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ФАНТАЗМАГОРИЧНА ИСТОРИЈА
Свеска Петнаеста — ИЗ НЕОБЈАВЉЕНИХ 
РУКОПИСА   ВАЛТАЗАР ПРЕВАЛЕЗ 
Наставак

ПОТЕМКИНОВА СЕЛА

9.
Шесдесетогодишњак  сам.  Свашта
сам претурио у животу преко главе
и свачега сам се нагледао. Не један
мој  вршњак  успео  је  да  објави
сабрана  или  изабрана  дела  о
трошку народа.  Ја  сам своја  једва
објавио,  и  то  први  пут  као  пилот
издање, а други пут као дигитално
непрофитно издање – о с в о м т р о
ш к у! (Као Настасијевић, или као
Бора  Станковић  Нечисту  крв
некада.  Ја  признајем  да  сам
неуспешан писац, и знам да нисам
једини. Исто тако, врло добро знам,
да  се  сав  тај  наш  тзв.  данашњи
књижевни  успех  своди  на  нешто
незнатно,  тужно,  бирократски
кочоперно,  на  нешто  што  може
стати  у  једну  кутију  за  ципеле
испод ормана или кревета...

Ја знам да ће све то покрити дебеле наслаге
прашине.  Јер  сви  ти  књижевни  успеси
стечени овде на Балкану у другој половини
20.  века  морају  проћи  то  стање
таложења прашине. Доиста, то је видљиво
у библиотекама! То је видљиво и тамо где се
рециклирају тиражи тзв.  тиражних писаца
по  укусу  неколико  умишљених  и
амбициозних универзитетских професора –
промашених  уредника!  Предлажем  да
проверите,  ако  не  верујете:  довољно  је  да
дела  тих  тзв.  успешних  наших  писаца
оставите  било  где  на  отвореном  месту,  у
соби или напољу,  па  ћете се  брзо уверити
како ће их прашина нападати…
Било би добро да овде има успеха макар у
било  чему,  у  поезији,  прози,  у
организованости  друштва.  Али  мени  се
чини  да  је  овде  најуспешнији  најгори
неуспех, који је у знаку Нуле. 
Ако још увек нисмо стигли до броја Један,
то  значи,  како  би  Шејка  рекао,  да  не
можемо  ићи  надаље,  тј.  да  нема
квалитативне промене. А када отворите тзв.
културне  додатке  српских високотиражних
дневника,  тамо  вас  запљусне  вампирска
фотогеничност генија, 

који  вас  лецну  својим  месарским  и
парохијским  изгледом.  Ко  су  ти  људи
који  покушавају  да  буду  паметни,
оригинални, отмени?…
Ех,  новајлије  у  свему,  манипулатори  и
манипулисани,  знате  ли  да  отменост
служи човеку који је има да би сакрио
своју  величину?  А  величина  није  сама
себи циљ,  већ  средство  да  се  постигне
ништавило. Јер и ништавило је речитије
и делотворније од онога у шта већ пола
века  покушавају  да  нас  убеде  као  у
успех.
Ако  су  Рембо,  Кафка  и  Настасијевић
људи  очитог  и  непорецивог  неуспеха,
можете ли замислити, ако се поштено и
дубље  удубите,  где  су  ови  данашњи
дигнути  високо,  као  паунови  ноћу,  у
највише крошње столетних дудова? Не
дај  боже  да  се  стушти  нека  олујина,
невреме,  све  би  то  љоснуло  у  трену  и
разбило  се  у  парампарчад.  Јер  тај
наметнути  успех  нема  крила,  као
паунови.…

недеља,  27.  септембар  2009.  -  Видети  више
>>>>>>>

ПЕСНИЦИ  БЕЗДАНЕ  КЊИЖЕВНОСТИ
ИСПАРАВАЈУ НА ЗВЕЗДЕ

Дневник  Анонимуса  Пепита:
На свету постоји неколико песника који
познају  генеалогију,  и  који  су  у  дубљој
вези са њом

Шта значе ове речи:
 «Премало  песника познаје  генеалогију.  Кад
би је познавали, не би рекли: Ја, већ: Бог. И не
зато што  је  он извор суза  –  његове  су очи
овлажене само дахом смртника – јер ми не
можемо друкчије плакати него у Њему. 
Божје сузе, наше су. Свеци немају потребе да
то знају. Што се Бога тиче, он не треба да
зна  да  има  смртника  који  испаравају  на
звезде.  Уплашио  би  се  и  својим  дрхтањем,
стресао  сузе,  а  ми  бисмо  нестали  у
сопственом мору...» ?

На  свету  постоји  неколико  песника  који
познају генеалогију, и који су у дубљој вези
са  њом.  То  су  они  песници  чија  се  мисао
завршава  Богом.  Такви  су  нагнути  над
бездан бездане књижевности.

Песници  бездане књижевности испаравају  на
звезде.  Великани  официјалне,  бирократске
књижевности испаравају у мемљиве маузолеје
и досадне читанке.…

уторак, 01. фебруар 2011. 
Видети више  >>>>>>>> 

ДУБОКА  КЊИЖЕВНОСТ   ПРОТИВ  ДУБОКЕ
ДРЖАВЕ : Не, ни ја не могу да заспим...

... Не,  не  могу  да  заспим....не  иде,  док
читам,  слушам....док  ми  неко  нешто
прича ...не иде....али затвори очи?? нее
---   не иде... (из једног писма)

Тако ми у свануће пише лабуд, фламингос,
и  ја  не  знам  зашто  мислим  на  крикове
паунова  које  сам  слушао  у  једно  свитање
журећи на железничку станицу у суседном
селу. Давно.
Хладно ми је око срца, не знам због чега. 
Можда од страхова који и мени долазе,
Све чешће, оном стазом, посутом цветом 
багрема, којом долази и оно неизрециво? 
Бог.
Али откуд цвет багрема, сада? То је снег, 
читаве планине снега, и отуда долази то, од 
немира, од севера...
Ноћу ми долазе, Мећаве, ко зна откуда, 
вејавице година, 
векова, миленијума. Бабини укови. 
Од којих се једва ишта види. 
На истој се ватри печемо? Не, и у томе је 
ствар. 

Да на истој жеравици поскакујемо... 
друкчије бисмо песме певали, брале!
Од сличне студени цвокоћемо, призивајући 
заштиту анђела, Свемогућег, и домаћих 
светаца.

Као да нас бог припрема изокола за нешто 
огромно, и дубље од сваког заборава.
Сан из кога се више нећемо пробудити. 
И који има смер два наизглед паралелна 
пута крај једног великог језера. И којим да 
кренеш, пртином, или по танкој покорици 
леда Куда ћеш стићи? 
Куда стиже лаковеран човек. 
Кога је скоро све преварило?
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Тај звук цитре, или окарине? 
Има укус горке судбине, од које силази низ 
кичму таква језа. Каква језа!
Какве мисли! Закони наслеђивања,
тестаменти, усмени или писани, сведоци, 
наследници првог реда. Не, ни ја не могу 
да заспим... или ако и заспим, онда се 
пробудим усред таме, ... не, ову несаницу не 
шаље љубав, радост, узбуђење пред 
путовање...не, не…

То што надолази, у колони по снегу, 
као патке - Парке, наступа низбрдо, 
према језеру — Наступа по снегу, који није 
рашчишћен, већ утабан …

И сваки корак одјекује као индијски
инструмент под највештијим прстима, 
највештијег уметника... Каква је то музика,
Ко је може зауставити? 

Те патке-Парке?*

(Ноћу, понекад, фебруар 2018)

______
*  Белешка започета уочи Ђурђевдана 2020. године, у
Звижду. — Знали смо да постоји тзв. „дубока држава“
- монструм, којим управља Сотона  —  тада, када сам
бележио горње редове,  али  ни изблиза нисмо били
упућени у њене  тајне планове, или појединости, које
су почеле незадрживо да испливавају у јеку директног
сукоба   суверениста и  глобалиста у  САД  –  првих
месеци  2020,  и  нарочито  од  тренутка  када  је
подигнута  оптужница  у  Калифорнији   против  два
бивша  америчка  председника  и  читавог  низа
личности и институција,  милијардера  и моћника.  У
јеку  тзв.  планетарне  пандемије  Короне,  оживеле  су
легенде  да  је  дошло  последње  време,  да  је  стигао
најављени  Непоменик  (Антихрист),  који  је  стекао
такву моћ  какву нису имали бивши господари света
(Рузвелт,  Черчил, Стаљин, Хитлер). … Горње редове
сам  писао   у  јужној  Шведској,  осећајући  неке
неизрециве  слутње,  које  су  наставиле  да  долазе
шуњајући  се  као  неке  мутне  сенке,  и  средином
фебруара 2020. када смо наврат на нос  кренули из
Шведске у Србију. - Мој возач није морао да крене са
мном; и камо среће да није пошао! Кренуо је, као да су
га очарале патке- Парке…. 

(Манастир Манасија, после Ђурђевдана 
2020.)

https://2.bp.blogspot.com/-q5POHUnkguA/WACE2HQ5oXI/AAAAAAAAcOA/1jzhtgKaAW0pCB_ucisI3dZVT2L0XRYIQCEw/s1600/crta%2B1.png
https://2.bp.blogspot.com/-q5POHUnkguA/WACE2HQ5oXI/AAAAAAAAcOA/1jzhtgKaAW0pCB_ucisI3dZVT2L0XRYIQCEw/s1600/crta%2B1.png
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израсла  и  ви  који  је  хвалите  знате  добро  –
како,  и  не  правите  се  наивни.  Ако  су  вас
објављивали, у реду, могу да разумем – вашу
комунистичку носталгију,  или како се већ то
зове; али, надам се да је прошло то време када
ће „П.“ моћи да васкрсне; а и зашто би? У дну
књижаре  у  Кнез  Михаиловој  слика  пок.  и
трагичног  Геце  Кона  налази  се  у  дну…
Потиснута је, као што је Кон, тј. успомена на
њега потиснута. Зашто неко не поради на томе
да се оснује, обнови Изд. предузеће Геца Кон
ад.? Доста је било комесара у „П“, од Ћопића
до Куленовића и осталих… 

Инсистирам  да  овај  текст  не  скраћујете,  и
надам се да нећете, да је то прошло време...

Извор: Политика: >>>>>>>>>

ПОСЛЕ ДУГЕ АГОНИЈЕ – ДУЖЕ ОД ЧЕТВРТ
ВЕКА – ДОШЛА ЈЕ НОВА ПОШАСТ, КОРОНА,
ВЕЛИКА ЛАЖ, АНТИХРИСТ, СОТОНА…

ПОЧЕТАК  И  КРАЈ,  ДУГО  ИШЧЕКИВАНЕ
МЕЉАВЕ или о нечему о чему су свуда  —
најчешће — ћути

Књижевни  часопис  ЗАВЕТИНЕ+ објавио  је  у
броју 3. (Београд, субота 21. април 2014), у оквиру
рубрике  НЕИЗБЕЖНО  (Превредновање)
„ФУСНОТЕ  ВРЕДНЕ  ПОНОВНОГ  ЧИТАЊА“,
подужи, веома критички текст на преко 6 великих
стубаца.  Сви  прозвани тамо –  или нису видели
тај  број  часописа,  или  јесу,  али  су  одабрали
ћутање као  одговор.  Ко  ћути  –  девeторициторици
одговара, кажу. У време док је припреман тај број
часописа,  понудио  сам  СКЗ,  рукопис  мог  новог
романа-  наравно,  главном  уреднику.  Одговор  је
брзо стигао, али не од уредника којем је рукопис
био  упућен,  већ  од  трећег  лица.  Навешћу
фотокопије  мог  писма  и  одговора  СКЗ,  али  пре
тога  бих  замолио,  евентуалног  читаоца,  да
прелиста,  прво –  једну  моју  дужу  „песму“
(Фрагмент отет од ветра), и друго, тај текст који
спомињем  из  часописа  ЗАВЕТИНЕ+,  бр.  3.  Па
онда нека све то сравни и изведе закључак за себе.

Ја немам другог избора до да објавим све то, што
ће  чинити  овај  текст  у  целини,  овде,  као  и  да
сачекам да неко од издавача у Србији објави тај
мој  роман,  који  ми  је  СКЗ  вратио  и  не
прочитавши га  са провидним изговором. Кажем
провидним, јер само после неколико дана након
што  сам  добио  одговор СКЗ,  видео  сам  да  овај
издавач  позива  на  промоцију  нових  књига,  не
једне него више нових књига. Дакле, друге књиге
може да трукује, не и БелаТукадрузове…

ФРАГМЕНТ ОТЕТ ОД ВЕТРА

ЛУКИЋ  МИРКО  –  СКЗ  (Кучево,
13.  април  1968).  –  Нуди Задрузи
збирку песама ПОКИСЛО ЦВЕЋЕ
(1 л. ; 29 х 20 ; п. р. ; лат. ). СКЗ –
МИРКУ ЛУКИЋУ (Београд, 3. јула

1968). – Секретар (Н. Стипчевић)
одговара да Задруга нема едиције
у  којој  објављује  збирке  песника
почетника  (1  л.  ;  п.  м.  ;  ћир.  ).
(Светлана  Стипчевић  :  КЊИЖЕВНИ
АРХИВ  СРПСКЕ  КЊИЖЕВНЕ
ЗАДРУГЕ  1892  –  1970,  Београд,  СКЗ,
1982, стр. 181)

Свако може за једну ноћ и бог постати, сматрао је
Проперције, и бесмртан постати, ако му драгана,
Цинтија поклони више њих.

Ко је упознао бесну љубав, истинску љубав која не
зна ни за какву меру и ограничење, ко се ко Амор
родио  на  селу  између  говеда  и  неукротљивих
кобила, ко је пио на гозбама из чаша од буковог
дрвета,  ко  је  уживао  у  тишини,  и  живео
задовољно у усамљеним шумама, коме се у тами у
игри  драгана  отимала,  да  би  му  затим  груди
обнажила и пољупцем отварала сањиве очи – тај
није  измислио  страшан  мач,  нити  је  суров  и
грозан  човек.  Више  је  налик  на  ратара  који  је
упрегао волове у плуг, и у миру лозу однеговао и
вино сачувао у бурадима. Он, ма шта га снашло,
вози  кући  из  шуме  на  колима  жену  и  децу.  И
његов алат, мотика и раоник, блистају и на киши,
док  оружје  сурових  најамника  у  мраку  рђа.
Нећу се бојати старости, ако остарим као сељак.
Волим да будем тамо где се још увек ору дубоке
бразде и засејава здраво семе. Где се нешто ново
заиста рађа (дете, лист, киплинговски мајмунски
град  у  џунгли,  МУЗЕЈ  ЖИВЕ  ТРАДИЦИЈЕ,
бачија или црква, рибњак или испирање злата из
шљунка) и можда баш томе треба захвалити, што
скренух  са  уобичајеног  правца  и  уместо  на
Зелени венац пођох са ветровитих калдрмисаних
улица  старог  Београда   (Задарска)  у  најближу
књижару.  У  тој  књижари  се  књиге  могу
слободно  прелиставати,  и  тако  после  Атласа
корова,  налетех  на  књижурину  КЊИЖЕВНИ
АРХИВ СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ 1892 –
1970,  где  у  одељку  ПРЕПИСКА  С  ПИСЦИМА
(1 – 448), сређеном по азбучном реду, прочитах
на крају  слова  Л –  не верујући својим очима –
редове  цитиране  горе.  Књижурина  беше
објављена пре тринаест година и ја сам је,  ево,
први  пут  прелиставао  тек  сада,  као
четрдесетпетогодишњак.  Када  сам  13.  априла
1968.  године  понудио  СКЗ  своју  прву  збирку
песама ПОКИСЛО ЦВЕЋЕ, нисам имао ни пуних
осамнаест година. Био сам ученик трећег разреда
гимназије, и радије сам читао Бодлера и Адија, и
неке друге европске песнике.  Ја се добро сећам
како је  изгледала та  збирка,  али сам заборавио
наслове песама, и  НИСАМ ЈЕ САЧУВАО!  Јесам
ли  је  бацио?  Спалио?  Као  кроз  дим  недавне
прошлости, могу да се сетим летњег дана када је
стигао Одговор секретара СКЗ, али не и тога шта
је  било са  рукописом.  Негативан  одговор  беше
нешто непријатно,  зато  сам на  то  скоро сасвим
заборавио. И никада се тога више не бих ни сетио
да  случајно  не  налетех  на  књижурину
КЊИЖЕВНИ  АРХИВ  СРПСКЕ  КЊИЖЕВНЕ
ЗАДРУГЕ  1892  –  1970,  где,  прочитах  на  крају
слова  Л  –  неверујући  својим  очима  –  редове
цитиране горе...Колико  је још таквих ствари на
које сам сасвим заборавио и којих се  вероватно
никада нећу ни сетити?

Ништа не треба уништавати!Ни одбацивати сасвим. 
Чак ни концепте писама, верзије песама, есеја, 
романа, драма. Свака је (чак и најнеуспелија) 
запамтила понешто битно, што је прожето крвљу и 
слузи рађања, и што је ближе истини од 
најистанчанијег сећања!

Свака смрт и свако умирање надживљују себе у 
преображењу, у забораву огромном и на први поглед
несхватљивом.Сваки издавач има свој змијски реп. 
И своје змијске чељусти.
Постоје уклета места која треба заобилазити, где се 
замрзава чудесна и неизмерна енергија, енергија 
заблуда. И енергија вампира и њихових
синова вампировића, и енергија пресвучених 
бараба, оних што шминкају мртваца и покушавају да
га оживе – шта ја имам са свим тим? Узалудан је 
окршај са сабластима, ја чекам нешто друго – згодан 
час – ако до њега уопште дође – а понекада и долази 
– подстакнут најтривијалнијим чињеницама, 
реченицама, ситницама, мрвицама које покрећу 
камење старе воденице, ПУСТЕ ВОДЕНИЦЕ, 
напуштене поодавно… Ево, усред ове антикварнице 
чујем шкрипу воденичних каменова – између жрвња
нашла су се зрна брда и година, стена и литица 
заборава, тзв. личности, огромна растојања, 
ОТПОЧЕЛА ЈЕ ДУГО ИШЧЕКИВАНА МЕЉАВА, и 
већ – фино бело брашно – сипи као снег – уметност 
ради душе……

(Средином јануара 1995, Београд)

===
СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА
Краља Милана 19, 11000 Београд
Драган Лакићевић, главни и одговорни уредник

Београд, среда 18. фебруар 2014.
Поштовани Уредниче,
Драги Драгане Лакићевићу,
Част ми је да Вам понудим рукопис „Шифра ЈЕГУЉА“
(рукопис условно речено романа на коме сам потрошио
деценије  и  коначно  га  заокружио  током  пролећа
минуле 2013. године), о коме могу да кажем, само две
ствари:  шта је тај рукопису ствари,  види се већ на
првој  страници  рукописа. Друго,  што  се  усуђујем  да
кажем:  да  су  неки  од  ,јунака“  ове  књиге,  (као  на
пример  Михаило  Петровић  –  Мика  Адас)  били  и
аутори  СКЗ.  Да  ли  ћу  и  ја  то  постати,  у  својој  63.
години,  то је  оно на шта Ви треба  да одговорите.  Ја
знам шта сам написао, наравно, али Вама остављам
на савест да процените – занима ли то СКЗ да објави
у некој од едиције за коју Ви одредите, или не.    →
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Видећете,  када  прочитате  рукопис  (надам  се
да ћете га прочитати). Зашто га шаљем прво
Вама,  у  овом  и  оваквом,  коначном  облику.
Барем се надам.
У  роман  су  уграђени,  поред  стотину  других
ствари, и нека сасвим аутентична документа,
која ће бити први пут објављена (из несталог,
па пронађеног, чувеног „куфера Мике Аласа“)
…
Претпостављам  да  сте  начули  да  од  2003.
године штампам своја дела под псеудонимом
БелаТукадруз,  али  и  ако  нисте,  просто
подсећам: Ја сам 2010. године коначно решио
да Бела Тукадруз буде моје књижевно име. То
не значи да ја имам неки разлог да скривам
свој  грађански идентитет,  не.  Ја своје име и
презиме  нисам  променио,  значи  остајем
Мирослав  Лукић,  али  имам  и  разлог  да
објављујем под наведеним псеудонимом.
Примите најсрдачнији поздрав,
Моја адреса је и даље: Мирослав Лукић 11196 
БЕОГРАД-Раковица, Ул. Сердар Јанка 
Вукотића 1/13 Моб. тел..........
Интернет адреса :..................
==
Српска књижевна задруга
11000 Београд, Краља Милана 19 ….
Мирослав  Лукић  11196  Београд  –  Раковица
Сердара Јанка Вукотића 1/13

Поштовани господине Лукићу,

Главни уредник Српске књижевне задруте, г.
Драган  Лакићевић,  предочио  је  Управи
Српске  књижевне  задруге  рукопис  Шифра
Јегуља, који сте нам послали, тј. понудили.
Верујемо да Ви знате да СКЗ има Закон који је
донела Народна скупштина Републике Србије.
Тај  Закон штити Задругу као установу из 19.
века, али не предвиђа никакав буџет. Уз то,
Видети ово писмо у целини :>>>>>>>>>>>>>>

=========
Проговарам  о  томе  поново  и  на  овај  начин,
пружајући солидну грађу на тему духа савремене
српске  књижевности,  зашто овде  није  било
лустрације  и  зашто  се  избегава превредновање?
Какве смо ми имали уреднике?
Овај  текст  опет  нуди  инспиративну  грађу.
Сад  ће  читаоци  и  посетиоци  интернет
локације “Литургија” моћи да провере и увере
се  својим  очима  –  колико  су  тачне  оцене
неких  уредника,  попут  оне  смешне  и
бирократске  оцене  Д.  Лакићевића о
“Литургији”,  да  књига  припада  временима
која су “иза”. Да ли?

Д. Лакићевић је  парадигма, прототип свих
тих уредника који су исти, и чак директни
потомци и наследници оних које су заменили
Ове редове сам објавио у прошлом броју књ.
часописа  ЗАВЕТИНЕ  +,  бр  3,  у  контексту
бацања  дугих  погледа  уназад,  као  да  сам
гледао  у  боб,  слутећи  и  наслутивши,  да  ће
почетак мојих ауторских контаката са СКЗ, од
1968. до 1994. бити исти као и крајем – 2014..
Зашто бих веровао и Д. Л., као уреднику, и
оној  која  је  уместо  њега  одговорила?  Ту

госпођу  не  познајем,  нити  сам  њој  писао,
што  се  види  из  мог  писма.  Али  кад  је  већ
одговорила,  могла  је  да  потражи  и  неке
друкчије  изговоре,  а  не  да  потеже  државу
Србију, –  држава  Србија  мени  није  ништа
крива  у  овом  случају,  не.  Држава  Србија
нема везе са тим — што се у СКЗ „ради“.
Лаж је кратких ногу, свака лаж.
У том прошлом броју књ. часописа ЗАВЕТИНЕ + ја
сам написао још понешто, што је вредно до допре до
најширег,  тј.  планетарног  корпуса читалаца,  изнео
сам на видело неке ствари које се дешавају далеко од
очију  српске  књижевне  јавности;  дотакао  сам  се
„окупације“  СКЗ,  послератне  окупације  ове
српске установе,  позивајући се  на  истраживачку
књигу  Предрага  Пузића.  Кад  рукопис,  који  сам
понудио  СКЗ,  буде  објављен  као  књига,  не  само
истраживачи  овог  случаја  онемогућавања  и
одбијања  рукописа  у  једном  дужем  временском
интервалу (1968 –  2014) ,  скоро пола  века,  већ  и
обични  и  радознали  читаоци,  схватиће  у  чему  је
ствар!
Али, ону  дуго ишчекивану мељаву – из песме – не
могу зауставити такви, описани, не. Ни ћутањем, ни
изговорима, ни одбијањима. Именовао сам их, да им
имена не буду заборављена – како у будућности неки
слични њима не би правили јазове и штету– бољима
од  себе.  Такви  су  могући  још  једино  у  земљи
Страдији…И земљи Недођији, земљи Неповрата!

2014. - Видети више >>>>>>>>>>
04.01.2019. 22:41

* *
Субота, 9. мај 2020. 19:18 ч.

ДУГО ИШЧЕКИВАНУ МЕЉАВУ донела је –
Корона – ове  побуњене масе  у  Београду,  и
другим  српским  варошима.  Државу  Србију
треба  спасавати  -  последњи  је  час  –  од
великих  лажи,  сотониста  света  и
антихриста! И од оних који се не виде, од
оних  што  су   век  проживели  као  црви  у
црвљивом сиру, од оних које сам именовао у
текстовима  које  сам  писао  последњих
деценија,  препознајући  их  у  тзв.  српској
култури  посттитоистичког   доба.  Од  оних
што су  окупирали најглавније институције
српске  државе,  науке  и  културе,  од  тих
дволичних  акдемика  и  уредника,  што  су
вешто пресвлачили своје змијске кошуљице,
од  тих   јефтино  купљених  перјаница  тзв.
„титовске елите“...
Дошло  је  време  да  се  уклоне  велике
штеточине српског народа, његове историје и
културе,  добрих обичаја, истине и традиције.
Боже, помози!

Има ли правде? Верујем да је има! Рукопис
Романа  који  су  деценијама  одбијали  да
штампају  тзв.  српски издавачи,  коначно је
дочекао време да буде одштампан!  Ускршњи
двоброј  — Повремени  Књижевни  додатак
листа  Заветине+  Библиотека  ПРЕТЕК
штампао је интегралну верзију споменутог
фантомског  рукописа  Бела  Тукадруз
ЦЈЕЛОМУДРИЈА  овог  света  или

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА  УВРЕЖЕНИХ  ПРЕДРАСУДА.
РОМАН  СА  БУВЉАКА.  Као  што  је  и  најављивано  у
споменутом књижевном листу.  Међутим,  неочекивана
пошаст светских волшебника и сотониста удружених са
локалним  пришипетљама  –  успели су  да  нам  наметну
пандемију страха и страве,  у  Србији  тзв.  ванредно
стање, с обзиром да смо сви стављени у кућни притвор,
налик на  логор, опасан логор, вест о  штампању романа
није  могла  да  крене у јавност и свет...Као и много шта
друго. То још увек није прошло. Та сотонистичка визија
света  „дубоке  државе“  и  сулудих  култова,  крви,
канибализма, и рачунице најбогатијих и најапсурднијих
људи на свету, још увек хоће да нас убеде да је добар жиг
звери, и вакцина, и 5Г мрежа која свакодневно убија не
само пчеле у мом сеоском дворишту, него и мој виноград
и воћке у авлији. ...Читаво човечанство је  пре неколико
година приликом отварања најдужег подземног тунела у
Швајцарској  било  изложено  окултистичком  ритуалу,
најављивању  Луцифера  и  Коропне,  и  стравичне
епидемије.   Између   Ускрса  и  Спасовдана  ове  године
дешавале су се нечувене, безбожне ствари…
Али о томе  -  више,  у  предстојећим месецима, годинама…
Србима  се  припрема  нестанак,  зато  што  не  могу  да  се
уклопе…  итд….
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НЕОБЈАВЉЕНИХ РУКОПИСА   ВАЛТАЗАР ПРЕВАЛЕЗ  Наставак| 
ПОТЕМКИНОВА СЕЛА | ПЕСНИЦИ БЕЗДАНЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
ИСПАРАВАЈУ НА ЗВЕЗДЕ | ДУБОКА КЊИЖЕВНОСТ  ПРОТИВ 
ДУБОКЕ ДРЖАВЕ...(1) | ОДАБРАНА МЕСТА Без увијања |  
ПИСМО У ВЕТАР | НЕЧИСТА СРБИЈА ~ трауматско искуство (3) | 
ПОДВЛАЧЕЊЕ ЦРТЕ | УВОД У ТРАУМАТИЧНО И НЕИЗМЕРНО 
Дрвена  Марија и Гвоздени век  УВОД У РАЗЛУЧЕЊЕ ДУШЕ (5) |  
ДИЈАЛОГ СА САМИМ СОБОМ. 30. VIII  1971. (8) | Затрпале су ме 
– ствари које више ничему и ником не могу послужити! (11) | 
ДНЕВНИЦИ, 1.9.1993. (12) | ДВЕ ПОШАСТИ  или о 
СВЕДЕНБОРГУ (14) | СНЕГ ГОДИНА И ВИСИНА (16) | НЕКЕ 
ТАМО ГОДИНЕ КАД САМ БИО МАТУРАНТ  (17) | ДРВЕНА 
МАРИЈА И ГВОЗДЕНИ ВЕК: ЗАШТО САМ СЕ РОДИО? | 
ПОВРАТНО КОЛО (19) | ПРЕТЕК Знак препознавања  (20) | 
СУМОРНО РАЗДОБЉЕ (21) | ФАТАМОРГАНА МПВН |  
ИЗВЕШТАЈ ИЗ МАНАСТИРА ЗА СПАВАЧЕ (22) | УВОД У 
ПРЕВРЕДНОВАЊЕ — Одломак из тзв. "Књиге без будућности" 
(23) | БЕЛА ВРАНА | ЧАРДАКЛИЈА.Поглед —Андрејин крст на 
пружном прелазу, Мишљеновац, лето 2013. (24) | Азбучник 
Прототипа (Крај) Посвећено Миодрагу Павловићу ВЕРЗИЈА 
КЊИГЕ БЕЗ КРАЈА  (25) | ПРАВИ КРАЈ ФАНТАЗМАГОРИЧНЕ 
ИСТОРИЈЕ?  НЕ: Почетак (надам се!) (29) | „Просвета” опет у 
застоју Коментар на истоимени чланак  (30)|  ПОСЛЕ ДУГЕ 
АГОНИЈЕ – ДУЖЕ ОД ЧЕТВРТ ВЕКА – ДОШЛА ЈЕ НОВА 
ПОШАСТ, КОРОНА, ВЕЛИКА ЛАЖ, АНТИХРИСТ, СОТОНА… 
ПОЧЕТАК И КРАЈ, ДУГО ИШЧЕКИВАНЕ МЕЉАВЕ или о 
нечему о чему су свуда — најчешће — ћути  (31) |  ДУГО 
ИШЧЕКИВАНУ МЕЉАВУ донела је – Корона  … (32) |
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