
...Због чега је Леопарди био
резервисан према успеху?

...Због чега је Леопарди био резервисан
према успеху? Зашто се о несупеху не
говори и не пише отворено? Успети?Не
успети?Шта то значи данас, овде у
Србији, или тамо у свету? Шта је то
значило јуче и прекјуче, овде и тамо?
Шта је успех био, пре три хиљаде
година, пре две хиљаде година, пре
хиљаду година? И шта је од тога успеха
остало до данас?
Шта значи успети у уметности а
промашити у животу? Или обрнуто?
У каквом су односу  успех и неуспех  и
оригиналност?  Успех и неуспех  и
неоригиналност?
У давнини, како је запазио Шејка,
«религија, наука, уметност, филозофија
имају један заједнички духовни језик,
општи за све јединке. Данас (тј.  21.
октобра 1956. године када је преписао на
посебан табак листиће који су названи
Акција за смањивање броја листића, в. у
књ. Град – Ђубриште – Замак, Књижевне
новине, Београд, 1982, стр. 145,  - М. Л.)
се можемо изразити само преко своје
форме, преко оригиналности.
... Оригиналност се може разумети само
као померање еволуционог кретања.
Захтев за оригиналношћу постојао је
увек, али тек у наше време може да се
говори о индивидуалној оригиналности,
која настаје у процесу згушњавања
(прогресивног) еволуционог збивања....»

Видети више: извор: 
Подстицај  за размишљање о успеху и

неуспеху у животу и литератури –
хронолошки прегледи живота и рада (као

грађа)
:https://sites.google.com/site/orkestarsuz/knizev

na-filoksera/uspetineuspeti

Друкчије или о Кафки и
Настасијевићу

Знамо шта је за Кафку била срећа (нада
страховита и немогућа!) («Среће може бити
само онда ако ми пође за руком да узнесем свет у
чистоту, истинитост, неизменљивост»). А
успех?  Овај писац је имао успеха и
награђиван је «слатким и дивним наградама»
(«Писање ме одржава, али није ли тачније
рећи да оно одржава овакав начин живота?
Тиме, разуме се, не мислим да ће мој живот
бити бољи ако не пишем. Напротив, онда ће
бити много гори и сасвим неподношљив и
мораће се завршити лудилом. Истина,то ће
се десити само под претпоставком да ја, као
што заиста и јесте случај, останем писац и
онда кад не пишем, а писац који не пише је,
свакако, чудовиште које представља изазов
лудилу. Али како је са самим писањем?
Писање је слатка и дивна награда, али за
шта? Током ноћи ми је... било јасно да је то
награда за службу ђаволу... « Ф. Кафка, из
једног писма)...
Међутим, Кафкин успех долази из најдубљег
Кафкиног неуспеха... Кафка је веровао у
књижевност, којој се мора препустити да сама
прописује своје законе... 

*

Настасијевић је песник посебне судбине; није
имао успеха за кратког живота, а ни среће. На
то индиректно и директно упућује не један
детаљ из хронологије његовог живота и рада.
Погледајте – ко му је и шта све одбијао од
рукописа за живота. Погледајте – ко му
штампа Целокупна дела. Удубите се у то како
га представљају, посмртно, после рата, они
који га хвале као великог светског песника! У
Библиотеци Бразда (1962), као 28. књига,
излази избор (В. Попа), који више укрива него
што открива (ми то данас добро знамо, након
што су обелодањена Сабрана дела М.
Настасијевића у редакцији пок. проф. Н.
Петковића).
Занимљиво је, тј. симптоматично, како Попа
великог претходника хвали: «Био је  то велики
песник наш. Велики светски песник нашег
језика. Име му је свемогућа смерност. Име му
је песма светлозарног бола, песма
преображеног човековог постојања. Јавио се
у завичају српског песништва сам (готово би
се рекло исувише сам), да уради колико цео
један век, један пропуштени век. Прекасно се
јавио, прерано је отишао».
Можда је једино у тим годинама и било
могуће тако писати, и заметати трагове, тако

прештампавати и тако тобож враћати у
савремене токове књижевности једно дело
које је било гурнуту на маргину и од
Настасијевићевих савременика и наметаних
праваца мишљења новог доба и
новонаметнутих уредника, иако је имало
снагу животодавног извора? 

*
Шта су то укривали тзв. велики послератни
песници српски кад су прештампавали и
тобож хвалили Настасијевића? Велики
неуспех. Из чијих понора навире успех
(не)успешног полиграфа Настасијевића. 

*
Било је уметника и писаца, који су проживели
свој век успешно, иако су залутали у
уметност, књижевност. Могли су, да су били
поштенији према себи и свом изворном или
превасходном таленту, ако су га имали,
остварити прави успех као дипломате,
војсковође, револуционари, шпијуни,
коцкари, преводиоци, трговци...банкари...
догмате... судије... легионари...
Када такве залутале намећу, овде или у свету,
као успешне, то је апсурд.
Показали смо како настаје из правог и дубоког
неуспеха, успех.
Царство неуспеха у Србији веома је
пространо и врло добро камуфлирано.
Књижевноуметнички неуспех, бофл,
књижевноуметничка филоксера, читава јата
књижевних фушера, представљају се, како у
критици, тако и у дневној штампи, а и на
други начин (преко других средстава;
наметачких књижевних награда, сабора;
електронских медија) – као пожељан успех,
као нешто ексклузивно, ванредно...Међутим,
прегледајте нефалсификоване прегледе
живота и рада дотичних, и све ће вам бити
јасно! Много, много има јефтиног успеха!
Стварни, дубоки и истински неуспех овде
прикривају као гуја своје ноге. Откриће га,
разоткрити неумитно, колико сутра или
прекосутра.
Стварни, дубоки и прикривени истински
неуспех овде је постао тежи од бетонских
блокова, и он је својом тежином притиснуо
оно нешто успеха, који дотиче из великог
неуспеха. ...

(Фрагменти из једног публикованог текста пре
неколико година, који су заточници истинског
неуспеха прикривали, затрпали тонама влажног
песка као леш...)

___________

Трагом вести  , публиковане 9. децембра 2012.

ПРЕКО 300 000 ПОСЕТА 
НА САЗВЕЖЂУ ЗАВЕТИНЕ!

„Заветине“ су, тако, напокон, изашле из тзв.
Гета малих тиража штампаних издања, и
достигле посете о каквим се није могло ни
сањати пре, рецимо десет година, или пре
тридесетак година, када су покренуте као
Пишчева издања!
Сазвежђе ЗАВЕТИНА је посећено у Србији,
и бившим југословенским републикама, али и
у: САД, Русији, Великој Британији,
Француској, Немачкој, Хонг Конгу, на
Аљасци, у Аргентин, Бразилу,
Јужноиафричкој Републици, Шведској,
Украјини, Летонији, Јужној Кореји, Канади,
Турској, Италији, Нигерији, Холандији,
Израелу, Шпанији, Пољској, Румунија,
Јапану, Украјини, Молдавији… итд.
Преко 300 000 посета на локацијама
„Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“ доказују и потврђују
да су „стооки прозори“ Сазвежђа постали
далековиди, пожељни, моћнији и од
најмоћнијих дурбина!
Шта је то што привлачи толику посету?
Неофицијелан, недвосмислен став? То што на
многим локацијама Сазвежђа посетиоци могу
да нађу текстове који су против сваког
илузионизма – и у животу и у књижевности?
Нећемо избегавати да објавимо негативне, па
чак и сасвим омаловажавајуће коментаре који
се односе на нека објављена дела, под једним
јединим условом – да у тим коментарима –
чак и кад су срочени на брзину – има
аргумената.
Не једна локација Сазвежђа посвећена је
реалној стваралачкој критици и
разобличавању свих облика перфидности.
Београдске ЗАВЕТИНЕ су дошле на свет из
најнеочекиванијег правца попут аватара!*
________
* аватар. у хиндуизму инкарнација божанства у
људској или животињској форми ради 

супростављања злу на свету.Обично се односи на
десет појава Вишнуа, укључујући и инкарнацију Буде
Гаутаме и Калкина (инкарнација која ће тек доћи). Ово
учење појављује се у Багавадгити у речима бога
Кришне Ајруну: ” Кад дође до пада правичности и
успона неправичности, тада се ја појављујем.”
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА Британика. А-Б – Београд:
Политика:Народна књига, 2005. стр. 10

ПС. Крајем августа прошле године са М.
Лукићем 28. 08.2013. дељено је 1.099.763
(око пола пет поподне - средњеевропско
време) - разноврснии садржаји, чланци,
есеји, фотографије, вести, тумачења итд...
Према изводу из Контролне табле ГООГЛа.
Пролећа 2014. године ова цифра је сигурно
знатно увећана. Је ли то успех? Просудите
сами...

Погледајте:
http://principova.wordpress.com/2012/11/03/%D0%BF%D1%80%D
0 % B 5 % D 0 % B A % D 0 % B E - 3 0 0 - 0 0 0 -
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B7%D0%B2
%D0%B5%D0%B6%D1%92%D1%83-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8
%D0%BD%D0%B5/

____________________

ОРКЕСТАР ЗА СВАДБЕ, ВАШАРЕ И
САХРАНЕ, УРНЕБЕСЕ И

РАШЧИШЋАВАЊА?

Да, такав оркестар постоји, али се његова
свирка не може чути, данас и овде, од буке и
заблуда наметнутих представника дубоког и
прикривеног истинског неуспеха. Не може се
чути  јер том свирком доминирају арије
неизбежног, арије превредновања...

Избор: огледало београдског човека

Овде ћемо од сада, тј. од краја зиме  2014. године,
па на убудуће објављивати краће и непознате
радове превасходно српских писаца скрајнуте из
ко зна све којих разлога, како из ближе тако и даље
прошлости. Објављиваћемо заборављене и
критичке ствари. Подсећати, подвлачити...
У српској култури и литератури има много ружних
ствари, заборавности, подцењивања и
прецењивања на претек. Многи сведоци одлазе са
овог света, а многе хуље дефилују и надживевши
своје жртве бивају приказивани још као часни
људи! Мртва уста не говоре, не говоре, не говоре...
Хоће ли ова рубрика постати својеврсни медијум
преко кога ће моћи да проговоре мртва уста? 
Ко се данас још сећа Илије Мољковића, проф.
Владете Р. Кошутића, Миодрага
Станисављевића, Миодрага Мркића  (да
споменеме само неке) осим  њихових најближих?
А кад и најближи помру - ко ће их се сећати
даље?

* * *

ТАБУ ТЕМА СРПСКЕ 
КЊИЖЕВНОСТИ И ДРУШТВА

Владета Р. Кошутић: МАСЕР (одломци)

Човек сам који вековима понавља исте поставке и
претпоставке, дакле, гњаватор, прозван насловом
овог огледа. Јер, бити блесав, значи не мењати
мишљење сваког трећег дана.[1]

Многи студенти знају ме како сам им трљао живце,
враћајући им семинарске радове пуне непотребних
туђица, са захтевом да их замене нашим речима;
један од њих назвао ме је „једним живим
чистунцем", обезбедивши ми тиме славну
успомену, у недостатку славније. Али, неки, не
подносећи гњаваторство и ,,поповање", одуживали
су ми се касније на лепше качине: Лимен Errata,
заветни откуцар, бележио је на мојим часовима
шта сам политички „трунио", и хтео је то
обнародовати, али није успео; „сива (без)личност"
Трећег Рајха Радио Београда, за њим „Просветин"
уредник јебословних издања, као и Сврбоносац
Игњат презиру ме, непризнавањем моје
присутности; Први клоакотрист сматра и изјављује
да сам најглупље ужасан, Никола Бритулин, при
спомену мојих препева, почиње ходати унатрашке,
Божица Шујидер прети  да  ће  ми  „смрсита
конце",  итд,  итд.

(наставак на  стр. 12)
______________

Стојан Богдановић

књижевна порота

потребно је извесно време да живимо
да бисмо могли незнатно мало да умиремо
успемо ли да измислимо бар једно шепаво
слово онако мртви бринућемо о његовој судбини
сећајући се имена неких људи из литературе

наизменично ћемо постављати питања
студенти ће одговарати опседнути
проблемима узраста
надајући се да нико неће приметити
оних неколико лоших стихова пред конобаром
гласно ћемо поставити суштинско питање
одговор ћемо појаснити придржавајући се 
правила о методи дубље ћемо анализирати
саговорника из психологије позајмићемо
чекић и длето лукаво ћемо му понудити
стрпљење затим једним прецизним ударцем
покушаћемо да му отворимо лобању
не успемо ли опростићемо му што је такав
и препустићемо га онима који су вештији
у обављању овако сложених и одговорних послова
после завршене школе покушаваћемо исто
неко време још живећемо под утиском
да нам је ствар у рукама потом ћемо кренути
старим путем повремено ћемо се заустављати
убеђени да добро мислимо
у његовом присуству оговараћемо  познатије
књижевнике
доживи ли пристојну старост од рецимо сто
двеста година
схватиће да је одживео и да је успео
у то време неће се појављивати људи
ради лажног сведочења порота ће бити у пуном
саставу
међутим

докле су стигли песници 
од којих се много очекује

степен изненађења уз садејство свих
расположивих
снага препад и избор терена са тежом
конфигурацијом песме
неминовно доводе до резултата које ћемо
изложити
мртва војска песника неуморно збуњује
непријатеља
поражене чете повлаче се и налазе подршку у
дубинама
националних библиотека млади песници и
писци уопште
повлаче се по клиникама неки већ имају чир
ууууууууу
стомаку неки засути оспама покушавају изаћи
кроз одшкринута врата довикујући будућим
учитељицама
прошло је време самозадовољавања и ако треба
употребићемо силу морамо прећи на
конкретне ствари
а што се поезије тиче то ће нам бити први
послератни
домаћи задатак обећавамо да ћемо га
самостално урадити

попови и учитељи нису оптимисти али ствар
стоји
овако  ________________________________

(нека читалац сам упише одговор то је
сада модерно)

(наставак на  стр. 2.)

_____________

Ексклузивно

ТАЧКА НА ... СЛУЧАЈ ТЗВ. ВЕЛИКИХ
СРПСКИХ ПИСАЦА 

друге половине 20. века

Увод у дух  савременог вампиризма?

Белатукадруз : одломци из романа „Доктор
Смрт“ - Едиција БРАНИЧЕВО, Пожаревац,

2003.

Стр.: 11

...У Србији су немогући дисиденти, никада их није
било, нити их је могло бити. Метафора "Брозова
багра" представља мрчаву,
непроходну шуму, у којој би само слепац, попут
Филипа Вишњића, могао да види јасно - приказе,
прилике и монструме... У овој земљи су пре много
година тобож били дисиденти Ђилас, Ћосић,
Бећковић, Танасије од Сараораца, а сви су
завршили као добро плаћени дворски песници,
скућени на екслузивним престоничким
локацијама. Никада овде није било дисидената у
правом смислу речи...
Дисиденти су били средство режима, замка,
мечкина рупа.
Елем, кад некога увуку у општење са великим и
малим дисидентима, са дисидентима разних фела,
то је знак да је коначно доспео на мечкину рупу...У
суштини, побуњеника код Срба нема, нити их је
икада било.Приче о слободи спадају у омиљене
бајке и легенде Срба, можда и зато што су пола
миленијума били у ропству Азијата исламске вере?
Срби више научише од камелеона, и Турака,
Монгола и Бугара, па и Хрвата, него од Грка,
Енглеза, Француза и Индиоса...
У њих су дисиденти друго име за провокатора... 

наставак на 12 стр.
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KOGITO KLUB

ПИСМО УРЕДНИКА „ЗАВЕТИНА“

Веома поштовани пријатељи,

Оснивач »Заветина«, живи и ради у Србији,
управља »Сазвежђем« уз превасходну
подршку GООGL налога (блогови, сајтови,
преписка, профили, итд.) Лукић (примарна
адреса е-поште miroslav7275@gmail.com )
управља директно са 12 веб сајтова, а
придружио се још 78 (према Контролној
табли). Овај налог је до 28. 08. 2013. године
поделио са другима 1.099.720 прегледа
(чланака,вести, фотографија, стихова,
клипова, филмова… итд). Лукић је управљао
са 2175 (укупних контаката), чији су део били
и сви они који су до августа 2013. године
примали на појединачне адресе и »Билтен
Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ«.
Већ смо Вам писали, недавно, о великом
»поспремању« у београдским »Заветинама«,
поводом оснивања »Групе ЗАВЕТИНЕ
Запис« и дистрибуције (на појединачне
адресе) »Билтена Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ«.
»Заветине« су управо начиниле неопходну
ревизију управљања контактима, чланством
»Групе ЗАВЕТИНЕ Запис«.
Сви Ви, драги пријатељи, који будете добили
ово писмо, значи да више нећете добијати
»Билтен Сазтвежђа ЗАВЕТИНЕ«. Уколико на
овом списку, који обухвата 1/6 свих контаката
»Заветина« буде грешком и електронска
адреса неког од чланова »Групе
ЗАВЕТИНЕ«, или оних који су се у
међувремену пријавили да желе да и даље
примају на своју појединачну адресу »Билтен
Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ«, ми се због
евентуалног пропуста и грешке унапред
извињавамо. Значи, ово је, превасходно прави
опроштај од свих оних пријатеља,
симпатизера или радозналаца, који су
минулих година допринели на свој начин
ширењу концентричних кругова и подизању
планетарних мостова »Заветина«.
Заветине су пружиле могућност свим својим
сарадницима широм Србије, Европе,
Америке, Канаде, Русије, Аустралије, да се
придруже »Групи ЗАВЕТИНЕ Запис«, са
веома либералним правилима учлањивањадо
1. новембра 2013. Године. Исто тако, Заветине
су замолиле све досадашње примаоце
»Билтена Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ« да потврде,
пријавом, да желе да и даље добијају без
надокнаде »Билтен…« до краја лета 2013.
године тј. до средине септембра 2013.
Пошто Ваше потврде нису стигле, ето, били
смо принуђени, да Вас бришемо са листе, и
да Вам и на овај начин то потврдимо.
Уверавамо Вас да смо обрисали Ваше
електронске адресе и да  на њих више никада
неће стизати никаква писма из »Заветина«.
Онима пак којима буду желели контакте и
комуникацију и сарадњу са Београдским
»Заветинама« и у данима и месецима и
годинама које долазе, који из не знам којих све
разлога можда нису стигли да се пријаве, или
су просто то превидели, могу да се пријаве и
након пријема овог писма – у потпису
Оснивача постоје два директна линка за
пријављивање.

PS.

Од 1. септембра 2013. године, да поновимо,
на локацијама „Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“ моћи
ће да публикују само – прихваћени и
потврђени чланови Групе ЗАВЕТИНЕ
Запис. Аутори неће бити прихватани по
некаквом аутоматизму, чак ни они који су
последњих година публиковали и преко десет
радова на локацијама „Заветина“ , већ
директном пријавом. За ауторе који су
публиковали три или више радова, оставили
смо могућност да се пријаве до 1. новембра
2014. године. Наравно, ако се дотле не пријаве
(не улазимо у разлоге!), нећемо њихове већ
публиковане радове пребрисати,… Али,
третираћемо их, што је и природно, као
нечланове.
За све остале, оставили смо могућност
пријављивања и после 1. новембра
2013.године. Свим досадашњим примаоцима
Билтена, и посебно сарадницима који су из
неких својих разлога одустали од чланства у
Групи ЗАВЕТИНЕ Запис желимо све
најбоље, а  пре свега добро здравље, упорност
у раду, доследност у свему…

Све најбоље и Збогом,

(Београд, 11. септембар 2013)  - Б. Тукадруз

* * *
22. март 2014.

Ових дана добио сам поруку пуну
ентузијазма („не бисмо ми потцењивали
снагу ентузијазма у оваквим времена, баш
зато што су таква - то је ЈЕДИНА карта која
успева и то је заиста ЈЕДИНО што нам
мањка! Поздрав и хвала на савету“). То је била
реакција младих људи, издавача-ентузијаста,
које иначе лично не познајем, на оно што сам
записао на једној од друшттвених мрежа
(„Поздрав из "Заветина" : Надам се да знате
у шта се упуштате!У сваком случају,
ентузијазам је добар и леп, али без пара и
солидног капитала не може се направити
ништа важније, поготову у оваквим
временима , и у земљама сличним нашој“.) 
Заиста, шта се данас у издаваштву може
учинити без солидног капитала?
Хајде, убедите ме ви, који  заиста верујете да
се може и без пара бити издавач у правом
смислу речи. Убедите ме,  и бићу  вам
захвалан до краја  живота.
Ја сам у том послу, ево, пуних 31. годину! На
извору, рекло би се. Почео сам као издавач
1983. године уз скромну  породичну
уштеђевину. Објавио сам преко 300 наслова
књига, часописа, зборника, и суочио се са
оним са чиме се у своје време суочила и Ана,
млада, амбициона жена Достојевског, у
претпрошлом  веку. Шта се у функционисању
издаваштва изменило, и у свету, и код нас, у
односу на последње деценије претпрошлог,
19. века?
Бити независтан издавач, какав је био
архитекта Машић, није значило бити сасвим
независтан, али је импоновало што су
читаоци и купци веровали да је Господин
Машић  „независтан“. Независтан издавач је,
у ствари, код нас, био, у правом смислу речи
– Бора Станковић, када је о свом трошку
штампао прво издање „Нечисте крви“, али не,
на жалост, и покојни Илија Мољковић.
Покушао је да буде независтан издавач и Г-
дин М.Ј. Вишњић, али његове главне књиге
су изашле код тзв. официјелних, тј.
монополских издавача („Просвета“, „БИГЗ“),
и СКЗ (али у каквом је стању данас – СКЗ?
Колико помаже држава СКЗ? - Али шта би
било да држава одреши кесе и почне да
помаже СКЗ? Зар не би, и у тој националној
установи, после само две-три године, избило
на видело оно – српска посла? Они који тамо
„управљају“, који су се тамо затекли, у ово
тужно доба транзиције, нису тамо случајно.
То су  „остаци“  „измећара власти“ – оне
комунистичке, неокумунистичке, оних што су
увек били у близини власти, увек у праву, увек
мајстори за мимикрију, социјалну и сваку
другу...)
Имамо ли ми, приватног или државног,
дефинисаног националног издавача, коме се
може веровати и чије ће се књиге, па макар
и 5-6 наслова, излазило, годишње, чекати са
нестрпљењем?... Имамо  ли ми поузданог и
независног издавача? Или смо окружени
чудовиштима транзиције, поститоизма?
Какве ту може имати шансе - ентузијазам,
несумњив талентат, или осведочена снага
писца ? Чак и теоријске?...

Б. Ту. 

_____________

Овај подрум у који вас позивам...

До појаве филоксере сви послови око
бербе и прераде грожђа обављали су се у
пивницама (зградама подигнутим од
тврдог материјала у непосредној
близини винограда). После филоксере,
пивнице у Мишљеновцу губе свој значај
и нестају. Данас се једва назиру темељи
готово ишчезлих пивница у пределу
Међе...
Али, овај подрум у који вас ја водим на
сасвим је другом крају...

Бермет и арделија?

...То су врсте десертних вина, које су
многи домаћини правили у Крајини,
такође само за домаћу употребу и то у
посебним приликама (слава, свадба,
Божић, Ускрс, смрт и сл.). Ове послове
раде само мушкарци. Бермет праве
овако: одаберу најзрелије Четерешке или
Багрине које кроз сопац наслажу у буре.
На један ред грожђа ставе ред пелина и
тако се наизменично слаже, док се буре
не напуни. Тада у буре наспу јако старо
вино, и оставе да се устоји. Приликом
употребе, колико се бермета оточи,
толико се вина наспе да буре увек буде
пуно.Арделију праве кад отачу ширу за

бела вина. Одвојену ширу сипају у
посебно буре, помешану са ситном, као
брашно, истуцаном слачицом, добро
затворе и оставе да проври. Буре за
арделију мора да има масивне дуге и јаке
обруче, да би издржало јако врење и
велики притисак који се врењем јавља.
Кад вино проври, добије опор и сладак
укус...
Душан Масловарић,ВИНОГРАДАРСТВО
У НЕГОТИНСКОЈ КРАЈИНИ,  в. у
ГЛАСНИКУ Етнографског музеја, књ. 31-
32, 1968-1969, стр. 173-194; 192             

Видети више, извор: Запис 2:
http://bermetiardelija.blogspot.com/ 

_____________________

Књижевна филоксера

Грч.  (fylon - лист + xeros - сув, без сока), ваш
која живи на корењу и лишћу винове лозе. У
шатровачком говору: провалници. Винавер је
описивао српску књижевну филоксеру.
Међутим, ни шеседесетак година после
његове смрти нема  издавача да штампају
његове рукописе . Дакле, књижевна
филоксера напредује у Србији брже и бујније
од корова. Мало је оних који су се усудили да
требе ту филоксеру темељно и упорно.
Неки су покушали, па ... пошли Винаверовом
улицом у  прашуму филоксере.
Неки су одустали. Трагова одустајања има ту
и тамо. 
Шта мислите о овом запажању  Небојше
Васовића:

"У средини у којој нема интелигентне
критике, писцу није остављена могућност да
се самокритички осврће на своје дело, макар
не јавно. Заиста био би то театар за једну
публику која таквој представи није дорасла
"? (ДНЕВНИК I)
Какву ми књижевност, тј. какав књиижевни
живот и какву књижевну критику имамо?
Пишите што искреније, разборитије и
аргументованије. Објавићемо ако је истина,
па макар се замерили и најцрњем ђаволу!

Видети више:
https://sites.google.com/site/orkestarsuz/knizevn

a-filoksera
____________________

Стојан  Богдановић

шта ће убудуће радити данашњи
песници

одмарајући спремам се да пишем поезију
уморивши се довољно осећам задовољство
мало знам
посећујем неке пријатеље знају много видим
страшно
не могу да се сетим да ли је мој пријатељ
платон
био у праву изговоривши истину није добар
онај
ко мало зна ако је реч о поезији онда јасно је
гласније ће певати а ја морам да храним
канаринца
иначе од поезије ништа једног дана верујем
нико неће писати поезију а данашњи
песници 
подучаваће смеху нечије родитељеж

(Из књиге изабраних песама “СТАРИ
ПОКВАРЕЊАК”) 

______________________

Владимир Јагличић
ДО СВРШЕТКА ФИЛМА

Осврт

Од трњине утрнили зуби,
оним што је знало да нас спаја.
Део нашег живота се губи
за улицом, ко клиначка граја.

Погледаш ли, стара места вире,
ал их прекри невидљиви вео.
Део нашег живота умире,
поверуј ми, и то бољи део.

И како се безболно распао
код толико меса, крви, соли,
ко у грлу залогај запао,
можеш да се кладиш, понајбољи.

Повукли се људи, с њима ствари
ко претекне тужно да се диви.
Умро стари свет, и живот стари,
и једини вредан да се живи.

(наставак на 3 страни)

Улак или гласник „Заветина“ Прозори ЗАВЕТИНА

Потврда (доказ?) (Извод
из Контролне табле: Активност

налога miroslav7275@gmail.com )
Оснивач ЗАВЕТИНА, Србија.

Сајтови 87 укупно, 83 верификована.
Сајтови. Моји сајтови 16 .  Дељено са

М. Лукићем 28. 08.2013. 1.099.763
око пола пет поподне

(средњеевропско време). Мирослав
Лукић •  БЕОГРАД Раковица
Сердар Јанка Вукотића 1/13 .

Република Србија. +381 65 30 06 950
Звати између 11-14 часова у току
дана, по средњевропском времену 

ЗАВЕТИНЕ+, 
излазе повремено  (најмање) 4  пута

годишње * Годишња претплата за Србију
2000 дин.* За претплатнике из Европе 40

evra * За претплатнике из Америке 50
dolara. Одговорни уредник Бела Тукадруз

miroslav7275@gmail.com * Заменик
уредника Александар Лукић. - Издавач

Сазвежђе ЗАВЕТИНE Београд
(Мирослав Лукић ). Адреса 180 309

Београд Улица Сердар Јанка Вукотића 1/13
tel.+381653006950. - Овај број је

припремио Бела Тукадруз, а уредио
Александар Лукић. Рукописи се не враћају.
Прилози  се  хоноришупрема могућностима

“Заветина”... Секретар редакције
др Димитрије Лукић

ОГЛАШАВАЊЕ 
веома повољно

Све врсте Малих огласа - до 360
речи - публикују се по цени од 250
дин. Огласи остају на Платформи
Мреже Сазвежђа З недељу дана,

затим се потискују. Могућ је и
другачији договор. Огласи се шаљу

електронском поштом, или
обичном, на адресу Мирослав
Лукић. 11165 Београд, Сердар
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Поштанском упутницом.
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ВЈЕРУЈУ  
(наставак са 2. стране)

Владимир Јагличић
ДО СВРШЕТКА ФИЛМА

Пролазник

Сваког јутра пијац шири раље плахе,
избљује на асфалт нове сиромахе.

Нуде дрангулије на засраној клупи -
кад већ нико неће њих саме да купи.

Ил је у прашини прострта мушема:
свак изнео вишак оног чега нема.

На сретање вечно вековима младим,
шта би још требало, жртвом, да урадим?

Да, до гола скинут, обуставим битку,
све да раздам, па у Лепеницу - плитку.

Или да закључим испразно, вечније:
да пропаст поприма лице човечије.

Док птице саблазан у стрном шумарку
надлећу - пад људски у централном парку:

уз једину милост, хватану у лету -
не учествовати у оваквом свету.

____________
Док птице саблазан - парк, као и у свим нашим
градовима, служи и за проституцију

Говњава балада

Наша говна нису пристала на агонију
да падну где их пусте. Наше се говно пентра.
Наше говно врлуда, неће у фекалију.
Говна лутају градом. Од парка преко центра,
на Малу Вагу, затим с Пиваре на Колонију,
ко Холандез уклети што тражи души места. 

Преконоћ се олакша град. Уговњано свитање
заруји хоризонте, углавном безнадежне.
Имају л говна душу? Занимљиво питање.
Мораћу да припитам у општини надлежне.

Ко не зна шта са собом, а духовно је одмако
од бедне прозе свакодневља, и од ништавих
мисли,
посере се, где другде, пред Амиџиним
конаком,
и то остаје трајни споменик, неочистив.

Наша су говна део наше опстајне суштине!
У излоге, у радње, у пекаре - што скорије!
У естрадне наступе, у академије, скупштине:
наша су говна слика читаве историје!

_______________
Мала Вага, Пивара, Колонија - крагујевачки квартови
Пред Амиџиним конаком - Централни крагујевачки музеј
је смештен на месту негдашњег двора Књаза Милоша.
Амиџин конак је зграда очувана из тог доба. С обзиром на
то да је преко пута музеја пијац, а да је Амиџини конак
заклонито место, пијачари, као и алкохоличари,
проститутке и наркомани из суседног парка су се
најчешће олакшавали испред врата Амиџиног конака.
Било је оних који су говорили - некада су овде
запишавали крушку (књаз је вешао осуђенике о оближњу
суву крушку), а сад му засеравају конак. То је спречено
подизањем ограде око музеја, 2013. године.

Добро

Добро ми је у затвору овом
који зову и - канцеларија.
Не сањам о бољем, светлом, новом,
увек иста и нема арија.

Добро ми је у свом куту ниском
кад загледан у зид куцам слова,
а компјутер, биће немо, блиско,
све разуме, откуд судба ова.

Добро мени бива и кад мрднем,
кад слушају лаконоге ноге,
добро је што као кора тврднем
ко шестерац прешо у еклоге.

Добро што је више чега нема,
не прихватих да било шта имам,
живим смрти да припаднем спреман,
као фотос без мог знања сниман.

Ко га види, мислиће: "Гле среће!
Земно време ту заштићен пробде!"
Неће знати, ни слутити неће,
да никад и нисам био овде.

+ + +

Напуштеност је наслеђе највеће:
на горама, по селима, брдима,
изван градова, ван речних токова,
ван плаћености, ван наших окова,
једног је царства остала тврдина
и само с целим светом та умреће.

Није у тајном проценту банака,
у отпадништву регија, странака,
у банковном рачуну великаша.
с привилегијом београдских паша,
у издајствима војвођанске клике,
уз црногорске вечне издајнике -
већ у несрећи што је само наша,
као победа светског пострадања,
и пронађеног у смрти надања.

Напуштеност је извир сваког врела,
и најснажније окрепљења пиће:
у дроњама сам слабуњавог тела,
и поражен сам, и сва моја дела

ко да су ватри и пепелу хтела:
али у њима трепти моје биће.
Ја сам тај пораз призивао криком
да у пустињи не чује га нико
до онај ко је празнином охрабрен
кренуо собом да испуни бездан,
с пуноте свега у ништа да задре:
јер осим свега друго ништа не знам.

Захвала
Татјани Осречки (1946-2012)

Господе Боже, хвала ти на киши,
(тим изненадним твојим стиховима),
на шуму који зна бити и тиши,
на посети детињства, у сновима.

Хвала на стану, кораку (нечврстом),
колегијалном групном фарисејству,
тежини што се скупила под прстом
да лакшањем се преручи у песму.

Хвала за тешке фабричке капије,
грешку на конту што ме описмени.
За слабу плату нефакултетлије,
(други добише одузето мени).

Хвала на снегу ког јануар жуди
(ћутке, без дреке, не простачки, ко ми),
што више нема јутра да ме буди,
хвала за разум, и хвала на коми.

На амболији, на сломљеном куку,
смрти вољеног човека, на стресу,
што не избегох ни муку, ни бруку,
и на престанку дисања у месу.

Хвала што не знам да ли скочи цена
сандуку који у гроб ће да рину,
комеморацији, а понајвише на
општинском гробном месту што ме збрину.

Хвала за ових шездесетак лета
верности смрти, вероломства браће,
мада сам могла, не од овог света,
на свету овом остати и краће.

Хвала што срце још злу не да на се,
ролама бираним, и небиранима, -
мада, за све то, могла бих и да се
захвалим локалним тиранима.

24. јануара 2012.

________________
Хвала ти на киши - на дан кад је Тања умрла падала је
киша, иако је био јануар
Хвала на стану - Песникиња се ту обраћа „земним„
боговима (као да је у недоумици коме би више требало
захвалити, земљи, или небу). Она и њен супруг Борислав
Хорват добили су државни једноипособни стан средином
осамдесетих година. До тада су живели подстанарским
животом.
Хвала за тешке фабричке капије - Песникиња је радила у
фабрици „Застава“, као контиста. У Крагујевцу је
постојала изрека „Не знаш шта је мука док те Заставина
капија не лупи у тур“ (то јест, док се не затвори за тобом).
Грешка на конту - Детаљ из радне Тањине биографије.
Бора није био запослен, а њена плата је била мала, и она
би, повремено, „позјамљивала“; за кућне потребе, нешто
из фабричке касе. Једном су открили мањак, па је било
стани-пани, док га није надомирила. Та прича ми је
позната, јер је Тањин шеф била свекрва моје рођене
сестре.
Хвала на снегу ког јануар жуди - сад се, опет, обраћа Богу
у висинама. Снега, у ствари, нема, па се захваљује и на
томе.
Хвала на коми - Тања је пала у кому, после ломљења кука
и амболије

Филм

Дан је гледања филмова. Бирам их, на
компјутеру.
Моја је филмотека од књижне скоро већа.
Одувек пиратерију обожавах. И веру
поклањах злим момцима: знали су шта је срећа.
Срећа је отпор власти. Силнима света оба.
А ова пиратерија, не узима, већ даје.
И сам сам своја дела раздао будзашто. Соба
с библиотеком сведочи о томе. Јер не хаје
за оскудицу, пуна свечаног узбуђења
пред наступ битке свете за истину и лепоту.
Можда се свет не мења, ал душа нам се мења
и сјајка ко с екрана у овај свет нам, отуд.

Гледам филмове с децом. И читам, каткад, с
њима.
У нашу поверљивост примамо мало кога.
Јер ми смо та дружина отпађена у снима
која је нашла свету заборављеног Бога.
Да сам смртник само ме, понекад трнци подсете:
крену од руке, преко ногу, до прстију ножних.
(даље, очито, не могу). Нерад због ове посете
кисело се насмешим сред фотеља (не кожних!).
Ал не прекидам радњу. Јер мора се до краја
издржати тај налет, каскада неумилна.
Одржаћемо овај комадић  сна и раја
ради победе добра, (бар до свршетка филма).

7. 01. 2012.

_______________
Гледам филмове с децом - Мислим на свог сина и кћи.
Некада се ишло у биоскопе, а сад, ето, захваљујући
пиратерији, постоји кућни биоскоп, као снажни васпитни
ослон породичног заједништва („комадић сна и раја“ - јер
су ремек-.дела филмске уметности постала свима
доступна, и не зависе од воље дистрибутера).

(наставак на 5. страни)

СВЕ ШТО САМ ВОЛЕЛА  
УМРЛО ЈЕ ВИЧУЋИ МОЈЕ ИМЕ  

Тамо где јачина слабости моје уби и
последњи делић наде чувања илузија
немогућег трајања неких љубави, тамо се у
измаглици изнад дунавских кубика
оивиченим телима витких загрљених топола
и јабланова још увек назиру обриси
извирућих сећања. Извиру из стајаће воде
неких, човеку недоступних, предела душе,
као из дунавских разливених вода које чекају
нову кишу, олујом донешену, која ће их
покренути, узнемирити. Нека непозната жеља
има потребу да их узнемири, а опет и страх да
их покрене, јер истераће дивље звери и
ушушкане зимовке, скривене у шибљаку
преплетених купињака. Бојим се узнемирити
невине птичје душе, бојим се оптерећења која
им шаљем. Зар природа није већ уплетена у
нашем корену и обавија се дуж кичме као
трновито тело дивље купине; и полако се
пење и увија уз кичмену мождину,
остављајући укус плодова тек на дубокој
стрмини непца коју не могу језиком
дохватити и осетити укус распаднутог у
врењу плода који се враћа у моју утробу.
Нешто се покреће у мом стомаку, у покушају
да покрене недоступном жељу чежњом
обојену. 
Ах, зашто узнемиравати мирне дунавске воде
разливене по купинастим кубицима? Да ли је
то мој одвећ присутан грех или разливање
осећања којим се Дух поиграва, срећан што
може ослободити своје обличје. Ах, да ли је
Бог срећан или се тугом својом привија уз
моје срце? Да га ја, можда, својим скривеним
слутњама не узнемиравам исувише, и
непознатом га тугом наливам и оптерећујем
прошлим временима?  Лено вучем ноге по
лишћу свелом. Лено, још увек несвесно,
тражим погледе скривених трава под жутим
тепихом свелих нада. Лено се вучем по
магличастим пределима својих чежњи. Шум
жутог лишћа под мојим лаким кораком
одзвања ехом одбеглих мисли, лебдећи изнад
сребрнкасте нити која повезује врхове шума у
даљини, као ореол неког безвременог
доживљаја. Топољак који се спушта испод
лесних стрмина рубова, уснулог у магли
Белегиша, мами зраке сунца овог
новембарског дана да се пробуди. Све сјаји
неким чудним сјајем, преливајући се по мојој
скривеној души бојама које разбијају репове
магли између загрљаја већ оголелих грана
витких топола. И шушањ сјаја опалог лишћа
одзвања топољаком који се губи у тишини
Дунава. Река тихо ваља воде сећања својих
притока, поштујући њихове тајне немире.
Шум нечујне реке мами шумове моје душе,
чемерничке разигране кантате брзака
претворене у елегије скривених вирова и
тишака.                                            
Иза сваког усправног тела тополе и јаблана
предосећам скривеног песника који лута, још
витак, и шапатом страшним слути тишине
које ће и мене стићи; које, слутим, већ стижу
опалим лишћем, свелим са јесеном уморених
грана. Певуше магличасти репови који се
провлаче кроз грање: „певаће ти да сам ја
љубио јесен, а не твоје страсти, ни чланке
твоје голе, но стисак грања руменог,
увенулог“. Ах, ено га, мислим, надам се;
ухватила сам одблесак сјаја сребрнастог лука
којим се извија његово витко тело, скривено
иза јаблана. Трчим полако, опрезно
избегавајући да згазим сваку опалу гранчицу,
да кртим звуком не одам своје присуство. Још
кријем тајне у маглама. Нема га, нема
песника, само витко стабло усамљеног
јаблана између топола које се смеше мојим
узалудним разоткривањем тежине и горког
укуса дивље купине. „Ах, нико нема части ни
сласти, ни пламена доста да мене воли, но
само јабланови вити“... Осећам сопствене
дланове на храпавој кори хладним знојем
узаврелог унутарја. Осећам само додир којим
милујем кожу усамљеног стабла, по коме се
лагано сливају капљице мојих чежњивих
сокова. Један усамљени магличасти вео ме
обавија. Милује моје црвене образе, спушта
се дахом низ душник, право у дно стомака и
покреће чудне емоције; оне давне које бих да
повратим. Нема песника, у јаблан се
претворио, и шапуће ми: „Чуј, плаче Месец
млад и жут. Слушај ме, драга, последњи пут.
Умрећу, па када се зажелиш мене, не вичи име
моје у смирај дана. Слушај ветар са лишћа
свелог, жутог”... Ослушкујем, у ослушкивање
сам цело биће пренела. Шушти, само шушти
лени ветар кроз грање топољака испод лесне
белегишке стрмине која се препречила између
мене и високе обале. Ни магла се не може
уздићи тако високо, ни пустити зрак сунца до
топољака. Дугоноге девојачке ноге, сада већ
отежале од терета прошлих времена, не могу

поскочити толико високо да би плавет
достигла. Као да сам заробљена између
широке и тихе реке и високе обале лесне
стрмине која се  обрушава међу топољаке.
Залеђене и од “младости своје увијене миром,
снегова и леда”моје очи у немоћи блуде. “И
тако, без пута, моје миловање, по умирању
лута”, пева песник у мени, истерујући
непознате слутње узнемирених невиних
зимовки. Тек сновима блудним, по
сребрнкастом луку разапетим између грања
уснулих шума дунавских кубика, још увек
лутам и песника тражим, што га од
негдашњег похода калемегданских стаза још
увек потискујем. “Желим да после снова не
остане траг мој на твоме телу, да понесеш од
мене само тугу и свилу белу и мирис благ
путева засутих лишћем свелим са јабланова”,
говорио је песник мојим сећањем. Јеца моје
сећање, јеца од бојазни заборава, од јачине
слабости моје и неминовне смрти илузија
немогућег трајања.                              
И тамо, на Калемегдану, једног давно
одбеглог дана, баш као и овде, осећај мириса
белог у јези новембарског сна лута мојим
мислима. И речи одзвањају опном моје
унутрашње ушне шкољке: Не гледај, пожели
нешто, нешто велико и бело, и не бој се, није
то жеља, само је страх од испуњења. И ћути,
сад само ћути, јер да те нему осећам хоћу,
магло бела једног новембарског сна.
Разливени путеви стазе опалог лишћа губе се
у времену које вероватно више и не постоји.
“И тако, без пута, моје миловање, по умирању
лута”. Осећај сећања залуд се шири
разгранато на моје голо биће. Неки нови
млечни пупољци у мени прете
расцветавањем; нове беле боје разливају се по
тек ухватљивом обрису топољака; осећај
чежње луде страсти и бола капљица давно
изгубљених и несталих, што капљу по јесени
овог магловитог новембарског дана. Страх од
испуњења не да да се расцвета пробуђена
мисао. Као да предосећам сенку данашњег
дана како ме је притисла, сенка у пуном цвату.
Не треба тражити оно што је давно изгубљено
у белој магли; не треба, чујем неми  глас
песника у мени, “случано се сетих невесела,
јер волим да склопим очи и ћутим...јер
догодине... ко зна где ћу бити, у тишини
слутим....”  Младост увијена у помисао лаких
боја које нестају у распадајућим реповима
магле тек је присећање на покушај заборава
песника, његовог тестамента који као усуд
носим у дубини коренске тмине одакле моја
природа почива и бива; и тек присећање на
скоро избрисан траг, другог немогућег
песника, остављен на жутој калемегданској
стази која се губи у овом белегишком
топољаку. Остало је тек једно тело јаблана
који се извија својом витком силуетом кроз
сећање. Јачина слабости моје полако умире у
овој јесени. Осећам, ново рађање, неког духа
који се пришуњава, и нежно и дрско у исто
време, не хајући за моје скривене ожиљке које
као да желим да оживим сећањем на лепоту
која је омамљивала младост. Оне давнашње
боје немоћних титраја одзвањају шапатима
који се губе са маглом кроз грање шума
дунавских мирних вода: ”Ветар студени
пуше, не стиди се мене нема душе, ни закона,
ни части, над болом има власти још само тело
голо. Све што сам волео умрло је вичући име
моје а ја му не могах помоћи. Збаци одело
своје, У целој звезданој ноћи једина радост
над болом у телу твом је голом. Све нам
допушта туга”    Црњански, опрости ми, што
сам затворила у твоје стихове и оне невеште,
испеване у срцу човека кога сам познавала
или бар мислила да умем и могу да
препознам. Ни ове стихове више не
препознајем у себи; одбегли су, нестали.
Трагови су одавно избледели. Покушавам да
се сетим човека који је желео или бар мислио
да може бити песник тиме што је чезнуо за
умирањем. Човека кога сам ја желела да
претворим у песника и можда га убила
тиме што сам мислила да сам га имала, а
изгубила. Како бих и могла кад ни свој
лик у огледалу нисам могла наслутити,
само репове магли које су се провлачиле
и нестајале у његовим дубинама иза
мирне површине. Немоћ одвајања снова
од тајни скривених међу пожутелим
страницама невелике збирке стихова. “И
овде, без боје тајне, ни једне воћке нема,
небесне оне боје, горке и бескрајне.”
Немоћ одвајања варке моћи од времена
које више и не постоји, а које можда није
ни постојало, осим у мојим сновима.....           

Су  ТАНАСКОВИЋ     
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