експериментисали вођени снагом коња и
снагом оружја, створивши како би то данас модерни
чланкописци и политичари рекли – колатералну штету,
необичан сој, јањичаре - песницу свога експеримента.
Комунисти - идеалима.
Јањичари су надживели турску империју.
Успешан комунистички експеримент је надживео
комунистичку империју.
понедељак, 24. август 2015.
_________
* POST-MORTEM, хроника о експерименту In vivo - могући наслов једне књиге,
која је у рукопису одавно крштена као змија бела као снег (чуваркућа).

ПОВОД(И). — НАРОД ВЕЛИКОГ КРИКА
НАРОД ВЕЛИКОГ КРИКА / Миодраг Павловић Канал ФИЛТРА
при "Документационом Центру Заветина" - "... Размишљајући о
српској историји, он употребљава реч "пошаст": непрестано
ратовање, борба за национални опстанак, гомилање несрећа... Тон
тих песама је понекад ироничан, понекад туробан, али не и
безнадежан. Филозофија историје Миодрага Павловића је обележена
трагичним акцентима, али она није песимистичка. Слика успињања
се јавља после сваке слике кретања низбрдицом, а глас захвалности
надјачава свако порицање. Историјски смисао се баш и рађа из
привржености животу, из осећања верности духовним начелима,
формираним на почетку нашег историјског пута..." (Павле Зорић)
СРБИЈА
Србија, је ли то место? Или народ који
се на једној белези роди? Извиди брзо
од којег си кова и који ћеш да
заступаш значај. Пре но што падну
киселе кише и дођу магле од којих све
зарђа. Добио си своју судбину пре но
што су ти дали твој вапај....*
__________
*

Један једини пут је песник и академик Миодраг
Павловић свратио у Библиотеку ОШ "Михаило
Петровић Алас", Јованова 22, у Београду, и
тада смо разговарали, у четири ока, о многим
стварима. Сећам се да сам га два пута, не
желећи то, натерао да поцрвени до ушију. Питао
сам га, директно, поред осталог: - Ко је у
ствари, у своје време, одбио рукопис књиге
песама "Судбина раба Мирослава", који сам
био понудио "Просвети" (седамдесетих
минулог века)? Друго питање се односило на то
да ли припрема допуну своје чувене антологије
српске поезије, у којој би било места, и за
изборе и вредновање неких млађих српских
песника (млађих од Љубомира Симовића, Вита
Марковића и Матије Бећковића).... Мислим да
ми је тада Павловић поклонио своју песничку
плакету "Народ великог крика"; али није додао
датум. Да ли је то било 1999. или 2000-те? Или
можда 2002.? Нисам сигуран. Знам да му се,
због оштрине, није допала моја књига есеја
"Уметност маховине"; и требало је да прође
много времена до нашег следећег сусрета.

Беше то оне године када је преминуо песник П.
Крду. Дошао сам у УКС да изразим пијетет
пок. Крдуу, и да снимим грађу за један
документарни филм. То обележавање Крдуове
смрти беше у организацији Друштва
књижевника на трибини УКС у приземљу. У
исто време - ја то нисам знао - био је
уприличен, горе на спрату, сусрет са песником
и академиком Миодрагом Павловићем...
Чекајући да почне нека врста помена Крдуа изашао сам у хол, у тренутку када је
Миодраг Павловић са једном непознатом Госпођом - непознатом мени -ушао у зграду
у Француској, и руковао се са нашим заједничким издавачем песником Ристом
Василевским. Љубазни Василевски хтео је да ме упозна са Павловићем ( не знајући да
се ми лично знамо још од седамдесетих), и повео га је према мени. Одједном је
Павловић благо лупио по рамену Василевског и рекао са осмехом - Па ја Лукића
знам...Упознао ме са Госпођом, мајком његових кћери, и онда кренуо горе, на спрат.где
су га очекивали... Стицајем околности, то је био наш последњи сусрет.
Умро је сасвим неочекивано у Немачкој, и
сахрањен је на Шварцвалду у градићу у чијој
близини живе Јелена и Марко (Шолетова ћерка
и зет, лекар). Када је претпоследњи пут ишла
да обиђе "децу" у Немачку, ја нисам могао да
пођем са њом, иако сам желео.
У песми Побратимства, Павловић вели да је склопио
побратимство.Било је то давно, у околини светог брда.
Остала је међу нама затегнута струна. У молитви се један
брат другоме обраћа.Вечни помен...
Сад те стихове, после свега, читам на други
начин: као директну причу о нама…
(30. 06. 2016.)
Крајем 2017. - Видети више >>>>>>>>>

И ту је крај овој књизи, ФАНТАЗМАГОРИЧНА ИСТОРИЈА.
Диктирао је Валтазар Превалез, а записивао је Белатукадруз. Ко
је први, а ко други? Ко је стварни аутор ове књиге? Зар је то
важно? Зар ће бити важно пола века након што промени свет
онај који пише ову напомену?
И то је тако, добар доказ за будуће, евентуалне сродне душе и
читаоце — потврда жара који још увек тиња у том неугасивом
огњишту, или фантазмагоричности историје ових крајева низ
Дунав од Паноније до Лепенског Вира…
Крајем фебруара 2020. У Мишљеновцу

Заветине + Број 41 – 42 – Београд, децембар 2020. Садржај: АРХИПЕЛАГ ОКЛЕВАЊА, ИЛУЗИЈА, САЗРЕВАЊА, ДУБИНЕ, СУДБИНЕ… | ЦВЕТ СА УШЋА ШУМСКЕ РЕЧИЦЕ СА НАНОСИМА ПЛАВОГ ЗЛАТА | Од чега зависи судбина Србије? | ЖИВАКц или знак препознавања (1) |
Јуродиви Христа ради (1-2) | Белатукадруз ФАНТАЗМАГОРИЧНА ИСТОРИЈА.Свеска Друга | IN MEDIAS RES. — ЦИТАТ И КОМЕНТАРИ | ПОСВЕТА СВЕ КАЖЕ. УРКОМ (урнебесни коментари) | У КАЉУГАМА ТИТОИЗМА. ПРАВИ ДИСИДЕНТИ…| "...ЈЕДНА МАЧКА У ЏАКУ…" (3) | (Маловарошки
свет) Југословенска револуција | ЗАШТО? | КОЛИКО ИХ ЗАИСТА ИМА? | БЕЗ КОМЕНТАРА. НАМЕТНУТА КОРЕКТНОСТ ПОЛИТИЧКА КОРЕКТНОСТ И НАЈЦРЊА ЦЕНЗУРА | Које политичаре цените. Имали ли неко ко вам улива наду? | РАЗУМНО ПИТАЊЕ (4) |МАЛОВАРОШКИ СВЕТ. Не скривај се
иза туђе глупости...| КЛОАКА | Добитак на ЛОТО-у или Маштања. Шта сањам и шта ми се не догађа? | ПУТУЈ ИГУМАНЕ И НЕ БРИНИ ЗА МАНАСТИР… (5) | Матија као хит писац и професор Мркић као аутор критичке приче о витезовима "рестаурације" | Т Р Е Ш Ј Е Бродолом ТИТОНИКА: ЛАЖОВИ,
УДВОРИЦЕ, ТУТОРИ И ЕГЗЕКУТОРИ (Разобличавања, 5) | (6) Из коментара уз овај чланак: СФИНГА каже: | НАСУПРОТ ТРЕШЈУ И ЛАЖИМА ПОЛИТИКЕ, НОВО ИСХОДИШТЕ: Мит и поезија. Фолклор североисточне Србије, Хомоља и Звижда | ИСПОД ЦРТЕ. — НЕСТАЈАЊЕ.И НАСТАЈАЊЕ.
(НАСТАВИЋЕ СЕ, АКО БОГ ДА!) | НЕОПИСАНИ ТИПОВИ | ПОЉСКИ ЛОПОВИ (7) | ИЗ РАЗНИХ БЕЛЕЖНИЦА ФРАГМЕНТИ (СЛУЧАЈНО НАЂЕНИ РУКОПИС) (Документарни роман у стиховима) БЕЛО И ЦРНО. ЦРНО И ЦРВЕНО | СТРАХОТА | ТЗВ. ПОДРШКА ПИСАЦА И ЈЕДНЕ МРТВЕ ДУШЕ
Горе и од Фејсбукових септичких јама! ПОДРШКА ПИСАЦА |УВОД. Влашка гозба ↔ ± ∞ | Нелажна књижевност (8-9) | ПРЕПИСКА | ...Ој...ој! Ево излазим одмах! | АТЕРИРАЈ, ЧОВЕЧЕ! |КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ. Бућкање путера у океану млека… ПРОТИВОТРОВ (9) | ШУСТЕРСКО УМЕЋЕ ИЛИТИ
НАДУВАВАЊЕ | Случај БелаТукадруз је створен….| ПРЕДВИЂАЊА.НОВИ АМАЗОН | ЗАБЕЛЕШКА | ИМАТИ И НЕМАТИ. И БИТИ! | У КРУГУ ЋИЛИБАРА... ПЕЈСАЖА ДУШЕ ЋИЛИБАРСКА ПТИЦА | Белешке из 1973. И коментари из 2018. (10) | СУША… | Престо од крндије начичкан печуркама – био је
довршен | МУРЕЋЕП. ЕНИГМА | КО ЈЕ СВЕ ТО ПИСАО, ЈОШ ТАДА? (11) |ЧИТАВ ЈЕДАН КРУГ БУЧУМЕТ.Једна успомена … | ЗАШТО БАШ ОВА СЛИКА? | ЈЕДНОГ ПЕТКА | Ходао сам по Северном мору скачући са камена на камен… ДНЕВНИК ВАРБЕРГ (12) | ТРАУМАТИЧНО ИСКУСТВО… (12-13) |
ВАЛТАЗАР ПРЕВАЛЕЗ III | АВАТАР | Повест о Блудном Сину (13) | из мојих необјављених забележака (1973) (23-14) | ПРАВО ПРИЈАТЕЉСТВО ЈЕ СТИЛ | Прегорео сам, прешао преко најстрашнијега… |=== из Необјављених рукописа (14) |MANUSCRIPT 01 | МAРИФЕТЛУК | НА ТРЕЋИ ПОГЛЕД… | Моја РИФЕТЛУК | НА ТРЕЋИ ПОГЛЕД… | Моја
сећања стоје преда мном као тужилац и одговарају потврдно… | MANUSCRIPT 02 | ФАСЦИКЛА БР. 2 (15) | ХОРОСКОП — Рак (15-16) | Из дана у дан… — (Поподне) | 28. XI 73. — Је ли дух јачи од тела? (16) | Мртви живима очи отварају… | Извештај из пепела | Чам чами на чаминим вратима, мртве гледа, живе
чека | МУЧНА СЕЋАЊА ОДЛОМАК ИЗ ЈЕДНОГ ПОДУЖЕГ ЗАПИСА (7) | Богојављење, у близини Транема, Шведска. (17-18) | ИЗВЕШТАЈ СА НАШЕГ БРЕГА (18) | ФИЛТЕР ДУХОВЕ ЦЕВНИЦЕ | [ПА(т↔ р)КЕ] - Надиру патке - као парке - из рушевине једне бајке? | "Онај који је заљубљен у звезде не осврће
се на говна" | СТРАХ ПРЕД ЛЕТЕЋИМ КОЊИМА У СНУ | 15. XI 1973. (19) | НОВЕМБАР — 1973: ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ СУДБИНЕ (19-20) |ФАНИКИН ПЕТАО ИЛИ СИМБОЛ СУДБИНЕ (20) БАРАБЕ БАРАБАР (20-21) | У то време када сам ја живео сапет прародитељским грехом… — УМЕСТО
УВОДА – сујета | 19. XI 1973. — Било ми је тешко и легао сам.| НОВЕ МИСЛИ О РЕНЕСАНСИ | ИЗГУБЉЕНОСТ (21) ПОЧЕТАК ЈЕДНОГ РОМАНА (21-22) | Можда је ово сувише лично и можда још увек није за објављивање? Ви одлучите | ПОВОДОМ БАЛА ВАМПИРА (22 – 23) | ГОЛУБАРНИК ПОД
СТРЕЈОМ И ВИЊАГЕ | ЛЕТО | 27. децембар 2005. — ПЕХ | ПЛАНЕТАРНА ЦЕНЗУРА? (23) | НЕСАНИЦА – УПОРНО ОХРАБРИВАЊЕ | ТАЈНЕ УРЕДНИКА | САМООДБРАНА ШУМСКЕ РЕКЕ (24) НЕОБИЧНА МАРШУТА (24-25) | ШКАРТ — Шљака историје и шкарт наметнут као елита... (3) |
ШК(АРТ) | (25) СМЕШНО И НАРУЧЕНО — "Очарања Жоржа Ниве" илити Епски точак... (25-26) | ЛОШ ЗНАК → Трагом „Апсурдних забелешки — 20. 04. 2006. — Субота, 22. јул 2006.“(26) | О ИСПОВЕСТИ КАО МЕТОДУ (26-28) | ВАЛТАЗАР ПРЕВАЛЕЗ IV | РЕНЕГАТ(И) | ПАМЕТ СА БОГОМ, И ОНА
ДРУГА | ВОЂЕН МЕСЕЧЕВИМ СЕНКАМА — ОТПОРОМ ПРОТИВ ЛАЖИ ШТО ДИРЕКТНО ВОДИ У СМРТ | НАЈВАЖНИЈЕ О ПЕСНИКУ, ИСТОРИЈИ, ЛОКАЛНИМ ХРОНИКАМА, УЧИТЕЉИЦИ (28) | ГРЕБАТОРИ И ЏЕНТЛМЕНИ (28-29) | ИЗИГРАВАЊА — СМИЦАЛИЦЕ. НЕКОЛИКО ЗАШТО
ПОВОДОМ ОВЕ НОВИНСКЕ ВЕСТИ… | ГРОТЕСКА. Тзв. писци и критичари стасали у Необичној лажи… | МАГАРЕЋЕ БУДАЛАШТИНЕ (29) | Ево о чему сам сањао и пре четрдесет година….(29 -30) | ТЗВ. ПРОЦЕС „КАНОНИЗОВАЊА КАНОНА“ | ЦИТАТИ ИЗ ЛОНЦА—ПРЕТИС (30) | ПРИЧА ЈЕДНОГ
ПРАСТАРОГ ДРВЕТА | ЗЛАТНА КАПИЈА ЦАРИГРАДА ИЛИ СТРАХ ОД БЕСМРТНОГ ЦАРА| БЕЛЕ ПОКЛАДЕ.МЕСОЈЕЂЕ. КЛИПОКАЗИ.ФУСНОТЕ | КЛИПОКАЗИ | PER ASPERA AD ASTRA (31) | НАПИСАНО НА МАРГИНИ* | ПОВОД(И). — НАРОД ВЕЛИКОГ КРИКА | И ту је крај овој књизи,… (32)

