
Ђовани ПАПИНИ
А ЈА ВАМ КАЖЕМ

»Казано је старима: не убиј ... а ја вам кажем: даће сваки ко се гњеви ни за шта на брата свогабити крив суду; а ако ко рекне брату своме: рака!биће крив скупштини; а ко рекне: будало! бићекрив паклу огњеном«. Исус иде право украјност. Не допушта ни могућност убијања;неће ни да помишља да има човека који би биокадар убити свога брата или га само и ранити.Њему не иде у главу ни намера, воља заубијање. Тренутан гњев, једна погрдна реч,најблажа погрда исто су што и убиство.Учмали, равнодушни духови узвикнуће:претераност. Јер нема величине где немастрасти, то јест претераности. Исус има својулогику и не греши. Убиство је само последњиизраз каквог осећања. Са гњева се прелази наружне речи, са ружних речи на тучу, са туче наубиство. Није довољно, дакле, забранитиконачан чин, чин материјални и спољашњи. Тајчин је само резултат једног унутарњег процесажоји га је учинио потребним. Требало би,напротив, сагорети и у клици уништити опакубиљку која доноси отровне плодове.Ахил, Пелејев син, онај Ахил који је плануогњевом зато што су му одвели наложницу, тепред непријатељевим мртвим телом молибогове да га претворе у људождера, да бизубима искидао оно месо, исти тај Ахил говориматери сребрних ногу:Нека су проклете свађе богова и смртних људи И жучност која учини да и паметан човек букне Гњевом који је слађи од меда и који у срцу Људскоме буја и попут огња букти!Ахил, после пораза својих другова, после смртинајмилијег му пријатеља, увиђа најзад шта је тогњев који се распламти и који ни реке крви немогу да угасе. Зна то он, ражљућени јунак, алисе не мења. И у својој јарости обраћа се Царусвих људи да му помогне да над мртвимХектором искали сву своју освету.Гњев је исто што и ватра: угасити се може самодок је варница. После је касно. С дубокимразлогом Исус је осудио погрдну реч исто онакокао и убиство. Када се сви људи буду научили дасваку зловољу угуше у самом њеном зачетку ида сваку погрду прогутају чим им на уста навре,онда између њих више неће долазити до сукобани речима ни оружјем и убиство ће остати самомрачна успомена на стара времена нашегаживотињства.
-  наставак на 3. стр. - 

________
ОДЛОМЦИ О СТЕФАНОВИЋУ
Народна књижевност и политички
ангажман
Како је наука утврдила, већ више од шествекова постоји српска народна књижевност.Први нама познати запис потиче из 1497.године, са италијанског тла, из српскеколоније у околини Напуља. Реч је о епскојпесми дугог стиха, бугарштици,  у којој сеговори о смедеревском робовању СибињанинЈанка. Век касније, 1554, мађарски песникТиноди у својој „Хроници” даје још једнупотврду о постојању нашег усменогстваралаштва, а Хваранин Петар Хекторовић,у Венецији 1568, објављује две српскенародне песме у путопису „Рибање ирибарско приговарање". Захваљујући Вуку,она постаје темељ наше савременелитературе, али и опчињава и заводи Европу.Јакоб Грим учи српски језик, епску поезијуупоређује с „Песмом над песмама", а Гетесвоје љубавне стихове испева у десетерцу.Преводи се на многе светске језике, објављује,изучава. Постаје, како вели Васко Попа,„наша класика, једина и права". Фолклорнакњижевност разнолика је и по много чемујединствена, мистична и недосежна, заносна,распусна, стварана од генијалних а смернихпојединаца, обликована кроз вековенебројеним гласовима. Књижевност која је,нарочито у дугим годинама ропства,представљала можда једини глас слободе,пркос и наду. С њом се у Срба мерило време,на оно пре и оно после Косовског боја. Она јеотпор асимилацији, подсећање на некадмоћну државу, пропало царство и пострадалехристолике јунаке. Данас, кад се точак српскеисторије, а можда и колективног опстанка,изнова окреће на Косову (и опет вођен туђомруком), неће бити ни мало чудно ако нам се,макар на тренутак, учини да живимо усмутним временима наших предака. Тиме каода епско стваралаштво изнова добија назначају.

Корпусу оних који су се студиозно бавилинашим националним књижевним благом,придружио се својевремено и СветиславСтефановић (Н. Сад, 1877 - Београд, 1944).Његов ангажман није био ни мало случајан,као што непредвиђено није ни његовозанимање Шекспиром или Гетеом на пример.У време кад се окреће епској баштини, агодина је 1906, он је општински лекар уЋуприји, далеко од главних књижевнихсредишта. Припрема се за одлазак у Беч напоследипломске студије на које га уписујеВладимир Ћоровић; води преписку са ЛазомКостићем, Дучићем, Миланом Савићем; улитерарним круговима запажен је најпре попровокативним текстовима које штампа уразноликој периодици, од Новог Сада иКарловаца до Сарајева и Мостара. За њим сутри збирке песама, пет књига превода.Ослонац је Вељку Петровићу и другиммладим писцима жељним афирмације.Широких интересовања а огромне енергије,чини се као да га је његов стваралачки нервводио напред, у област која му испрва нијебила толико блиска, али је, засигурно, заједног ерудиту његовог кова представљаладовољан изазов. Ако још овоме додамо да јеволео да руши књижевне табуе, да помера већутврђене границе, да полемише са честоеминентним савременицима, добијајући алии губећи битке, онда слика постаје потпунија.Предраг Пузић
- наставак на 6. стр.-_____________________

Писмо  Мирославу Тодоровићу
Драги Мирославе, 

Мислим се нешто: прођоше малине, а немаМ.Т. у малинарским тужаљкама и у њиховимборбеним редовима, кад прочитах текст
Мучење душе и најаву књиге о малинама.Сан о малинама као „црвеном злату“ Србијебрзо је постао мучна стварност. Србија је јошувек на нивоу брања дивљих малина, јагода икупина, њихове продаје на пијаци, у теглама?Нити су више Срби сељаци, земљоделци, нитиће Србија постати пољопривредна земља. Становништво Србије није никад формирано,уједињено, као заједница рада и производње,већ на неким митским, идеолошким инационалним опсесијама. Хајдук, ускок,комита, четник, партизан, гардиста... то је многопривлачније и негованије у српском етосу одрада и знања. Радије ће опет пробати неки новиекономски и политички систем, изгинути у рату,него обрађивати своје њиве и уљуђивати својукућу! Учимо два века да је слава и величинаСрба у јуришима и гробљима. Сем «Првебразде» М. Глишића, сећаш ли се из читанкеили лектире приче/песме која васпитава љубавпрема раду на  земљи? Хајдуци, војници,јунаци... никада нигде ништа нису унапредили!Та сорта никад ништа не чита, а довољно јебистра да научи певати о јунаштву, слободи иправди. А то је много лакше и исплативије негоорати и копати (или поштено се бавитизанатом). Тој сорти култура изазива нелагоду,њој треба нешто лако, уз пиво и мезе,«народно».Најрадије Србин, сељак, иде у војнике ижандаре/полицајце, писмен у чиновнике иполитичаре. Како некад, тако и данас. Илузијанема, има прича и манипулација.

Винко ШЕЛОГА
- наставак на  10. стр. -

______________
Кажу да смрт уводи у историју...
Како су нашле смрт старе културе? Не
у сиромаштву призора, као што се
најчешће верује, већ у обиљу које није
нашло свој израз. Неизражено обиље, тоје страшна енергија која делује попутболести рака. Опасност, дакле, не претинам од сиромаштва, које је немогуће, увечном стварању и престварању материје, од „суше” од које се бојемистичари, од које је зебао Паскал, већод богатства које стално нараста,умножава се бесконачно: ако изгубимо
радозналост за тражење израза
адекватног том богатству, са нама је
свршено.

Радомир Константиновић о СтаниславуВинаверу -  видети више на  стр.12.

Леонид ШЕЈКА
МОЈ ПОЛОЖАЈ*

На мојој глави нагомилани паразити. Усвему томе не видим разлог запопуштање.Једино што могу да учиним то је да,упркос свему...За сада је важно не показивати се. Евокако сам то удесио: Имам једну љуску,оклоп или кожу, коју облачим кад метраже. Станем на неко место, као дасам ту_укопан, и кад ме пронађу, ја имоставим своју љуску, дакле, оно што личина мене и што је изгледало као ја, и одемна друго место или у другу љуску, и сведок, најзад, не схвате да ме баш таособина одређује, и покушавају да ме туухвате. Али, тада ћу и ја да пронађемчвршће и трајније склониште. А, за сада,важно је не показати се, важно јеодржати тајност.Али, какваје то опна која стеже изатвара видик?Ах, то је сутра; морам да идем тамо,позвали су ме...*Представник тзв. Друге српске ренесансе- наставак на стр. 5 - _____________
ПАНОРАМА ПЕСНИКА ЧЛАНОВА ГРУПЕ Зз
Слободан БРАНКОВИЋ 

МЕНИ  СЕ  НЕ  ДОПАДА  ОВАЈ  СВЕТ
Шта ви мислите 
Има у извештајима и овако и онако
Фасцинације и шта није добро 
Шта су људи учинили од планете
Најпаметнији кажу да се још нисмо
опаметили 
Колико нас има од кад смо се усправили
Више но икад раније 
А нико да каже доста 
Овако више не иде 
Ако је већ могуће 
Свако са сваким да разговара 
Хајде да видимо  
Како даље 
Као најсавршенија бића 
Јесмо ли свесни недостатака 
Шта је то што недостаје 
Да бисмо били оно што јесмо 
Кад нам се већ догодио живот 
И ко зна шта још 

Преминуо прерано (2013)
____________

RAZOTKRIVENA SVRHA ZAPRAŠIVANJ A  (chemtrails-a)!

Jedan od zaista dobro urađenih tekstova na ovu
temu pojavio se još prošle godine na slovenačkom
sajtu pod naslovom: Senzacionalno: Razotkrivena
svrha zaprašivanja (chemtrails-a). Naša procena je
da će, onima koje naravno interesuje šta se događa
sa svakim od nas, stanovništvom uopšte i prirodom
na planeti trenutno, biti interesantno da ovo
pogledaju i pročitaju. Ovo je u stvari rezime svega
onoga što se dogodilo u zadnjoj deceniji, ono što
omogućava potpunu kontrolu domaćina/ljudskog
tela daljinskim putem… Neverovatno, ali istinito:
mogu da vam čitaju memoriju, misli, da vide ono
što vi vidite i da čuju ono što vi čujete. Zapravo, oni
mogu da vas pretvore u ljudskog robota. U
savremenoj informatici se to naziva BioAPI ili
biološka komponenta. Njena svrha je kontrola uma.
Prosto i jednostavno.
To što vidite na video snimku je nano-robot, koji
obmotava svoje pipke (hvataljke) oko neurona ili
sinapse (npr. vaše Purkinjeove ćelije u mozgu) ili
drugog neuronskog mosta. To je u stvari simulacija,
rezime svega onoga što se dogodilo u zadnjoj
deceniji. To što vidite omogućava potpunu kontrolu
domaćina/ljudskog tela daljinskim putem.
Nano-roboti (BioAPI) omogućavaju snimanje
elektronskih aktivnosti pojedinih neurona ili manje
grupe istih bez prodora u moždano organsko tkivo.
Koja je svrha zaprašivanja?
Zaprašivanje je logistička operacija od velikog
značaja. Značajnija je od Huverove brane (SAD),
trans cevovoda na Aljasci ili sletanja na mesec.
Gigantskih je razmera i veoma je skupa! Najveća
greška koju možemo da napravimo jeste da
pomislimo kako zaprašivanje ima samo jednu
svrhu. Za postojanje zaprašivanja postoji bar pet
do šest velikih razloga, a verovatno i više.

Najznačajnijih šest razloga su:
- Blokiranje sunčevog zračenja: standardni razlog,
koji poturaju tupanima iz političkih krugova, tj.
svetskim vladama. Pravdaju se kako je potrebno
tajno zaustaviti globalno zagrevanje.
- Blokiranje sunčevog zračenja (ponovo):
smanjenje sunčeve svetlosti na celoj planeti na
prikriven način umnogome umanjuje prinose. Tako
se veštački izazivaju krize u snabdevanju hranom, a
ljudi se dovode na ivicu gladi (depopulacija). To je
ujedno i razlog nestajanja pčela.
- Pregrevanje atmosfere: za izazivanje kontrolisanih
zamljotresa i uragana (npr. uragan Katrina u Nju
Orleansu) atmosfera mora da bude elektro-
provodljivija, kako bi sistemi poput HAARP-a mogli
da izvode svoja čuda. Zato produkti zaprašivanja u
svom sastavu, između ostalog, sadrže i barijum i
aluminijum koji atmosferu čine provodljivijom.
- Narušavanje zdravlja: sporedni efekat
zaprašivanja je opterećenost i slabljenje čovekovog
imunološkog sistema. To ne predstavlja opasnost za
izuzetno zdrave ljude. Stariji i oni sa slabijim
zdravljem će u ovom slučaju umirati mnogo ranije
i svako narušavanje zdravlja, pa i ono najmanje, za
njih može da ima fatalan ishod. Ovde se radi o
sporednom efektu, ali i o namernom delovanju.
- Promena vremenskih uslova: za podsticanje rasta
ili uništavanje prinosa, za održavanje vedrog neba
u vreme bitnih događaja (kao što su npr. olimpijske
igre), za pravljenje tajfuna i sl.
- Za rasprostiranje nano-vlakana: za sveopšte
smeštanje BioAPI-ja (nano-robota) u svakoga,
moraju rasejavati nano-vlakna. Takva vlakna nije
moguće uneti u organizam čoveka putem hrane ili
na neki drugi način jer bi trajalo beskonačno dugo
da se obuhvati sva populacija. Jednostavnije je
ljude zaprašiti kao insekte, a pošto se to dešava
svima, lako se nalaze opravdanja i izgovori na
globalnom nivou....- nastavak na strani 5.   -

____________________
Пијетет
На вест о смрти Миодрага Павловића

....Духовним искуствима песник крунише својупоезију. Али следећи њих песник оставља изасебе епску магистралу као и лирску идилу.Духовно искуство се не препричава, оно сезаступа и поново доживљава. Духовност остајеу оном медију у којем се јавила,откровењедуховности припада себи и пошто је његовапојава загрмела и пошто је дијалог са светошћуостао с оне стране баријере до које могу дадопру речи. Епска историјска прича (Велика
Скитија) као и ауто-биографска секвенца(Песме о детињству и ратовима, 1992) добросе осећају у наративном песничком руху.Права духовност у поезији је реткост; њој као даје довољан запис верског визионара, илискрушеног молитвеника. Пејзаж се предтренуцима духовног узвишавања повлачи уматеринска недра природе и чека да се остварињегово право на пантеистичку химну која имаширок обухват, али не допире далеко. Ономе које задивљен природним лепо, тама нијепотребна слутња бескрајности, нитинеизмерност временских димензија.Прилажење светогорским светилиштима(Хододарје, Светогорски дани и ноћи, 1987)нити сведочи о очараности видљивим лепотамахрамова и визурама у којима се спајају плаветмора и замагљена лепота планинског врха, нитисе губи у обредним покретима и словима. Оноостаје у сакралном простору омеђеномпредањима, дејством нечег недокучивог штотек почиње да врви, да одјекује и да се претварау преображену, дотада непознату, материју.Духовност је слободан избор песника, и једнадубока унутрашња неминовност. Пре но штодуховност постане склапање једног системавредности, она делује песнику као племенитарадозналост. Ходочастити се може на вишенивоа и мислим да сам више тих нивоаискушавао: обилажењем  храмова(Светогорски дани и ноћи, Хододарје), читањеми парафразирањем светих књига (Светли и
тамни празници), усамљеничкиммедитацијама на граници философије(Видовница, То  Слово, Књига старословна, С
Христом нетремице). 

- наставак на стр. 5.-
_________

"Пријатељу, сад је доста. 
Ако још желиш читати,
Иди и сâм буди запис 
и његов смисао."

Ангелус СилесиусКерубински путник, VI, 263, 1675.
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БУДИ ПЕСНИК   
Ако кажеш 
У песми 
Што писац не може 
Ни у роману  
Ако то прочитају они 
Који не читају 
Већ само пишу  
Ако чујеш 
Да о томе причају 
Који појма немају  
На крају 
Ако има и оних који прецртавају 
Нешто наглашавају  
Па ако сено сместиш под  кров 
А киша прсне из ведра неба 
Пљусак не престаје  
Шта друго да радиш 
Витмене 
КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ПИСАЦ 
Шта су ме први пут питали 
Када ме учлањивали у удружење књижевника:
Колико дуго пишем. 
Не.  
Колико дуго сам био у затвору, 
Где се и постаје прави писац. 
Шта ми је осим речи забрањено. 
Некако сам исувише углађен за песника. 
То што имам неизлечив тумор простате, 
То је већ нешто.  
Неко има свог критичара, па и теоретичара,
Папирната и електронска издања... 
Потегне и родбину на промоцију. 
Чуј Ружевича: много се говори, мало казује!  Шта
писати после свега што је написано? 
Ипак, има речи које нису стале једна крај друге.
Добро, циниче, иди плати чланарину, не блеј.

Слободан Бранковић, из првог циклусапоследње публиковане књиге Сл- Бранковића: И  КАДАНЕ БИ  БИО  ОВАЈ  СВЕТ, одабране на Јубиларном
књижевном конкурсу “Заветина” 2013. године - истегодине, када је песник и преминуо...____________

Шпанија: Откривен аудио снимак Борхесовог предавања
На снимку се налази петочасовно предавање које јеБорхес, један од најутицајнијих аутора XX века,одржао 1965. године у Буенос Аиресу.Борхесово обраћање снимио је један Шпанац којије траке донео у Шпанију где су привукле пажњутек када су, пре неколико месеци, предате културнојинституцији Каса дел Лектор у Мадриду, јавила јеагенција Франс прес.„Веома је узбудљиво чути његов глас. Ствари којеговори су оне исте које је имао обичај да ми говорикада смо били насамо“, казала је Борхесоваудовица, Марија Кодама (76), представљајућиснимак.Она је додала да је то вероватно последњиБорхесов необјављени материјал.Снимљено предавања је о аргентинском тангу, алиписац, који је такође био песник и предаваоенглеску књижевност, често скреће на друге теме,као што су амерички писац Марк Твен и грчкипесник Хомер.„Чујете Борхеса онаквог какав је био, особа којапочне на говори о једној теми – тангу, а затимзалута у ‘Илијаду’ или Марка Твена“, казала јеКодама.Борхес (1899-1986) је пресудно обележиохиспаноамеричку литературу и значајно утицао насветске књижевне токове.Најпознатији је по својим фантастичнимприповеткама „Вавилонска библиотека“ и „Књигаизмишљених створења“.више:http://m950.wordpress.com/2013/11/06/spanija-
otkriven-audio-snimak-borhesovog-predavanja/

__________
Влага (не) руши успомене на Петровиће

КУЋА намењена за Музеј Надежде и РасткаПетровића у Професорској колонији у Београдугодинама стоји затворена и празна. Рођена сестра оводвоје великана српске културе, Љубица Луковић,завештала је 1975. године Народном музеју свој дом,са жељом да ту буду изложени вредни радови илични предмети који су припадали славној сликаркии знаменитом писцу. Овај поклон данас има влажнезидове који онемогућавају излагање и смештајвредних дела.- Не бих рекла да кућа пропада у правом смислу, алисвакако је нагриза зуб времена – каже за „Новости“Љубица Буба Миљковић, виши научни саветник уНародном музеју.Према њеним речима, здање се налази на подручју саподземним водама, а темељи нису изоловани одвлаге. Кућу је подигао Љубичин супруг МилорадЛуковић, директор београдске гимназије, у време

када су наставници током четврте деценије прошлогвека добили повољне кредите да обезбеде себикров над главом.Видети више (ПРВА СРПСКА РЕНЕСАНСА) :
http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.com/2014/08/1
5/vlaga-ne-rusi-uspomene-na-petrovice/ 

______________
ФИЗИКА СВЕСТИ / Стеван БошњакНА ПУТУ ЗА ОСАМ БЕСКОНАЧНОСТИ

Врховни критеријум напретка појединца и ширења сфере ума човечанства-ноосфере је чистота и доброта мисли. Све одатле проистиче. Нема злих дела из чистих и добрих мисли. То је једини пут ка осам бесконачности (Ст.Еван)
Каква је то цивилизација (раса, врста, облик
живота), заснована на патњи миријада других
врста, раса, цивилизација, других облика живота,
других живих бића ! 
Каква је њена перспектива и да ли уопште
постоји, да ли је уопште могућа !! 
Да ли је заслужила било какву перспективу !!! 
Можда пре свих, треба питати домаће
животиње људског рода. 
А шта ако се правда намирује у дубинама Васионе
! 
Шта ако дођу Неки, из тих дубина, који ће нама
бити Људи, а ми ћемо се такмичити да будемо...
не говеда, не овце... већ, дај Боже, њихови ловачки
пси...!!! 

Видети више :(ECUMENICAL NEWSPAPERS ) :
http://sazvezdjezavetina.files.wordpress.com/2014/01/fizika-
svesti-stevan-bosnjak.pdf 

______________
„Будућност гледамо кроз таму“ / Екмечић

Западни медији га називају диктатором, упоређујус Хитлером?- Путин је изабран на слободним изборима и неможе се говорити о диктатору. По томе би се моглоговорити и о америчкој двопартијској диктатури.Својевремено су амерички новинари писали оСтаљину да има харем тринаестогодишњихдевојчица, Совјетски Савез је Стаљин, то једиктатура, то је тиранија. Иза тога се не види једаннарод доброте, какав је руски народ. Он је народДостојевског, а не Толстоја. Ја бих поручиоАмериканцима, али ме наравно нико неће чути,нека се прибоје да у Русији после Путина не дођенеки Брко. Рецимо један Жириновски, који је јошпре двадесет година рекао: „Аљаска је нашаземља“.Видети више: (АПСУРДИСТАН): http://mez-ija.wordpress.com/2014/08/05/buducnost-gledamo-kroz-tamu-ekmecic/ ________
Милена Вукоје СТАМЕНКОВИЋ 

ПТИЦА
Наликујем птици са три крила Треће је тако скривено Да га стално тражим Зато одмотавам речи То клупко златиих струна Обавијам око срца Да ме понесе - теби донесе

ПЕСМАГоворе људи Песма лечи ЛажуПесма ране отвара ЗнамСа сваком новом песмом Као да свој гроб затварам
IЗавршила сам као златна риба у кутији.Све сам могла, а ништа нисам успела Цео свет претворен у тамницу једног стана Граничи се са кућом без врата и прозора.Даљине ме зову. А ја их не назирем...Безоблична. Уређена земља нема душе за ме.

= Из  књиге: РАСТОЧЕНО ВРЕМЕ: Изабране инове песме – Арка, Смедерево, 2014..
_____________

"Ако ћутиш - ћути из љубави. Ако говориш - говори из љубави. Ако опомињеш - опомињи из љубави. Ако опрашташ - опрости из љубави.Унутрашњи корен нека буде љубав,Из овог корена може да израсте самодобро.”
Св. Аугустин

PRONAĐEN DOKAZ DA BOG POSTOJI
U DNK zapisu naučnici su otkrili poruku koja možeda se dekodira pomoću aramejskog jezika, kojim jegovorio Isus Hrist!!
Dok su istraživali zapise iz sekvenci DNK u ljudskomgenomu poznatom kao „džank DNK“ (zbog ne-dostatka poznate uloge), naučnici Instituta zatehnologiju Vajominga (WIT) došli su do spoznaje kojaje naučni i ostali svet ostavila bez reči: lingvističkistručnjaci identifikovali su informaciju u formistaroaramejskog „Na prvo svitanje zore, Bog stvorizemlju i nebo.“Naučnici kažu da su u nizovima DNK videli rupe kojemalo podsećaju na kodiranje za biološku funkciju inose sličnost s uzorcima ljudskog jezika. Zato su an-gažovali profesore sa Univerziteta „Bob Džouns“, poz-nate po izuzetno strogim kriterijuma. Dali su imdekodirane segmente DNA da ih prevedu, pišeDnevno.hr.Pronađen je kodni jezik koji koristi nizove od dvadesetosam nezavisnih vrednosti, nađen u rasponu učestalostipoznatih pisama. Nizovi nezavisno povezanih vred-nosti odraz su strukture sastava reči u ljudskim jezicima.Jezična i filolološka ekipa na „Bobu Džonsu“ započelaje opsežno poređivanje pisma pronađena u „džankDNK“ s katalogom svakog ljudskog jezika čije je pos-tojanje zabeleženo. Želeli su da nađu slične višejezičneteme kako bi mogli da počnu da oblikuju prevodeporuka koje leže skrivene u DNK.Profesori su bili potreseni kada su otkrili da zaista pos-toji jedan jezik pomoću kojeg se direktno može prevestisekvencijalna DNK.Aramejski.Jezik u „džank DNK“, koji su naučnici godinamaodbacivali kao beskoristan, potpuno je identičan sa an-tičkim aramejskim. A kad su počeli da prevode,lingvisti su otkrili su da su delovi poruke gotovoprepisani iz Biblije. Ubrzho su locirali citate.Na ljudskom genu PYGB postoji jezički sled koji seprevodi kao „Na prvom počinku dana, Bog, stvori neboi zemlju.“ Ovo je u zapanjujućoj sličnosti s prvim sti-hom Knjige Postanja: „U početku Bog stvori nebo izemlju.“Gen Bmp3 ima retrotransposon sled koji se prevodi u19. stihu šeste glave Prve poslanice Korinćanima apos-tola Pavla: „Zar ne znate da je vaše telo crkva DuhaSvetoga, koji je u vama, koga ste primili od Boga?Niste sami“.To se ponavlja iznova i iznova tokom celog niza ljud-skog DNK: ugrađen ekvivalentni genetski kod drevnogAramejca koji izgleda kao da se prevodi kao Božja rečsvom narodu.Metju Bulder, glavni lingvista za projekat i profesor pri-menjene nauke stvaranja na Unverzitetu „Bob Džons“izjavio je:„Što se tiče dokaza – on je tu. Ovo je, po mom mišl-jenju, neporecivo. Sama reč Božja, elegantno utkana unaša tela i duše, jasna je kao dan. A lepota ovoga – daje Bog utkao reči istine u naša bića – pokazuje svojuljubav i čudesa.“Naučinici na Institutu za tehnologiju iz Vajominga sadčekaju replikaciju svojih istraživanja i vađenje sekven-ciranja „džank“ DNK, kao i da nezavisni izvori veri-fikuju prevod na aramejski. Tada će započeti procespotpune revizije dosadašnjeg istraživanja i objaviće svaistraživanja i otkrića do danas.
(Kurir)

__________________
УЗ РОЂЕНДАН  Б. Т.  

Наше је 
Да састављамо светове 
И да крпимо рупе на души, 
А то се може само песмама. 
Дакле, што већа рупа то боља песма. 
Ако је рупа дубока, 
Свашта се тамо може нагурати. 
У једну душу и више од живота може да стане. 
Не дозволите јој да оде Остаћете без душе, 
И у годинама које следе
Падаће кише горких суза. 
За потоп већ знамо ко ће бити оптужен. 
Све се зна, само људи нису још открили, 
А када им се то деси, 
По правилу, касно је.

Стојан БОГДАНОВИЋ
Члан Групе Зз

_______
Зоран Хр. РАДИСАВЉЕВИЋ
ДРУГИ ДОЛАЗАК ХРИСТА

У КостолцуУ цркви Светог Максима ИсповедникаОтац Александар МихаиловићОбјашњава фреску изнад олтараКажеТо ј е представа другог доласка ХристаКада ће сви мртви васкрснути
Води нас у Песнички врт

Кестен Иве АндрићаТрешња Милоша ЦрњанскогЈабука Десанке МаксимовићКрушка Љубомира СимовићаШљива Добрице ЕрићаДуња Милована ДанојлићаШептелија Бранислава Петровића
Питам оца АлександраАко сви мртви васкрснуХоће ли се планета распрснутиПод тежином нашег ништавилаВерује ли стварноУ други долазак Христа
Отац Александар кажеПролетосУ Песничком вртуПрва ј е процветалаЈабука Стевана Раичковића
28. септембар 2009.

УЈАК
Умро је мој деда Миодраг
Ујак Растислав и ја Седимо у глуво доба ноћи Поред ковчегаПоред дединих земних остатака Пијемо бело вино И причамо о женама
Ако да БогКаже ујак РасгиславЗа њим ће скорих дана и ова матора(Показује руком на бабу)Много су се волели Свуда су заједно ишли Па није ред да га сад оставља
Ако да БогКаже ујак РастиславИ ти ћеш ускоро да скрстиш руке(Уноси се баби у лице)А ми ћемо опет У инат вама Да пијемо бело вино И причамо о женама= из нове  књиге: “Велико уво”, Арка -Смедерево - Матица македонска , Скопље, 2014,стр.: 92, 60

*
КОМУНИСТИЧКА ЦЕНЗУРА 

Пуних пет и по деценија у депоу Матице српске у Новом
Саду лежи необјављен обимни рукопис препун мапа
српских земаља – „Критика праисторије Јужних
Словена“ академика Владислава Пандуровића. Одлуку
о забрани објављивања овог историјског дела донео је
Жарко Боаров, секретар издавачког оделења Матице
српске давне 1959. године. - „Није за штампу“, написао је
и потписао Боаров. Нажалост, та забрана научне књиге
мог деде Владислава Пандуровића важи и данас. Постоји
опасност да његова најбоља књига „Критика праисторије
Јужних Словена“ никада не буде штампана – уверава нас
Валентина Пандуровић Станковић, унука некадашњег
бечког официра, печујског великог жупана, адвоката,
академика и носиоца Карађорђеве звезде.        Видети
више: (КОМПАС):
http://zavetinekruna1.wordpress.com/2014/08/17/k%D0%B
E%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%
80%D0%B0/ 

________
ПЕСМА СТОЈАНУ ЈЕДИНИ СПОМЕНИК
РИЗНУ Радовић, названу Стојан Комита   РИЗНУ

Радовић, названу Стојан Комита, једну од српских
хероина у Првом светском рату, која се оружјем борила,
одликовао је и маршал Франше д’Епере Француским
ратним крстом са палмама и две армијске похвале због
јунаштва у Топличком устанку против бугарских
окупатора. Када је 1939. године преминула, сахрањена је
уз највише војне почасти на гробљу „Дудова шума“ у
Суботици. Данас, нажалост, на овом гробљу нема ни
њеног гроба ни споменика! Да није једне народне песме
о Стојану Комити, за њу нико више не би ни знао. Овако
је причу о Ризни Радовић започео Јован Вукоичић (59), из
Београда, коме су деда Бошко и отац Вукашин
приповедали о јуначком животу Стојана Комите. - Деда
је био плаћени граничар у Келебији, а као и Ризна,
доселио се из села Прекопуце код Прокупља - прича
Вукоичић. - Пошто је она од краља Александра после
рата добила пет хектара земље у Келебији, догодило се да
са мојима буде први комшија. Причали су ми да јој је лева
нога ампутирана у рату, па је носила дрвену „протезу“.
Десна рука, пак, била јој је одузета због 15 убода
бајонетом. То су биле њене „успомене“ на Топлички
устанак и бугарске војнике.-        Видети више : (МАГАЗА):
http://zavetinebr1.wordpress.com/2014/08/03/pesma-stojanu-
jedini-spomenik/  

__________

 ЕКСКЛУЗИВНО "КАД ВРАБАЦ МИСЛИ ДА ЈЕ ВЕЛИК, ОН
СРЕТНЕ КУКАВИЦУ, КАД КУКАВИЦА
МИСЛИ ДА ЈЕ ВЕЛИКА, ОНА СРЕТНЕ
ГАВРАНА, КАД ГАВРАН МИСЛИ ДА ЈЕ
ВЕЛИК, ОН СРЕТНЕ СОКОЛА, КАД СОКО
МИСЛИ ДА ЈЕ ВЕЛИК, ОН СРЕТНЕ ОРЛА".
Финска пословица


