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Из необјављених
рукописа

ур – начело: рукописи се не
враћају 

Или 
ФАНТАЗМАГОРИЧНА

ИСТОРИЈА

Доиста, ово је један од оних рукописа који сам
послао на  сасвим одређену адресу.  Никада
није  публикован,  штампан,  ни  прочитан.
Нашао сам копију оштећену влагом, коју овде
прилажем. Ипак, кад-тад, рукописи се враћају!

 КРАТКА  ИСТОРИЈА  СРПСКЕ
ПОЕЗИЈЕ У 20. ВЕКУ

  (У јеку непосредне ратне претње, правио
сам скице  за  могућу  КРАТКУ  ИСТОРИЈУ
СРПСКЕ ПОЕЗИЈЕ У 20. ВЕКУ, не очекујући
у томе помоћ професора универзитета који
предају  тај  предмет,  напротив.  Из  тог
правца, будем ли написао ту књигу, могући су
подмуклији ударци…)

Она навире из увек пуне тубе
као лековита, освежавајућа паста
да сачува огледало душе – зубе
дух прибрани, свејединствени, 
дух феникса.
Ако се чини да је сада гуши једна каста,
коју непоменик црвеноцрним ималином 
фикса, 
ништа зато! Толике вечне претденденте, тај 
облик вечитих младожења – трутова – она ће, 
кад за то дође време, као матица,
опаметити, као уча ђаче, помоћу прутова.
Она је успела, упркос свему, да назре
оно што се упиње већ дуго професорска фела 
(универзитетска). Она ће бризнути, кад сазре 
за то повољни стицај, из непресушног врела…

ПРИРУЧНИК ПРОТИВ ВАМПИРА

Повод, због кога све ово пишем, чини се све
даљи. Пре неколико дана, ноћу, земљотрес је
заљуљао Београд, продрмао га је. Први пут сам
се  у  животу  ужаснуо  :  коса  ми  се
накострешила, као у пса у нападу. Више од
пола сата није хтела да спадне. Моји синови су
преспавали  ужасан  доживљај  земљотреса.
Станујемо у поткровљу, на  

последњем спрату једне четвороспратне зграде
на Лабудовом брду. Љуљала се као једрењак на
узбурканим таласима, шкрипала.Земљотрес је
погодио срце Србије ; видео сам срушене куће
и  чуо  исповести  страдалника  из  околине
Мионице.  Свет  је  био  забављен  идејом
бомбардовања моје земље, Србије, Југославије.
Видео сам, пробудивши се нагло, инстиктивно,
кошмарну слику ужаса… На кошмарну слику
земљотреса надовезала се претња непосредног
ратног напада највеће војне алијансе овог света.
Био би то, ко зна који рат, који би десетковао
мој мали балкански народ. У 20. веку је било
сувише ратова, погубни за један народ. Први
светски, Други светски рат. Рат у Словенији,
рат у Хрватској, рат у Босни. Шиптарска
сепаратистичка  побуна  1998.  године  на
Косову. И, можда, колико прекосутра – напад
НАТО  армаде  на  југословенске  аеродроме,
радаре… Данас је уторак, 6. октобар 1998.
године. Лоше сам спавао; тешко подносим ово
проклетство  које  се  наднело  над  Србијом.
Бојим  се  катастрофе  :  катастрофе  и
трагедије...  Више  од  хиљаду  година  овом
народу се дешавају грозоте, од којих би сваки
други народ сасвим нестао. Сад се над овим
народом надвио прави облак катастрофе ; ко
ће  о  њој  известити?  Неко  други,  ко  није
очевидац?  Неко  ко  је  на  време  умакао  са
страшног  места? На  стотине  хиљада  су
напустили земљу и расули се по великом свету.
Катастрофа повлачи за собом… бојим се да
мислим – шта све? Заправо о томе мислим са
најдубљом стрепњом и онда кад се чини да не
мислим. Катастрофе су симбол слепе силе која
мрви и претвара у прах и пепео најдрагоценије
ствари  и  потенцијале,  људске  животе,  крв,
дечија  срца  и  лепоту…Историја  преко  тога
претрчава  са  неколико  реченица,  писци
мемоара  такође…Катастрофа  руши  и
сведочанства  за  потоња  поколења,  ако  их
буде…

Јесу  ли  Словени  проклети?  И  зашто?
(….)

Јиречек пише, позивајући се на Прокопија, да су
Словени  пљачкали  и  пустошили  римске
провинције.  “  Прокопије  прича  о  њиховим
грозотама, а наиме, како они сужње које не могу
собом да поведу, спаљују у кућама заједно са
воловима  и  овцама.  Друге,  опет,  Римљане
натицали би на коље,  или би их,  учвршћене
између четири ступца, убијали батинама као псе
или змије. После ових пљачкашких похода били
су  сви  путеви  у  Илирику  и  Тракији  пуни
несахрањених лешева. Словени су заробљеног
римског  коњичког  официра  Асбада  живог
одрали и спалили“. Испада, тако, по Прокопију,
да  су  наши  прапрапреци  починили  невиђене
злочине, побили све на једном делу Балкана и на
крви  и  лешевима  побијених  саградили  своје
куће.  „По СТРАТЕГИКАМА, свака је кућа код
Словена имала неколико излаза ; они су све оно
што  је  било  од  вредности  закопавали  и
сакривали. Њима су, по Јордану, служиле шуме и
баруштине као утврђења“ (Јиречек).

– Мрзим Београд, води ме, тата, код бабе и деде
на село! Тамо су куће мале и тамо има шума ! –
Каже ми синоћ млађи син. – Претходно ме је
питао  :  –  Када  ће  донети  одлуку  да  нас
бомбардују? Моји другови из разреда кажу да ће
бомбардовати Раковицу, Дедиње, Лабудово Брдо,
Железничку и Аутобуску станицу Београд…
  Покушавам да смирим дете. – Нећу да умрем,
тата! – У сваком је,  од последњих десетак
столећа, неко дете овако разговарало са оним од
којих је очекивало заштиту… И у сваком је веку,
на стотине хиљада, недужне деце страдало од
мача и слепе судбине…

Заветине+,  Број 20 – 21 - Београд, јануар 2020. Година VI 

Бела  ТУКАДРУЗ 
ЗБОГОМ  
ЈУГОСЛАВИЈО  
РЕКВИЈЕМ ЗА ЕМИЛИ

Повремени Књижевни додатак 
листа Заветине+ Библиотека 
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НОВИ  РАПОРТ   –   Књижара   ПИСАЦА   познатија  
као   ПЕТАО         

  Књига је боља од пилула: „Ако могу  музика, мириси,
кристали, зашто не би могла да лечи и реч? Или, барем, добра
реч  –  она  из  књиге?  Са  том  идејом  група  енглеских
интелектуалаца отворила је у Лондону књижару специјализовануза
„библиотерапију““. „Заветине“  не  помаже држава,
финансирамо се од продаје штампаних на папиру издања
и  часописа  „Заветина“,  директних  куповина  од
„Заветина“,  и  донација солидарности.  Донације
солидарности се примају од појединаца, индивидуа, или
организација, или фондација, које потпомажу непрофитно
издаваштво,  преводилаштво  и  повезивање  писаца
различитих националности, језика и култура.

*

ИЗДАЊА  МИНУЛИХ ГОДИНА

Мирослав Лукић ЗАТИМ, ПРЕМА СВЕТЛОСТИ
Карневал крај шумске реке или Песме Б. Мишљеновића
Едиција ЗАВЕТИНЕ, ЦД, Београд, 2008.
   130, 00 дин

Мирослав Лукић  РАЈСКА СВЕЋА: Опус Мирослава 
Лукића 1968 – 1998, поезија. – Београд, Заветине, 
1998. – 339 стр.; 24 цм.  ЦД. 1000,00 дин

Још увек имамо ових бројева!! Књижевни часопис 
ЗАВЕТИНЕ +

Бр. 8-9, јануар – мај 2015, папирно издање 299,00 дин
Бр. 8-9, јануар – мај 2015, ЦД 210,00 дин
Бр. 6-7, октобар – децембар 2014, папирно издање 
299,00 Дин.

Магаза ~ Популарна, мобилна
електронска књижара

"Скупљача прашине" позната и
као ПЕТАО "Заветина"

Акција МАГАЗЕ - НОВА СЕРИЈА 
КЊИЖЕВНОГ ЧАСОПИСА 
ЗАВЕТИНЕ+

ЗАВЕТИНЕ + Број 10 – 11 * Београд, мај – 
јул  2019 * Година V

ЗАВЕТИНЕ + Број 12 – 13 * Београд, август 
– септембар 2019. Година V

ЗАВЕТИНЕ+ Ванредни Двоброј 14 – 15 – 
Београд, октобар 2019. Година V

ЗАВЕТИНЕ+ Ванредни Двоброј 16 – 17 – 
Београд, новембар 2019. Година V

ЗАВЕТИНЕ+ Ванредни Двоброј 18 – 19 – 
Београд, новембар 2019. Година V

ЗАВЕТИНЕ+ Ванредни Двоброј 20 – 21 – 
Београд, јануара 2020. Година VI

Ако нисте међу онима који су поручили 
штампано издање, на време, не можемо 
вам помоћи! Нећемо доштампавати 
часопис. Правимо нови, следећи број.
Ако  сте закаснили да поручите штампани 
број листа, поручите примерак ПДФ истог 
броја, јефтинији је али истоветан са 
штампаним бројем на папиру!

 Увели  смо  и  могућност куповине
часописа  преко  мобилног  телефона,
PosTneT упутнице. Поручиоци из Србије
шаљу новац на моб. број телефона (+381
65  3006950).  То  је  вероватно  најбржи
начин  куповине  једног  часописа.  …
Молимо вас да обавезно, уз новац који
шаљете  напишете  вашу  пуну  кућну
адресу, тј. адресу на коју треба да вам
пошаљемо часопис.

Поручиоци изван Србије плаћају трошкове 
поштарине. Новац шаљу преко Western Union-а
на адресу: Мирослав Лукић, 180 309 Београд,
ул. Сердар Јанка Вукотића 1/13
(молимо да нам пошиљаоци кад пошаљу новац
напишу у електронској поруци,   
miroslav7275@gmail.com, и број – Control 
number). Књиге, часопис, и сл. шаљем(o) као 
тисковину због мањих трошкова слања. … 
ПДФ верзију часописа или књига шаљем(o) 
након уплате, на електронску адресу купца, ма 
где изван Србије, на осталим континетима…

*

Уплатом  годишње претплате од 2000,00 
дин, можете да пребринете бригу и на своју 
кућну адресу добијете сваки штампани 
број. Ово важи за претплатнике и купце 
нашег листа само из Србије! 

Куповином појединачних бројева листа – 
ПДФ верзија, преко наше електронске 
Магазе  https://zavetinebr1.wordpress.com/  
стичете попуст и добијате наш лист по цени 
од 100,00 српских динара!

 САДРЖАЈ (Заветине+  Број 20 – 21 - Београд, јануар 2020. Година VI) : Из необјављених рукописа ур – начело: рукописи се не 
враћају или ФАНТАЗМАГОРИЧНА ИСТОРИЈА (1-2) |  Цвет усамљени који се повио од сопствене  тежине. Прекњижавање 
стоваришног стања, складишног стања, стања лагера… (Бела Тукадруз) (2) |  Повремени Књижевни додатак листа 
Заветине+Библиотека ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА Романи изван циклуса Књ. 2 > Бела  ТУКАДРУЗ ЗБОГОМ  ЈУГОСЛАВИЈО  
РЕКВИЈЕМ ЗА ЕМИЛИ  |  УВОД У НЕИЗМЕРНО ИЛИ ТУГА ГОЛЕМА  (3) |  ПРОЛОГ или ОГЊЕНИ ПАС |   ПОВРАТАК У РОДНО 
МЕСТО ПОСЛЕ МНОГО ГОДИНА (3) | ЗВЕЗДЕ изнад Шкотске, изнад Њујорка, изнад Хомоља, велике звезде и оне мале, што 
сијају изнад континената, потконтинената, океана и мора, бесмртне су  (6) | I ПРВЕ ЛЕКЦИЈЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ. ДЕЛИМИЧНО 
ШКОТСКА (9) | УЈЕД ВАМПИРА (14) |  II GOODBYE YUGOSLAVIA! (18) | (Српски) РАШОМОН (23) | III ЕНГЛЕСКА ИЛИ 
ЧЕЖЊА ЗА ОЦЕМ  (24) |  IV THIS IS AMERICA (28) |  НАПОМЕНА (37)  БЕЗ ОБЛАНДЕ ЧИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕКЕ / Бела Тукадруз  |  
Школа изгнанства / Петре Крду КОРАЧНИЦА О НЕСТАЈАЊУ (37) | Александар Лукић  ПОЕЗИЈА ПРОТИВ „ЗЛОГ 
ГРЧА“ ТЕТАНУС – ОПАКА ДОЗА (38) |   Летопис „ЗАВЕТИНЕ+“  ЕКСКЛУЗИВНО (39) | ИЗБОР ИЗ ПРИЛОГА 
НАЈРЕВНОСНИЈИХ САРАДНИКА „ЗАВЕТИНА) - У сусрет предстојећем Спасовдану 2013. Александар Лукић НАКАЗЕ |  Ђорђе 
НИКОЛИЋ НЕ УБИЈ  |  Бошко Томашевић : Део интервјуа објављеног у листу „Данас“ | …. Фрагменти  Соња Ковачевић (39) |  НОВИ  
РАПОРТ – Књижара ПИСАЦА познатија  као ПЕТАО (40)
            Треба само сањати и снове своје живо у ријечи, у боје, у мрамор и у звуке преносити . - Вл. Черина:Лажи у уметности
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