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Ничега се више не бојимо!
Певајмо! Певајмо!
Лупајмо у канте!
Лупајмо у шерпе!
Песмом, радовањем, крвљу и сузама,
молитвама - тиме ћемо одбранити
Кућу светих ратова,
и све друге куће,
и сва друга села и градове,
тако нам Бог помогао!

УВОД или НИЧЕГА СЕ ВИШЕ НЕ БОЈИМО…

(..............................................)

1
Месечина се слива низ сулундар
из истог правца из кога урлик
вукова и баука

7
Дошао сам мечки на рупу!

ХАЈДУЧКА
ВОДЕНИЦА
Наличје
ФАНТАЗМАГОРИЧНА ИСТОРИЈА
ВАЛТАЗАР ПРЕВАЛЕЗ

Вау, вау, вауу!
Бау, бау, бауу!
Уууууууууу!
Нек дува ветруна!
Нека поломи суве гране!
Нек веје снег.
Ја сам снег и вејавица.
Ја сам ветар и цепаница.
Ја сам цепаница и ја сам пламен.
Ја сам ватра и ја сам снег.
Ја сам пепео и из њега се поново рађам
друкчији и подмлађенији.
Упаљен сам, не укресан огњилом о кремен
већ на пламену Бадњака
Не може ме угасити никакав ветар
Нека дува, и нек и даље пада снег
Нека све прекрије снег

на све моје пећине
на све наше брлоге,
као што сам заборавио и оног певца
који сам однео учитељу када сам уписао
први разред основне школе
И киша и шибље, травуљина и године
заровиле су, као домаћин и домаћица зимницу
у дубок трап - све.
Где су моје пећине?
Где су наше пећине?
Где су улази у ове пећине?
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Јој! какви слепи мишеви излећу,
какве помисли из блатне магме.
Излете врапчић испод веранде
у сутон зимски
Не веруј, као тај врапчић
- никоме не веруј!
Пре десет година слушао сам
једног папагаја
што поповао је о паланци
као да чита одломке из Јеванђеља
Појма тај није имао о чему прича
иако се чинило да толкује истинито,
ништа он не зна о глухоти,
о искону,
о свим мојим пећинама,
о свим нашим брлозима.
Врапчић је мудрији од свих покладних сватова
и копача Трећег трапа,
тај врапчић што прхну из свог привременог
склоништа
у мукли студени сутон
Некад сам се бојао - да идем до краја
до средишта Лавиринта
А онда сам на све то заборавио

Усамљен копам тај Трећи трап
други играју друге игре
Једни играју ујдурме
други купују време
Ево шта сам ископао :
Ишчезле јазове,
ћерамиду, бурјан густи.
(..........................)
- На југу Шведске, 8. октобра 2018.
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ХАЈДУЧКА ВОДЕНИЦО
Шта је исто као ти а није ти?
Ако си млада – остаћеш млада,
ако си стара – остаћеш стара…
**
Оклоп носим - јунак нисам,
рогове имам - во нисам.
Рогове имам - коза нисам,
траву пасем - овца нисам,
самар носим - коњ нисам.

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!

ЗАВЕТИНЕ+ ISSN 2406 – 0399ISSN ISSN 2406 – 03992406 ISSN 2406 – 0399– ISSN 2406 – 03990399
излази најмање 4 пута годишње * Штампа се само на
папиру од броја 10-11/2019 * Цена штампаног броја 300
дин. 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 Београд УлицаE (Мирослав Лукић),  180 309 Београд Улица), 180 309 Београд Улица
Сердар Јанка Вукотић),  180 309 Београд Улицаа 1/13, тел. +381653006950. *
Припрема и штампа: Б е л а м а н у ф а к т у р а P r e e s . Рукописи се не враћ),  180 309 Београд Улицаају. Прилози се хоноришу према
могућ),  180 309 Београд Улицаностима “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.

Свуд идем по свету,
а никада из куће не излазим.
Где год идем на леђима кућу носим.
Нисам во,
нисам коњ,
товар носим
као коњ...
Ја живим у затвореној кући
без врата и прозора;
кад хоћу да изађем,
морам да пробушим зид.
Тај зид је зидан
хиљаду година...

Да бисмо објавили прилоге, или вести које нам
шаљете, морају бити кратки, тачни, потписани и
откуцани ћ),  180 309 Београд Улицаириличним или латиничним писмом српске
азбуке, иначе бацамо... Тачније: потрудите се да у
предмету (subјect) имејла прво напишете својејect) имејла прво напишете своје
презиме. Електронску пошту шаљите на адресу
miroslav7275@gmail.com . Текстове шаљите као Word
dokument (.doc) опцијом attach a file, у фонту Times
New Roman или Arial, откуцане ћ),  180 309 Београд Улицаириличном
тастатуром. НE (Мирослав Лукић),  180 309 Београд Улицаове књиге, часописе, обична писма или
фотографије, шаљите на адресу “ЗАВЕТИНE (Мирослав Лукић),  180 309 Београд УлицаЕ+” Мирослав Лукић),  180 309 Београд Улица, 180 309 Београд Улица Сердар Јанка
Вукотић),  180 309 Београд Улицаа 1/13

"Истина је ту, рекло би се на столу, стотинама
година, али је они не узимају него јуре за
оним измишљеним,јер истина им је
нешто фантастично и утопијско".
- Ф. М. Достојевски, ДНЕВНИК ПИСЦА
1873, Београд, Партизанска књига, 1981,
стр. 136

СТРАВИЧНА ХРОНИКА
(одломци)
...Погледај те шпекуланте, пиљаре
Купују будзашто
продају двапут скупље
Док се овде буде трговало
празилуком и трицама и кучинама,
крвавим џигерицама
и слатком демагогијом
унутрашњим органима
и територијама
слатким лажним надама
мудрост богова и змија, свевидећа,
далековида, биће згодан повод
за подсмех и шегу.
Колико их је који помисле
шта ће бити сутра, или прекосутра,
кроз четири или четрдесет и четири лета?
О ономе што се управо збило
и што су подстакле фатаморгане?
У човеку одјекује увек јаче оно што чучи дубоко
у њему прикривено и што сам од себе таји
Ако не направимо грешку опет, сада,
утицаћемо на будућа времена.

© Copyright обавезан, Мирослав Лукић),  180 309 Београд Улица

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА

ФАТАМОРГАНЕ 1997- 2002. ГОДИНЕ

Белатукадруз: ЦРНИ ТРОУГАО КРАЈ ПРОСЈАНСКОГ
ПУТА. Фантазмагорична историја.Наличје

Истина је у свему и на дохват руке,
у сеоби оних са истока на запад,
у трулим плодовима заборављеног детињства,
на ливади опустошеној годинама и старошћу
власника,
у гомили риба побијених динамитом,
у слетању дивљих голубова на речни спруд,
у тутњави лампека, у макадамском путу,
у плачу без речи, у конкубинама што нуде
кратки заборав,
у тескоби бракова који докусуравају тескобом,
у гласу спикера који чита заједничко саопштење
политичара неколико република,
у краткој хаљини девојке које се погрешно
откључала,

31
Зона деловања
ОВА СТАНИЦА
Постоји једна станица, са које можете отпочети
(у сваком тренутку) путовање из пустиње према
хиљадугодишњим пљусковима и обнови, ова
станица. Возови уметности на овој станици не
касне. Наћићете је лако, потражите ТАПИЈУ СА
ДЕВЕТ ЗМАЈЕВА И СЛИКОМ ПСЕЋЕ СВАДБЕ.
(Неко ово може читати и као грађу за роман, иако је
реч о Камелеонским играма на Ђубришту, и
најразличитијим видовима мимикрије.)
Херојима су названи боксери, као и аждаје
боговима. Лепо име је најопаснија хаљина. Чувајте
се ствари са лепим именима...
Чувајте се од оних који су самачки упали међу
људе, и самачки побегли од људи.
И самачки изнели из куће тапије дедова. И
самачки направили нове тапије са девет змајева
и сликом Псеће свадбе...
уторак, 01. септембар 2009.
Сребрна сећања, подсетник
Кад ми је тешко, враћам се Необјављеним
рукописима, другом, правом и погоднијем
наслову АРХИВ У ОСНИВАЊУ I ...

АРХИВ У ОСНИВАЊУ I
Кратак увод. - Уторак. 2.9. 97. Идући крај
„Танјуга“, купио нове свеске, за децу, и ову за
мене. Насловио је патетично: Посебна
породична заветина. Алманах за живу
традицију, књижевност, политику и алхемију,
обнову и метафизику. Свратио на Зелени Венац.
Скоро се приближио крају отклањања препрека
неких текстова за које сам веровао да ће ми бити
потребно много времена да би их… довео до
коначног облика.
18:20 ч. Јавила се ***. Изумирем од глади…
ставио да се крчка паприкаш…
19:20 ч. Чуо вести НТВ СБ. Вечерао. Могао бих
да одспавам до 22. (….)
22:30 ч. Пробудио се, чуо и видео вести у 22. и
део – крај неког филма, о некој катастрофи (1).
Зрикавци… *** ме је звала око 18:20 ч. Да би
могла да „испланира“ своје вече? Наравно...
__
*** Име једне стварне особе. Означено је звездицама. Као
што ће бити означена и имена других личности (или
звездицама, или неким другим измишљеним именима), које
се у овим фрагментима спомињу. Молим да се та ограда
уважи. Испунио сам ту свеску до краја, и стекао навику, у
месецима и годинама, што су уследиле, све до краја 20.
века, да наставим тај наизглед мучан и апсурдан посао
бележења, који је нека врста трагова, сличним оним
пужевским (које остављају виноградарски пужеви иза
себе), сребрна сећања, подсетник. Књиге које сам
замишљао, писао и уобличавао тада, нису угледале
светлост дана, ни после двадесетак година. АРХИВ У
ОСНИВАЊУ I није институција, већ посебан блок
дневника, сведочења, који би - када би били штампани у
целини једног дана - могли постати нешто чудовишно.
Тамо, у тим необјављеним рукописима, има свега и свачега.
Необјављени рукописи су, баш зато, много бољи од свих
објављених.Необјављени рукописи имају енергију сличну

необузданој снази ових шведских река, зими, и спролећа,
што ми све чешће пада на памет док шетам крај реке
Етран, на којој има пуно хидроцентрала. И неке дивље,
скоро загонетне лепоте. Та река током лета и јесени делује
мирно, безопасно; она тече кроз низ језера; даје им воду и
снагу, вероватно од истих језера и добија неку врсту
увећане снаге... Необично је да се та река не губи и не
нестаје у језерима, кроз која протиче...

Ових дана је публикован нови број књижевног часописа
“ЗАВЕТИНЕ+”, на промењеном формату (таблоид, 16
страница), чијих се неколико страница (1, 14-16) могу
прелистати и читати бесплатно и на овој локацији. ...бр. 2.
(новембар 2013 – јануар 2014) доноси обиље прилога, и
убудуће, тј. следећи бројеви биће штампани у истом
формату (зависно од финансијских могућности издавача
(М. Лукића).
ЗАВЕТИНЕ + имају следеће рубрике: Сазвежђе З,
Сазвежђе ЗАВЕТИНЕ, Четврта Србија, Уметност
махагонија, Запис(и), Бездана уметност, Edition SECTIO
CAESAREA – Едиција ЦАРСКИ РЕЗ, НЕИЗБЕЖНО
(Превредновање), Дневник писца, Кругови Заветина,
КРИТИЧКИ КОМЕНТАРИ , Дућан ЗАВЕТИНА, Летопис
ЗАВЕТИНА, ЕКСКЛУЗИВНО.
У овом броју часопис доноси прилоге: Главнопг уредника,
Александра Лукића, Небојше Васовића (поезија), Вјерују
редакције, Изводе из “Билтена Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ”,
текстове о Трећој и Четвртој Србији и свим тајнама бивше
државе, писмо Милана Ваксмана, текстове о “уметности
махагонија” и једном наметачком комунистичком издавачу
и диносаурусу, прилоге на тему “Зашто нема промаје”,
стихове српских песника који живе у свету (Небојша
Васовић, Мирослав Душанић), Писмо др Бошка
Томашевића, критичке огледе Мирољуба Милановића,
неколико нових песама Александра Лукића……... итд.

(1) Читајући, на Северу, своје бележнице, далеко од
Београда, чини ми се да су до мене "стизала" упозорења,
слутње, о једној другој катастрофи, политичкој, у коју је
Србија срљала, иако то није изгледало тако, пре четврт
века. Та катастрофа је по снази слична поплави, која траје
предуго и наноси непоправљиву штету. Сад то видим,
јасније…
Јесен, 2017.
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ПОРУКА ЉУДИ МЕСЕЧЕВЕ СВЕТЛОСТИ
Писмо ауторима "Заветина" уз ауторски примерак
најновијег броја књижевног часописа "ЗАВЕТИНЕ+", 2 /
2013.
Веома уважени,
Драге колеге,
Ево изашао је, као што сам и обећао, нови број
часописа „ЗАВЕТИНЕ+“, бр. 2, и шаљем Вам
ауторски примерак. Ја Вам не могу забранити ни
наредити, да тај примерак не поклањате
пријатељима и родбини, али мислим да би било
целисходније да све оне, заиста заинтересоване, за
Ваш рад, стваралаштво и објављивање, упутите на
овај јуче објављени чланак:

Па, нека они поруче, ако их стварно занима, овај
број директно од «Заветина». Тамо је укратко
објашњено како. Тиме ћете Ви порадити прво за
себе, онда за овај часопис, а онда кроз време и за
«Заветине».
Ја сам обећао да већ овај број буде одштампан на
папиру, а не само на Цду; међутим, штампари –
више њих, који су ми урадили калкулације, у
међувремену, за 1000 примерака на обичном
новинском формату таблоида (формат
«Политике», 16 стр.), траже по броју од 42.000 –
до 36.000, односно 25000 - ако би се одштампало
десет бројева годишње. Значи, да би се у ову
пустоловину упустило, потребно је, најмање око
300. 000, 00 дин, а толики новац ја нисам могао
скупити, и поштено је да Вам то признам. И зато
ћете разумети, надам се, зашто сам Вас замолио,
да свој ауторски примерак не поклањате, јер онда
радите против себе, «Заветина» и часописа. Ја се
надам да ћу новац за штампање овог часописа на
папиру прикупљати и на тај начин, продајом
дигиталног издања часописа, на Цду.
По мени, реално је, можда, штампати 6 бројева
годишње, убацивати их у мрежу за штампу, како
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би допрли и до најширих слојева, или барем до
српских општинских места. Када будете
прочитали овај број, и ако Вам се учини да вреди,
покушајте да заинтересујете филантропе из
Ваше средине, или људе (како у Србији, тако и по
свету) који би могли да нам помогну да штампамо
барем 6 бројева годишње.
Прилике су невеселе, али не можемо седети и
чекати скрштених руку, или се надати у помоћ
државе и министарстава – видели сте какве они
часописе помажу и стимулишу. Ми тамо, као
што добро знате, ретко објављујемо...
Молим Вас да пажљиво ишчитате овај број
часописа и да, ако стигнете, ако будете
сматрали за сходно, наравно ако будете имали
примедбе и умесне и неумесне, да се јавите.
Све Вас поздрављам старински: Бог са Вама!
Најсрдачније, Ур.

Је ли то писмо имало смисла и одјека? На
ово питање дат је индиректни одговор у
једној од мојих књига, која је чекала више
година да буде штампана….
ПРОТИВ СВИХ ПРЕДРАСУДА
...Свет је нашао своју уметност, с краја на крај
света, у нечему што је, најстрожије гледано, пад.
Ако публика налази своје највише духовно
задовољство у паду, зашто јој угађати?
Потпуна уметност и књижевност и један одличан
књижевни часопис, кроз који се она оглашава,
траже више, друкчији развој ствари. Да би све то
било могуће, потребно је независности, слободе
мисли, незаинтересованости, недоктринарства.
Саслушао сам замерке и савете о "побољшању"
Заветина; суочио се са туђим заблудама; које
проистичу из помешаних вредности.
Савладао сам се и нисам плануо. Праве критичке
замерке су добронамерне, и човек, ако је разуман,
треба да их прихвати. Читаоци Заветина могу да
их изнесу на страницама овог часописа, ако су
написане сажето и јасно и умесно. Слобода мисли
и слободне мисли потребне су Заветинама, као и
земљи опустошеној сушом обилни пљускови.
Међутим, колега који је критиковао првих десетак
бројева Заветина, тобоже добронамерно, био је
заробљеник неке своје концепције и свога начина
издавања часописа. Из уобичајене љубазности,
нисам прекинуо тај дуги телефонски разговор.
Бесмислено је водити такве разговоре; губи се
време. Пре свега, колега није детаљно прочитао
часопис у целини. Формалне графичке замерке се
могу отклонити; концепција не може. Он, ипак,
није прочитао детаљно све прилоге. Када сам га
упитао које прилоге није требало штампати, почео
је да хвали неке моје прилоге, додавши : "Ви као
уредник, не треба да објављујете ваше прилоге у
часопису; то јест треба повремено, да дозирате.
Јер ће сви помислити да немате више где другде да
објављујете..."
уторак, 10. новембар 2009. - = извор, Бела
Тукадруз : Из часописне верзије књиге "Из
Карантина", одломак

(КОНФИТЕОР УМЕТНИКА)
Пренумеранти. ПОРЕЂЕЊЕ.Да ли знате?
Да је за књигу - ПРАВИТЕЛСТВУЈУШЋИ СОВЈЕТ
СРПСКИ За времена Кара-Ђорђијева Или ОТИМАЊЕ
ОНДАШЊИЈЕХ ВЕЛИКАША ОКО ВЛАСТИ. Написао Вук
Стеф. Караџић штампано У БЕЧУ, у штампарији
јерменскога манастира 1860. – Караџић пренумераната
скупио у Србији «колико се
нико није могао надати ни мислити: 2357!»?

Ако не верујете, потражите репринт издање ове
књиге, штампане у 2000 примерака 1984 у
Краљеву. Кад је реч о Пожаревачком Окружју,
пада у очи следеће, само је Срез Омољски, онај
најзабитији, поручио 38 примерака Караџићеве
књиге, док је Срез Речко-Звиждски (обухватао
данашње општине Велико Градиште, Голубац,
Кучево...; чије је седиште кратко било у с.
Мишљеновац), поручио преко пароха Горње
Крушевице (данашње Кучево, Г. Ивана – Лукића?)
само 10 св. Дакле, Пожаревачко Окружије
поручило је укупно свега 48 књ.!Да ли се тај однос
према књизи, ондашње полуписмене Србије, из
1860. године променио 2006, или ове 2010. године?
Упоредите број пренумераната из Пожаревачког
Окружија са пренумерантима из других српских
крајева. Изведите закључке сами!
ГУСЛЕ, КОЧЕНИЦА, ШИРОК ВИДИК
...Да ли је ово једна од оних мојих фотографија
снимљених приликом посете тврђави Рам
недавно, док сам разгледао и испробавао
гусле добијене из мог ужег завичаја (Шевица)
на којој се већ оцртава мој коначни облик,
онај који добија свако кад напуни скоро седам
деценија живљења?

Као да сам зажмурео на једно око?
Спремајући се да загуслам, све оне заборављене
и изгубљене дуге и трагичне баладе мог национа
од времена када су Турци обнављали ову тврђаву
коју су затрпали дебели слојеви земље, крви и
лелека?
Какав хоризонт, какви видици, каква историја,
какве приче и сећања испод три метара земље!
Колико је тога нестало заувек! Основна школа,
без ђака, уз саму тврђаву која се обнавља ипак,
пуна је ископина. Уместо ђака ископине. Од мога
народа ће можда, на крају крајева, остати само
ископине, фреске, музеји, манастири и оцила!
Као што су и од Римљана и Келта остали само
камени темељи, извори, фрагменти паганских
светилишта.… 27.12.2018. 13:59
Да овде застанем и тиме закључим овај двоброј?
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