
УВОД
Разобличавање лажи, бирократске, илиофицијелне, званичне књижевности.Потискивање баласта 19. и 20. века,у култури и књижевности.Призивање православног илибогочовечанског реализма.

Резиме
Дућане лажи - треба затварати. Српска
култура и књижевност 21. века од тога ће
имати и директну и индиректну корист...
Прва три есеја у овој књизи, подсећам,
објављена су на крају мојих књига

Сабраних песама, крајем 2002. године.
Четврти, објављен је у ревији коју издаје
Универзитет у Крагујевцу, 2003.(1). У
суштини, овде не воле истину, или је врло
тешко примају, али то је проблем тих људи.
Наметни људи Наметнога века нису изумрли.
Напротив.У неким књигама (објављеним у
оквиру мојих ДЕЛА) изнете су детаљније
аргументације о безвредности и штетности
официјелне или бирократске књижевности,
нећу цитирати (овде) та места, понављати се.
Одавно је сазрело време за ревизије(2) у
српској књижевности.Књижевне фигуре, тзв.књижевни мутанти, биће заборављени због
мутанства, због тога што је изостао њихов
развој, књижевни, стваралачки, прави,
пожељни...
Наметне људе Наметног века нико још није
реално описивао, макар и узгред, осим,
рецимо, Илије Мољковића (нажалост,
упокојеног; за кога блиски му људи говоре да
је био “тежак”, јер је читавог живота остао
доследан себи, што баш није честа појава у
овом балканском вилајету). Наметни људи
Наметног века су наметнути, да би
онемогућили, замаглили и разводнили
ствар....

Бела ТУКАДРУЗ
__________
1 Уредништво ЛИПАРА позвало ме је да узмем
учешћа у анкети поводом деоба српских писаца. На
прва три есеја, није било реакција. Вероватно и зато,
што су ти есеји објављени у књигама које су
публиковане у симболичним тиражима
(академским, једва стотинак примерака). На четврти
је било - усмених и парохијских,чаршијских, као
уосталом и на мој подужи синтетички есеј 21. ВЕК.
ГАТАЛИНКА и ШЉИВОВ ВИДИК (објављен у
београдском Савременику,....), пре свега, зато што
ЛИПАР излази у довољном броју примерака.
Природа тих реакција је - најблаже речено - (...)
контрапродуктивна. Праве контрааргументе нико
није изнео.Јер, има ли их?
2 Ревизија је започета нашим књигама:
НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ Плус ултра (треће издање
антологије српске поезије 20 века; обиман
Предговор; Поговор) РЕЛИГИЈА ПОЕЗИЈЕ (друго
допуњено издање), ЈАПАНСКИ ДРВОРЕЗ,
ШЉАКА ИСТОРИЈЕ, ДУГ ПОГЛЕД УНАЗАД
(Београд, Мобаров институт: ЗАВЕТИНЕ, 2002),
Антологија опалог лишћа (Београд, Заветине, 2005).

(наставак на 8. стр.)
________________
МИ ГУБИТНИЦИ 

ДОСАДНА СМО БАГРА
песма уводник за светске новине

Шта ће Светлу ово наше ?Без обзира што смо понели,поднели иизмислилиСјединили се,опако скаменили ко државназдањаХодамо, гледамо.дишемо,стењемо скороистоветноПостројен полукружни хор,непомичанОтпоран на интонацију 
С багром песму не почињи,Откида руке маестримаЗубима из ваздухаКад не прихвата као да растрже,кад је безслухаКо да је без икога и ичегаКад је без смисла не можеш је надговорити
МумлаШта ће светлу ово наше ?Вратимо се у прва и последња лицаШта више сере лирски субјект

Цитирајмо битни прекорА глад вас не напушта,боме ни жеђ непонестајеДан и ноћ кружи исти онајШто горе шапће а доле пролива
Надам се ,надам Дајте ви мени тај лирски субјект све ћу јапрогутатиМогу ја и лежећки,ко црв
Није багра ни за поређењеНи за милост,ни за хаос,То зија,гута уздах,очи исколачујеЦеди из у себи нечег
Шта ће светлу ово наше ?
Само,откуд врапца у крутој крагниоткуд тиче у леденом штиркуБлед бледи,лед ледениСтуден око туђег грла
Угинуће које грејеИ први и последњи пут
Под гркљаном кључаницаВреле капи,длаке,сиво перјеСвашта јарко изнад главе
Шта ће Светлу ово наше?

Радивој Шајтинац
_______________________

СРБИЈА У ДУБОКИМ ВОДАМА 
Дубоке воде нису
Непријатељ Србији
Оне јој помажу да се
Осврне на благо њених
Понорница
Са дубина Дома незнања
У коме столећима тамнује њен
Врцави Дух
Као у казамату
У чијој мемљивој мртвачнице је
Кап по кап мучки исисивана душа
Гаврила Принципа
Србија не може тек тако да
Издахне
Да се удави у
Успаниченим водама
Река које је пресецају и
Чине бајковитим девојком међу
Шљивицима
Булкама
Пољима маслачка и хајдучке траве
На њеним грудима светло се
Ордење претвара у бране од челика
У талпе од које се одбијају
Свотице светлуцавих подсмеха
Европских банкара
Србија је краљица својих несрећа
Одзвон српске трубе је недостижна
Мелодија за којом је патио Вагнер
Међу рокерима
Србија има своје корене
Православну браћу Русе
Светог Јована
Косово и Метохију, Владичин Хан,
Своје
Сеобе и деобе
Снегове на Копаонику
Априлске кише у Пожаревцу
Калиманку, Врлу, Пек, Дунав и
Његову невесту Саву
Србија има уплашене интелектуалце
Академике од папира
Траљаве политичаре и
Јадне неписмене песнике
Вашке и шуге
Своје Влахе
Војводе, генерале и свеце
Заветину у кући Лукића
Србија има и оно што други немају
Плићаке у дубоким водама
Које с правом јуришају на све њене
Јаде и промашаје
Србији не требају страни
Алуминијски чамци
Амфибије, пумпе и рониоци
Дубоке воде живе од њене страсти

Зоран М. Мандић
(наставак на 8. страни)
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Последња пошта Добрици Ћосићу
Добрица Ћосић, један од највећих српских
писаца 20. века, академик и први председник
Савезне Републике Југославије, сахрањен је
данас на Новом гробљу у Београду, у
породичној гробници. Уз чланове породице
преминулог писца, сахрани су присуствовале
бројне личности из политичког и културног
живота Србије, а процењује се да је било
више од 1.500 људи.
Опело је служио епископ бачки Иринеј,
свештеници Београдске митрополије, и хор
Богословског факултета из Београда.
Говорећи у име Српске православне цркве,
епископ Иринеј изговорио је неколико
молитвених речи. Опроштајних говора није
било, по тестаметарној поруци Добрице
Ћосића, у којој се каже:
„Знам колико је напорно и непријатно
организовати комеморације умрлим
члановима Удружења књижевника Србије.
Молим вас и захтевам да се лишите тог
напора у мом случају. Не испраћајте ме
комеморативним говорима. О мени је много
говорено за мога живота”.
Последњу почаст Добрици Ћосићу указали
су Томислав Николић, председник Републике
Србије, са супругом Драгицом, Милорад
Додик, председник Републике Српске, Ивица
Дачић, први потпредседник Владе Србије и
министар спољних послова, Никола
Селаковић, министар правде у Влади
Републике Србије, Иван Тасовац, министар
културе и информисања, Маја Гојковић,
председница Скупштине Србије, бивши
председник Србије Борис Тадић, Војислав
Коштуница, митрополит црногорско-
приморски Амфилохије, Матија Бећковић,
Емир Кустурица, Коста Чавошки, Вуле
Журић, Адам Пуслојић, Мирослав Јосић
Вишњић, Милосав Тешић, Нада Милошевић
Ђорђевић, Милован Витезовић, Небојша
Брадић, Миро Вуксановић, Радослав
Зеленовић, Милорад Вучелић, Мирослав
Мишковић, Јасмина Митровић Марић,
писци-чланови Удружења књижевника
Србије и Српског књижевног друштва,
чланови САНУ, и многи други.
М. В. - Политика: 20.05.2014

__________________
Данило Киш

ПЕСНИК РЕВОЛУЦИЈЕ
НА ПРЕДСЕДНИЧКОМ БРОДУ
1 Протокол
Триста бијелих кошуља
(по три комада за сваки дан)
Не да бисте били гол
нег так вам налаже протокол.
О гаћама и да не говоримо.
(Од игле, за кравату, до гаћа
Протокол плаћа.
Вама је за то одвећ мала плаћа.)
А што се тиче кравате
(узгред - кажу - ви не љубите одвећ Хрвате)
Кравата треба да се са комплетом слаже,
Тако Протокол налаже.
Имадете ли довољно купаћих,
за плажу?
Десетак рецимо.
(И да не буду
како би се рекло мини.)
Код вас је,
так ми се бар чини,
обичај таков да се
људи купају у гаћама -
оним истим које
на њима поваздан стоје.
И ( о гаћама још само ово) :
мијењати их све чешће
нарочито ак узимате учешће
на каквом пријему
(ви то кажете ваљда на - прему,
тамо код вас у Шумадији, у Срему?)
И немојте Му одвећ стезати руку
И избјегавајте крупне ријечи
Оне по Вуку.
Ево још неколико савјета
( то држите попут завјета ) :
не смије се пљуват
не само по палуби
(то је и вама самоме јасно)
нег нити у море
нити у воде оцеана
чак и кад је вријеме красно,
јер треба овдје, изван уљудности,

рачунат на снагу вјетра
(од неколико стотина метара
у секунди).
Имат ћете лакаја и тајника,
и посебан (одјелни) тоалет и туш.
Туширање бар трипут дневно.
Што се тиче конверзације,
треба да је (углавном) лака.
Што више анегдота из нобе
(може понека и са
сеоске мобе)
као и са Дрвара и Виса.
Не залазит у мутне воде
национализма.
(Чувати јединство и братство
то је наше највеће богатство.)
Не помињати никако
Ђиласа, Дедијера, Хебранга.
Држати се напросто свога ранга.
О Стаљину - опрезно.
Троцког помињати уз смијешак
презрења.
О живима се не излијетати.
(Све се у политици из дана у дан мијења.)
Што се тиче јавнога мнијења
то је ваша домена.
Новине, радио и цијела штампа.
Текстове ћете давати мени.
Не рад контроле, нег рад правописа.
Бар што се тиче
верзије ијекавске, латиничке.
Све чувати
као највишу (државну) тајну,
као зјеницу ока.

(наставак на 6. страни)
_______________

ЗАШТО ЈОШ УВЕК НИЈЕ МОГУЋЕ
ОВДЕ ПРЕВРЕДНОВАЊЕ?
Спустила се густа маглаПокрај Дунава,Покрај Дунава.То не била густа маглаПокрај Дунава,Покрај Дунава.Већ то била храбра војскаМаршал Титова,Маршал Титова.

Читајући ове редове, објављене у некада
популарном часопису Расковнику посвећеном
народном животу и уметности (лето 1980, стр.
9), окаснело, током ускршњих празника 2007,
некако у исто време када и новопокренути први
двоброј часописа Едиције ЗАВЕТИНЕ
Посебна породична заветина, прелиставајући
и књигу Миодрага Мркића Превредновања
(Београд, Феникс, 2002, 139 стр.), падале су ми
многе тужне мисли на памет; а пре свега,
обузимала ме је помисао:да ништа није онако
како на први поглед изгледа! Расковник
неколико месеци после Титове смрти штампа
на ударном месту Бисер грану за друга Тита
(Руковет народних песама о Јосипу Брозу
Титу), као што чине и сви други књижевни
листови и часописи широм СФРЈ. Расковник
објављује уводник Тито и народ, непотписан.
(У уредништву Р. у то време су: Д. Витошевић,
гл. и одг. З. Вучић, извршни. Д. Ерић, Р. Кавеџић,Ц. Котевска, Владета Р. Кошутић, Д.Лакићевић, Љ. Раденковић.) Ево шта
непотписани пише о Титу и народу:Ако јетачно, а јесте, да је <геније - осећање извора>,онда је мало рећи да је Тито те изворе, оненајдубље, народне, осећао: они су били  у њемуи он сав у њима, и то би била, рецимо одмах,одгонетка целог тог Титовог >чуда>. Јошједном, долазимо до давнашње и вечне приче одиву Антеју, сину богиње Земље, који у ослонвуна своју мајку остаје непобедив и бесмртан...итд. - Огаван и бесраман текст, хавлоспев
посмртни, исписан руком следбеника и
фалсификатора.
27 година је прошло од тога лета; а магла сене разилази. Јер те магле које су се спустилепокрај Дунава беху фаталне и по толикепојединце и по народ.
Те магле које су се спустиле не онда када је
хваљени тзв. Антеј пандркнуо, него још онда
када је као тзв. победник на белом коњу
зајахао народ као тог белог коња....

Гојхлин ЈУНИОР

(наставак на  3. стр.)
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ПАНОРАМА НОВИЈЕ РУСКЕ
ПОЕЗИЈЕ (Из рукописа)

Одабрао, превео и белешке написао
Владимир Јагличић

(наставак из прошлог броја)
Нина ИСКРЕНКО (1951-1995) 

Специјална алтернативна дијета за
жене које чезну да смршају
Понедељак
Секс
Виски
Секс
Кратки курс енглеског
Фри-џез на руском
Крос
Кинески бокс
Два пута виски
и два пута секс
Уторак
Две кока-коле
Секс
Pan Am
Њу-јорк
Чикаго
Индијанополкис
Лас Вегас
Виски
Секс
Среда
Индијанополис
Аљаска
Ескими
Пси (тек оњушити)
Поларне саонице
Пол
Интерфакс
Ламбада
Рашн-вотка
Виски
Секс
Четвртак
4 порције гершли
с посним маслацем
око 300 грама сланине с белим луком
векна
грузијски чај
600 секунди
још 2-3 секунде
клозет
чаша чесмуше
клозет
чаша
клозет
још чаша
програм А
боца минералне
и лаки продуховљени
секс
Петак
Мотор
Запушач
Бацање низ
Отворени космос
Крај
Отварач
Пун месец
Слом
Чекић
Две тубице "Столичне"
Ура
Спојка је готова ствар
Субота
Две кока-коле
виски с вероналом
Одлазак за уснулим
Брижни преглед
Породични прстен
валута документи
наркотици Опасност
добри медикаменти
Кратак први рок
Слобода
Виски
Секс
Недеља (библотечки дан)
Хомер
Монтењ
Рабле
и брзо Хенри Милер
Перно

Суфле
Сардине
Бифтеци
Још перноа
Нови "Том и Џери"
Обичан антички секс сат и по
Сен-Санс   Глијер  Свиридов
Сеоски одмор Кефир
Еклезијаст Супозиторијум
18. фебруара 1991.
__________________
Супозиторијум - медикамент који се ставља
у телесне шупљине, супозитиријуми могу
бити анални и вагинални, користе се као
анестетик, или због гинеколошких
инфекција итд.
Нина Искренко родила се 26. јула 1951.
године у граду Петровск, Саратовска
област. Завршила је физички факултет
Московског државног университета, и
радила као преводилац научно-техничке
литературе. Крајем осамдесетих година
била је члан клуба „Поезија“,
полуофицијелног удружења писаца.
Објавила је 3 збирке песама, и преводила
савремену америчку поезију. У Сједињеним
америчким државама 1991. године
објављена је њена збирка на енглеском
језику, „Право на грешку“. После њене
смрти објављено је неколико књига њене
поезије - из заоставштине, и избора. Умрла
је од рака 14. фебруара 1995. године. У
граду Костроми, од 1999. године организује
се књижевни конкурс и додељује се награда
са њеним именом.

Светлана КЕКОВА (1951)
* * *
Природа је у паду. На јабуке су
накачене цене.
На шареној пијаци мешају се кикот и
псовке, ко и раније.
Хероји-љубавници сахну и силазе са
сцене,
у загушљивој провинцији мирно се
шире гераније.
Одлази Антоније, рида за њим
Клеопатра,
сценски радници су оставили укључено
светло с трема.
У јесењем пејсажу, као у аветном свету
театра,
већ ни суфлера, ни вечног гледаоца,
нема.
А ми - преживљавамо. И опет, под
сводима сале,
где је сјај непрекидан, а дан скраћен за
трећину, при крају,
догађају се драме где се страсти таквог
набоја пале,
да птицама, као људима, дође да плачу
и певају.
Влагом у тле отиче у Поезију проза,
да би се срели у речи папир, душа и
перо,
и ваздух јесењи, ко танко гудало
виртуоза
на одбаченој виолини свираће ти
„Болеро“.
1980.
Светлана Васиљевна Кекова рођена је 21.
априла 1951. године у Александровск-
Сахалинску, Сахалинска област, у породици
војног лица. Детињство и младост провела
је у Тамбову, где је завршила средњу школу.
Потом је дипломирала на филолошком
факултету Саратовског државног
университета (1973), одбранивши
докторску дисертацију на тему
„Метаморфоза хришћанског кода у поезији
Заболоцког и Тарковског“ (2009). Предавала
је на филолошком фаакултету у Саратову
(1975-1988), и на Саратовском педагошком
институту (од 1988). Учествовала је на
многим међународним песничким
фестивалима, а њене песме преведене су на
све европске језике. Први је добитник
награде „Москва-транзит“ (2001), а осим
својих песничких збирки објавила је и три
књиге из области књижевне историје и
критике. Живи у Саратову.

Владимир В. ПУЧКОВ (1951)
* * *
Острво. Дими се Везув. Па да, Капри.
Струји и са слике, чак, небески пламен!
По стаклу, међутим, сустижу се капи,
свака кап се, истом, преметне у пламен.
Све се, скроз, камени, и тле - чик га
нађи,
дувач ветар, смрзле на сводима птице.
Тек Везув са слике дими се и чађи,
беле хрпе лежу на прегиб странице.
* * *
Тамо темељ крцну, паде цреп са крова,
и црни се старих цепки крљ с рубова
крај зидова шупе где бди сенка влажна
и штрче слеђене гљиве са стубова.
Прозори су чак и дању застрвени,
на заласку стакла горе, плешу сени,
а кам бди на прагу - да не уђе бура,
као домаћица, у дом напуштени.
* * *
Хиљадугодишња јара ораница
брбљавих,
дрвета и жбунови, свуд, овенчани
мраком
ко облачина која нема снаге у глави
налево да се окрене, постане путним
знаком.
Ко ће нам указати пут у облачним
лукама,
у увалама плавети, чврстим мрежама
сеника?
И ко ће нас подићи на брижљивим
рукама,
кад пређем с тобом преко последњих
степеника.
__ Владимир Павлович Пучков родио се у
граду Владимиру, 3. децембра 1951. године.
После средње школе радио је у фабрици,
затим одслужио војни рок, и радио у Бироу
пропаганде уметничке литературе,
паралелно завршивши књижевни институт
који носи име Горког. Почео је да објављује
1967. године, а на прву збирку „Еклоге“
чекао је све до 1999. године. Другу збирку,
„Зимске гране“, објавио је 2004. године.
Живи и ради у родном граду.

Александар ЧЕРНОВ (1951)
Руска поезија. Двадесети век.
Антологија
На корицама - челични јежићи,
чувари, кроз Бедлам бескорисни, стоје.
Као крлетка у грудима, то је
наш живот који брзо ће отићи.
С лутака дроње одбачене, с краја,
последњи шав су потке одабране.
Камене плоче, дугмад што нас спаја,
читамо ревно са обадве стране,
књижевну грају имитирајући,
грешну, ко тротил који се уждио.
Ниси л, песниче незнан - не хајући,
лаку смрт барем, негде, заслужио?
Ко жар небески, уз ватромет сјајни
што пали прсте и око избија,
ко целулозна калцијум-фолија,
ко никотином засута страница,
ко антрацитом спечена зеница,
на омоту твој симбол стоји тајни.
Ни рођења, ни смрти датум знати.
Незнани песник - војник непознати.
Анри Русо
Јуче сам у густој кукурузној трави
кобилу хватао, ловио на чеки,
беше као витез, у свитцима неким,
и зрак кроз те свитке урликом се јави.
По плавоме небу двокрилац пролете,
док се са сапима мајах, сав невичан,
и пилот, ко креда блед, ваздух помете,
и гледа у мене, и кроз разглас прича.
А с мора сигнале шаље ми посада,
из дебеле трубе извирује клубе,
уже с копачкама меша пертле грубе,
марш понавља војни оркестар из града.
Скупљао се народ због лепог мотива,
Звижди, пева, пуца около петарда.
Постах ошамућен, постах леопард, а
уместо кобиле би локомотива!

Лице скрив, дотрча машинист, чичица,
потом - ложач, али без свог помоћника,
виде ме, у њему пробуди се сликар
и десна мишица постаде кичица.
Осетих, по кожи мојој што трепери,
прођоше му прсти, лако и пријатно,
под њим изникоше мрље, траке, платно
-
трагови незнаних прекоморских звери.

_Александар Владимирович Чернов родио
се 1951. године у граду Петропавловск-
Камчатски, у официрској породици. Од
1955. године живи у Кијеву. Студирао је на
Кијевском инжењеријско-градитељском и
педагошком институту. Радио је као
кондуктер, новинар, уредник, а Књижевни
институт имена Горког завршио је 1981.
године. Био је члан групе метаметафориста
(Жданов, Паршчиков, Кедров, Јерјоменко,
Кутик). Аутор је пет збирки поезије и
добитник више књижевних награда. Пише и
прозу. Преведен је на немачки, енглески и
француски језик.

Сергеј ШОРГИН (1952)
Узлет
Како то, ипак, није лепо - пунота душе,
у свој ред:
Душама ми о тврдо небо, телима рибе
ко о лед.
Летимо, падамо с облачине - са новим
кругом „до и од“.
А полетнији од нас чине чудо - пробију,
каткад свод.
Зар лако рупу свод допусти? Гледаш -
верујеш, али једва:
На слободи су! Зид попусти! Лете кроз
азур, изнад леда,
са собом носе све химере, јалове наде
на том свету...
И не налазе друге сфере. И леде се у
самом лету.
Уста отворе полуснено: пераја замах
још, једини,
у свод падају немо - ено, у вису су се
заледили.
Месец им ризу тка предано, венча их
звезда сребром патње...
А одоздо их ми гледамо - нама занавек
недохватне.
Новембар, 2006.
* * *
Нема рашта да гњави чича - наши
домети нису ситни,
а ако нема шта да се прича, ваља
штогод и измислити,
на одстојању бити с вечношћу, држати
столећа на нишану
и поражавати човечношћу пар пута
недељно бар, по плану.
Да безизлазни самит траје, спремни
смо вршити без роптања
ископавања кроз сећање наслага
искуства и морања.
И помоћи ће наше прегнуће, иде нам
чудно све на руку! -
да кроз мрак сегнемо надахнуће, и
мелодију у безвуку.
Нисмо ленчуге, на рад крећемо, и
ордење нам већ додија;
црвенети због лажи нећемо - она је
реалнија од реалија.
Нек реч допуни општу слику, доказом у
недоказивом свету -
плаћамо цену невелику: Харону ситну
монету.
Новембар, 2006.
__Сергеј Шоргин родио се 11. новембра
1952. године у Кировграду, Украјина.
Завршио је кибернетику на Московском
државном университету Ломоносова 1974.
године. Доктор математичких наука,
университетски професор и заменик
директора Института проблемске
информатике при Руској академији наука.
Објавио преко 100 научних радова и три
научне монографије (као коаутор, са
Бенингом и Корољевим). Напоредо, писао је
поезију и преводио. Добитник међународне
песничке награде Пјотра Вегина (2008). Од
1969. године живи у Москви, ожењен, има
два сина, унука и унуку.
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наставак са 13. стр.
Под каменим брегом Кавлијаком, данашњим
Ка ле мегданом, Јасона и његове другове
угостили су и по том их отправили даље
Синги, скитско-трачанско пле ме насељено на
ушћу двеју река.
Од Синга је потекло прво име Београда –
Син ги дон, како ће га, у знаменитоме делу
Географски увод, први увести у писану
светску повест антички матема ти чар и
астроном Клаудије Птолемеј (други век после
Христа). Познатији, латински облик назива –
Singidunum (с тим што, по француском
палеофилологу Жи бенвилу, ово „dunum“ има
келтско порекло и значи: тврђава, замак) –
трајаће готово петнаест векова.
После Синга, Београд су рушили и градили
Три бали, Келти, Хуни, Сармати, Авари, Готи,
Римљани, Ви зантинци, Бугари, Турци,
Мађари, Аустријанци, Немци, „савезници“
Енглези, НАТО-Европа и Американци.
При падао је многима, док у 15. столећу није
постао – српски град.
Са таквом својом бурном повесницом и
толико променљивом, увек драматичном
судбином, Београд пред усредсређеног
посматрача излази час као раскош, час као
пустош; у једном тренутку је скршен и пони -
жен роб, одмах потом успламтео надмоћан
господар.
Гле, о Београд се сви отимају, и много од онога
што нам до јуче бејаше тама или маглено
слућење да нас се пројављује у свој својој
тајновитој јасноћи; у јас ној, па ипак
нерастумачивој и лепој тајанствености. Здат
да на дивовском раскршћу путева и светова
буде светионик и споменик, био је и остао,
јесте и (сва је прилика) остаће, у туђој и у
српској свести, у историји и у песми: град-
тврђава, кућа светих ратова, град-храм, град-
изненађење, град-сан – град, што стоји.
Град с таквим генијем (genius loci) и таквим
усу дом, при чему се ниједна од двеју
димензија никад не показује сама (оне су
неразмрсиво повезане) – шта је Београд могао
да буде, и шта уопште може бити него
природно и дубоко жариште књижевне
имагинације!

Јован  ПЕЈЧИЋ
== Извор: ПЕЈЧИЋ, Јован, 1951 - 

Ти, међутим: књижевни Београд / Јован Пејчић.
- Београд: Алтера, 2009 (Београд: Алтера). - 106
стр.; 16,5 цм. - (Библиотека Ивер; 1)  (...)
ISBN 978-86-6007-027-4
a) Библиотеке - Београд б) Београд - културни
живот
COBISS SR-ID 170470668
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Tek njenih tumačenja

Robert TILI
==Извор: Из рукописа „Будућност мртваца“

ПРОЗОРИ ЗАВЕТИНА
ЗАВЕТИНЕ поседују старе веома очуване
бројеве часописа „Заветина“, у својим
резервама: часописе који су, на жалост,
престали да излазе! Ти часописи беху
„прозори“ „Заветина“, годинама, и у
дословном и у преносном смислу речи. Реч је
о бројевима „Трећа Србија“, „Уметност
махагонија“, „Дрво живота“, о зборницима
Алманах за живу традицију, књижевност и
алхемију, „Велика магаза“, као и о часопису
„Оркестар Суз“. Све ове бројеве или
комплете, веома очуване, „Заветине“ нуде по
веома повољним ценама и према склопљеном
договору, читаоцима како из Србије, тако и
онима који живе изван Србије, како на
територији бивше СФРЈ, Европе, тако и
других континената. Часописи Заветина су на
књижевном попришту- трибина нелажних
критичара У ситуацији смо да понудимо
према веома популарној цени дигиталну
верзију часописа „Оркестар СУЗ“ бр. 1, на ЦД
по цени од 200,00 динара плус пошт.
трошкови.Подсећамо: прикупљамо још увек
новац за штампање часописа „ЗАВЕТИНЕ+“,
и на овај начин. Верујемо да „ЗАВЕТИНЕ*“
могу објединити плодна искуства на раду
свих некадашњих, угаашених часописа
„Заветина“.Ти часописи су излазили, као
некадашњи СРПСКИ КЊИЖЕВНИ
ГЛАСНИК, о трошку писаца и понеког
добротвора, првенствено из света литературе
и културе…И тако ће бити, ако Бог да и
убудуће!

“Оркестар СУЗ”
ЗАВЕТИНЕ  су покренуле нови књижевни
часопис, у препознатљивом свитак формату,
који би излазио повремено, а најмање три
пута годишње, као штампано на папиру

издање на стотинак страница. 
Какав је то, пак “Оркестар СУЗ”?! Засвадбе, заветине, вашаре и сахране. Заурнебесе и рашчишћавања.

Рекли бисмо: сличан у много чему свирачкој
дружини и пракси “Суз” надалеко чувеног
математичара, професора и аласа - Михаила
Петровића - “Мике Аласа”. Тај оркестар је
свирао на свој начин, посебан; имао је своју
славу; своје  чланове музичаре склоне ведром
и лековитом хумору. Тај оркестар је стварао и
јединствену књигу - ЦЈЕЛОМУДРИЈА
ОВОГ СВЕТА - која је неповратно ишчезла у
времену, и од које је остао само један део.
“Оркестар СУЗ”, донекле, наставља лепу и
занимљиву традицију и праксу музичке
дружине основане пре скоро два века (1896. у
Београду), али и настоји да је надгради на свој
начин.
Изашао је само један број овог часописаавгуста месеца 2009. године. 
Садржај. Првог броја  ч. Оркестар СУЗ
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Данас је овај број, штампан иначе у
симболичном броју примерака, права
библиофилска реткост. Може се поручити,као ЦД, по цени од 200,00 дин плуспоштански трошкови - за заинтересоване изСрбије. За читаоце у свету, овај број се може
добити по цени од 10 ЕУРА.Папирна верзија овог првог и јединог бројаможе се добити у Србији - само од“Заветина”, по цени од 280, 00 дин. _______________________

Сазвежђе ЗАВЕТИНА је покренуло
КЊИЖАРУ ПИСАЦА

веб сајт РАСПРОДАЈА књига и часописа
видети на интернет локацији

http://krmikovac.wordpress.com/
У овом Зеленом, мобилном  дућанчићу“Заветина” могу да се набаве бројевичасописа које су “Заветине” штампалеили публиковале током више од тридеценије постојања.
“Заветине” у својој мобилној, планетарној
књижари зелене боје, поседују, када је реч о
књижевним часописима, бројеве публиковане
у електронском облику и на папиру. Часописи
публиковани на ЦД сасвим су адекватни
верзијама одштампаним на папиру, и ти
бројеви су у принципу јефтинији ....

Препоручујемо часопис “Посебна
породична ЗАВЕТИНА” бр. 11-12/ лето
2008. на 100 стр. У овом броју су публиковане
у оквиру Антологије ФЕНИКС песме
песника 20. века Винавера, Црњанског,
Србољуба Митића, Леонида Шејке, М.
Лукића, Ђ. Шушњића и др. 

Сабрана дела Александра Лукића у 8
књига
Aлександар Лукић је први добитник
највише књижевне награде Едиције

ЗАВЕТИНЕ – Амблем тајног писма света,
за књигу ЈАСПИС (2008) . Награда је

неновчана,симболична, не додељује се само
за једну књигу, већ за читав опус, у коме
постоји евидентан раст од прве објављене
до најновије, тј. награђене књиге. И састоји
се, ево, у публиковању целокупног

књижевног опуса..
Библиотека
Добитници књижевне награде
Амблем тајног писма света

Коло I
Александар ЛУКИЋ
САБРАНИ РАДОВИ
ФАРМА ПОСКОКА
У вагону Розанова. Оснивач подземне
престонице.
Страшни суд (детаљи). Вампировићи
(Прва књига сабраних песама)
НЕЕВРОПА. БРОД ЛУДАКА
Европа. Брод лудака (Друга књига сабраних
песама)
ЛЕГЕНДЕ О РАМОНДАМА 
И РУЖИЧАСТОМ
ПЕСКУ МЕСЕЧЕВОГ СМАКНУЋА
Легенде о рамондама и ружичастом песку
месечевог смакнућа. У долини зидова . (Трећа
књига сабраних песама)
ЈАСПИС. НЕМУШТИ ЈЕЗИК. ЛИБЕЛА
Јаспис. Немушти језик. Либела
(Четврта књига сабраних песама)
MAESTRO PER PJETRO
Роман. (Пета књига сабраних дела)
ВЕСЕЛА МУМИЈА. КРИВЕ КИКЕ
Драме. (Шеста књига сабраних дела)
О УМЕТНОСТИ БУДУЋНОСТИ
Оглед о богочовечанском реализму и М.
Лукићу
(Седма књига сабраних дела)
МИТАРЕЊЕ ЧУДОВИШТА
Интервјуи, огледи, есеји, чланци, препеви.
Бездана уметност
(Осма књига сабраних дела)
Цена овог ЦДа 60 ЕУРА+ пошт. трошкови

__________________
... До којих се  крајњих граница можепружити уметност издаваштва?Је ли јошувек могуће конциповати је у околностимакад тендециозно понестају извесни њенисуштински предуслови, попут новца итржишта? Одговор је - изненађујуће -потврдан. Барем ако погледамо пример којинам је дошао из Русије. У јеку октобарскереволуције, тих дана који су били, по речимаАлександра Блока, “мешавина тескобе,ужаса, покоре, наде”, када су штампаријевећ биле затворене на неодређено време, а“инфлација подизала цене из часа у час, групаписаца - међу којима и један песник попутХодасевича и један мислилац попутБерђајева, као и романсијер Михаил Осоргин,, који је потом био хроничар ових догађаја -одлучила је да се упусти у наизглед неразуманподухват отварања Књижаре писаца.....”

Роберто КАЛАСО

Аукције Сазвежђе З
Не чезните за бесплатним књигама и часописима,

јер онда сањате о пропасти истински независних издавача!!! ЗАВЕТИНЕ
180309 БЕОГРАД-Раковица 

Сердар Јанка Вукотића 1 / 13, СРБ 
+381653006950 

miroslav7275@gmail.com

Мобилна књижара 
КЊИЖАРА ПИСАЦА

http://krmikovac.wordpress.com/
издаваштво као књижевни жанр

ОГЛАШАВАЊЕ веома повољно
Све врсте Малих огласа - до 360
речи - публикују се по цени од
366,00 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 Јанка

Вукотића 1/13. Као и новац. 
Поштанском упутницом.
Оглашивачи из иностранства

шаљу новац у противвредности -
2 ЕВРА (Европа, Азија), 3

америчка долара (САД, Канада,
Јужна Америка, Аустралија)...

**
Гоогл  извештај : Мирослав Лукић,
Оснивач Заветина, Сазвежђе
ЗАВЕТИНЕ Из активности на налогу
последњих 28 дана  ) - 76 блогова МЛ.
Преписке 12. 768. - Фотографије 3.107.
- 329 видео снимака на ЈуТубу. 184
гледана видео снимка; 589 приказа.
Најпопуларнији »Кад Пек побесни«
(Србија 21 %, Аустрија 417 %,  Босна и
Херцеговина 45%, Немачка 39 %,
Хрватска 100%) . - 2295 контаката Сајтови у
власништву Оснивача, које дели са свима:
24. Дељено са Оснивачем 1. 142. 017
(Изводи из   Контролне табле: 15. јун
2014.)


