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ДРУГО ИЗДАЊЕ

Друштво српских гуслара ”Жича”, Краљево
Љета Господњег 2009.

Плакета ДГ ”Карађорђе”, Крагујевац

Збирку посвећујем благим душама ђеда Стевана, бабе Госпаве,
оца Милоша, мајке Фиме, сестре Ратке и сина Милоша,
чији земни остаци почивају у породичној гробници на Пећком гробљу
опасаном бодљикавом жицом глобалних јахача апокалипсе
и барјактара ЧЕТВРТОГ РАЈХА на окупираном Космету.
На том жртвеном пољу изгинусмо прије рођења.
Посебну захвалност дугујем поузданом и осведоченом пријатељу и брату
Владимиру Кукаљу без чијег упорног ангажовања ова моја скромна
збирка тешко да би угледала светлост дана.
Аутор

ПРЕДГОВОР
„Двије ствари испуњују човјека све већим
страхопоштовањем што се размишљање бави њима:
звјездано небо над нама и морални закон у нама“
Чини се да је ова мисао Имануела Канта латентно била присутна у психофизичком пољу пјесника Драгослава Брновића док је писао стихове и
скнадио ову чудесну „Пјесмарицу“ која је пред нама.
И док је у његовом Краљеву тамо крај Жиче у ведрој ноћи посматрао небо
исписано дијамантским словима, биће да му је душа Владике Рада шапнула
на уво, онако дискретно да нико не чује, да напише стихове:
„А ноћ тамна кад сине ведрином
И Господ се види многоструко“
А кад бијели дан освану пјесник Драгослав Брновић гороломно затутње и
загрмје, можда својим најбољим стиховима:
„Ни ваздух се не види погледом
А без њега не би ни гледали“
Да ништа друго није написао сем ове стихове Драго је заслужио пјесничко
име. Па ако томе додамо стихове:
„Са рођењем живот не почиње
Само љутско грешно гостовање
То је испит вјечноме животу“
Долазимо до оног моралног закона у нама. А кад је етика у питању онда не
би требало да постоји ни једна дилема, јер и лаици знају да се у понашању
међу људима јасно разликује добро од рђавога.
Па ипак пјесник је у једној страшној дилеми између оног Његошевог
размишљања да:
„Зло радити од зла се бранећи
Ту злочина нема никаквога“
и оног главног постулата у понашању православне чељади:
„Ко тебе каменом ти њега хљебом“
Разапет између ова два начела пјесник се добро снашао да у својим
стиховима нађе мјеру, а та мјера није ништа друго него истина.
Истина је присутна у сваком његовом стиху и када пјева о јунаштву и
витештву; о образу и поштењу; о савјести и кајању; о љубави и љепоти; о
људским судбинама и недаћама, а притом у свему је доминантна брига за
отаџбину.



Овдје се пјесник Брновић понаша као прави српски домаћин који и кад у
плеће гледа прво га интересује какво је стање у држави, па тек онда у његовој
кући и тако редом, а ко се брине о отаџбини и ко говори истину и не требају
му друге врлине.
Стихови Драгослава Брновића немају другу намјеру и намјену него да соколе
и бодре – оживљују и оплемењују. Њима се истовремено и снажно и умилно
позива српски род да се прозове, одазове и дозове.
„Ој Јусуфе превјерени беже
Отпадниче од српске вријеже
Ђедови ти испод крста леже“
Зар Вам се не чини да је у овим његовим стиховима имплиците садржан
фундамент одбране оног нашег осуђеника што је сам добровољно ушао у
заврзламу Хашке јуриздикције.
Ево, анализирајући стихове Драгослава Брновића ухватих себе у сопствену
замку. Немоћан да осликам пуноћу његових стихова тјешим се увјерењем, а
усуђујем се и да кажем да нема тога пера које је у стању то да уради.
Да би његови стихови достигли пуни сјај потребан је неко трећи, а то
су српске гусле. Једино уз милозвучне акорде њихових струна поезија
Драгослава Брновића може достићи небеске висине и то у оној мјери да
пјесника сврстамо раме уз раме са Радованом Бећировићем – Требјешким, а
то је за епску поезију и српске гусле од непроцјенљиве вриједности.
За Драгослава Брновића, што је сасвим исправно, гусле су света ствар и
икона српског рода. Њихов историјски значај за српску културу и духовност
уопште, је огроман. Тај једноставни, па према томе и савршени, музички
инструмент можда је и једина жива веза између Небеске и земаљске Србије.
Хоћу да вјерујем да је Драгослав Брновић својим стиховима приволио Кнеза
Лазара да му чува мјесто за столом међу својим витезовима иако зна да је
његово једино оружје стих. Али тај стих као оружје није парадна сабља, мада
би му и она добро пристајала, већ она Пријездина Навалија, или, ако вам је
милије, Димискија Боланог Дојчина.
Поносим се што је пјесник Драгослав Брновић мој брат по Христу, по перу
и по избору. Нека то душевно тројство још дуго буде на духовну ползу роду
Српском!

пјесник Божидар М. Глоговац
БЕОГРАД



ЧИТАОЧЕ ДРАГИ
Читаоче драги, ове збирке моје,
нека ти читање зловољу отјера
и нека пресуди, оно колико је
снага мога скромног, допустила пера?!
Збирка наста као остварење споја,
поетскога дара и жеље велике,
па нек’ процијене, маштарења моја,
критички осврти, поетске публике!
Њој поклоних безброј сањалачких дана
и времена много она ми одузе,
многе дуге ноћи лишио сам сана
да је рукотворим, снагом моје музе.
Плод је маште а и труда мога,
да остане нешто после мог покоја;
кад буде отишла код Господа Бога,
кошмарна и болна, грешна душа моја...
Аутор
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ТРАГОМ
СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ
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ТАЈНА
Није нико измислио свијет,
само то се измислит’ не може!
Ту наука своје право губи...
Зар измислит можеш нешто што је
већ одавно измишљено било,
много прије сваког откровљења?
Је л’ Творитељ свијет сатворио
или опет свијет Творитеља?
То је наша тајна од рођења,
с’ којом у смрт идемо несвјесно,
свјесни само да смрт мора доћи.
До тог циља стигао је свако
а нико му кроз живот не тежи.
Са рођењем живот не почиње,
само љуцко грешно гостовањето је испит вјечноме животу.
Смрт се чека рад’ вјечног живота!
А живот је само утакмица,
која смрћу човјека порази
и Небески живот му подари,
са терена овога свијета.
Ту никада нема побједника!
Све се рађа мимо своје воље,
као што се мимо воље сања.
Да се сања оно што се мисли,
онда ружних снова не би било,
зато мислит’ о смрти не треба,
и без тога сама ће нам доћи.
Дан и ноћ се вјечно мијењају
и једнако од почетка трају,
нико не зна које је старије
јер та игра вјековима траје
и она је вазда постојала
и њој краја никад бити неће
и сама ће себе надживјети.
Колико је људи на планети
да у Бога Творца не вјерује
а виде га на сваком кораку?
Он се оком голијем не види,
Он је видљив кад се очи склопе,

ко Га види не може казати
јер остаје у његовом Царству,
а ту својство казивање губи.
Но Господ је увијек у нама!
Ни ваздух се не види погледом
а без њега не би ни гледали...
Само стока не види Господа.
И Сунце је једина звијезда
што се дању голим оком види.
А ноћ тамна кад сине ведрином
и Господ се види многоструко.
Не молим се да видим Господа,
Но се молим да Он мене види.
Човјека је Господ сатворио
по правилу и по својој мјери,
да разумом подари планету,
но Сатана безумље посија,
па безумље некад над разумом
васељенску бљује тиранију.
Ал’ је вјечно Господња потоња,
па ће бити и овога пута,
да зли коров сатанскога лика
правдом збрише рука праведника.
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ГУСЛЕ
Свето име гусала се срета
још у штиву Старога Завјета,
од Псалама и цара Давида
њихова се струна не покида,
старије су од Христовог гроба
а чују се до данашњег доба,
па су гусле од кад је Свијета:
Српска харфа Новога Завјета!...
Оне српско сачуваше име
кроз вјекове, помуте и плиме,
кроз најцрње истори’ске тмуше
галиле су напаћене душе,
па су гусле и крсна свијећа:
Српска луча кроз црна столећа
и духовна српска вертикала,
епска пјесма уз звуке гусала!...
Јечале су гусле јаворове
у краљевске и царске дворове,
слушали су моћни фараони
док исконски глас гусала звони?!
Пркосише сјенци заборава
кроз времена тешка и крвава,
историја казала је мање
но гусларско усмено предање!...
Јер у ропству кад смо издисали,
историју нијесмо писали,
нити на њу полагали право
кроз робовско вријеме крваво!?
Уз исконске звукове гусала,
историја српска се пјевала
и штиво се преносило њено
са кољена на друго кољено,
текло врело, са оца на сина
по пештера и ледних пећина!
Коме гусле овјенчају име
покољења, поносе се њиме,
коме гусле вијенац исплету
бесмртан је на овом свијету,
коме гусле потврде врлине,
тај ће живјет’ и пошто погине,

14

али коме освједоче мане
он је мртав и кад жив остане!
До данас је највиша срамота
када човјек умре за живота,
а гусле су вјековима мјера:
Ко је вјера а ко је невјера!
Све су наше врлине и мане
у гусларској пјесми опјеване,
сва витештва и српска прегнућа,
отргле су гусле од беспућа
и чувале у усмене књиге
све издаје и наше подвиге!
Како коме гуслари загуде,
тако њему покољења суде!
Свеукупна истина о нама,
сабила се у српским гуслама
и онe су наша мјера части
док њих буде, нећемо пропасти,
нити славу заборавит’ стару
док нам гусле висе о дувару?

СВЕТОМ САВИ
Свети Оче наше вјере,
културе и духовности
и пречиста Рајска душо
оче наше писмености.
Чувао си српски народ,
као пастир своје стадо
а срби су кроз вјекове
кликовали теби радо.
Отиш`о си божјом вољом
из раскошног дворског сјаја
кроз Атонску Свету Гору
и насеље вјечног Раја.
Светогорски испосниче
и свесрпски мучениче
Теби Србин вјековима
заслужену химну кличе.
На дипломи постојања
српског рода и племена
твој је потпис свједочанство
кроз вјекове и времена.
Ти пречисти Свети Оче
твојих српских потомака
у српској је земљи света
испосничка стопа свака.

и молила за опроштај
гријесима тог џелата.
Није силник ни слутио
Господња је била воља
да с` тог мјеста храм се дигне
и Свесрпска богомоља.
Из пепела твојих мошти
светиња се српска диже
нема храма на свијету
да господу стоји ближе.
Ти си давно измирио
завађену своју браћу
спријечио Српски раздор
и неслогу и недаћу.
Док је светог Хиландара
Студенице или Жиче
Српски народ неће престат`
да имену твоме кличе.
А духовна обавеза
и свети је завјет нама
да се сложно окупљамо
под куполе тога храма.

И пут сваки ђе си прош`о
свака гора, свака вода
круно сјајна с` Ореолом
коју доби од Господа.
Кад је силни Синан-паша
запалио мошти твоје
Српско племе и на небу
и на земљи плакало је.
Само твоја чиста душа
гледала је с` Рајских врата
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МАЈКА
У анале легенде и бајке
нема скупље ријечи од мајке,
нити теже клетве за човјека
од губања мајчиног млијека!
Тешко томе ко на мајку пљуне,
кога мајка млијеком прокуне
тај се грешник одрекао среће,
њему Господ, никад помоћ’ неће!
Човјеку је од исконског доба
прва кућа, мајчина утроба,
сви смо у њој животом зачети
од настанка људи на планети...
-Нема рода, без мајчиног плода!
Господ што је Владар васиони,
мајку земљу људима поклони
и даде је у аманет нама,
када створи Еву и Адама!?
Свевишњи је још у та времена
благородна створио сјемена
и у мајку земљу их посија,
нови живот да из њих проклија;
ал’ ниједно проклијало није,
без мајчине блажене ћелије...
Јели сузе, болније и јаче,
но кад мајка за чедом заплаче,
и има ли сјенке сигурније,
но кад мајка изнад чеда бдије?...
Први живот у човјеку буди
рајско пиће из мајчиних груди,
прва кућа, свакоме је била,
топли кутак материног крила,
сви смо јаву предавали санку
уз мајчину чедну успаванку
и тијело челичили своје
у мајчине мекане повоје...
Витлејемска свједочи пећина
о рођењу Господњега сина
у утроби Дјеве зачетога,
Божјом вољом од Духа Светога;
за хришћане она ће остати:
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Света Дјева, Преподобна Мати!
Јели вољом Свевишњег Господа,
Црква мајка читавог народа
и водиља Господњега пута
да јој стадо духовно не лута?!
Црква скупља под куполе свете,
читав народ к’о мајка дијете
и молитвом преноси на њега
са Небеса вољу Свевишњега,
а крштење као тајна света,
рођење је поновно ђетета
и причешће, после часних пости
да нам Господ грехове опрости!?
Сва чудеса тајна, невидљива,
мајка црква вјернику открива
и брижно нас чува испод скута
да духовно стадо не залута.
Осим цркве, као Божјег храма
друге мајке није било нама,
нит’ заштите осим њеног крова,
кроз крвави период вјекова;
то је наша тапија потоња,
пред неправдом људског безакоња.
Па и данас по српском Космету
испуњава своју дужност свету,
српски народ, пази и окупља
мајка црква, светиња најскупља!...
Шта за мајку отаџбину рећи
за коју се умире стојећи?
Сем Господа, други ико зна ли,
набројити, оне што су пали,
безимене и знане јунаке
на олтару отаџбине мајке?
Мајка сина кад у војску прати
предаје га отаџбини мати
и каже му: Срећан пут ти сине
на бранику мајке отаџбине!
Од када је људи и Свијета
заклетва је отаџбини света,
у заклетви каже се на крају:

За њу живот и глава се дају!...
Колико је српских соколова
ту заклетву, до последњег слова
испунило отаџбини мајци?...
Косовски су бесмртни јунаци
у покољу на Газиместану,
сви к’о један у истоме дану,
за јуначку отаџбину драгу,
храбро пали на њеноме прагу
и жртвене постадоше фреске
на олтару ‘’Србије Небеске’’!
Па зар нису, Ћеле куле главе
свјесне жртве, отаџбинске славе!?
Вјековима у срцу је нама,
Југовића мајка над мајкама
која роди девет соколова,
али после боја са Косова
и крваве наше погибије
ниједнога дочекала није!
Па од бола мајчинског за њима
препуче јој срце у грудима,
још кад позна руку Дамјанову
бол покоси дичну мајку ову!...
Поред девет јунака из боја,
та је мајка, мила браћо моја
била ташта српских великана:
Кнез Лазара и Страхинић Бана!
Па зар ово не поменут’ име:
Благе српске мајке Јевросиме,
што је Марка сјетовала сина
да се мане мегдана и вина
и зборила: Дојади ми сине
прати твоје крваве ‘аљине...
Јели мајка Гојковица млада
из темеља Скадарскога града,
из камена материнску храну,
слала сину нејаком Јовану?
Па дали је мила браћо моја
икад било грешнијег подоја!?
Мајчина је суза симбол туге,
мајчин осмјех има боје дуге,
мајчина је брига најбрижнија,
мајчина је љубав најчистија,

мајка чеду на балзам мирише,
мајка за нас и живи и дише,
од рођења па до смрти нама,
мајчино је име на уснама!
Када човјек оде у туђину
и напусти мајчину топлину,
врло често кад мајку помене
суза чежње из ока му крене
и дирљиво низ образ полети,
кад се лика мајчинога сјети,
или ноћу, када мајку сања,
овлажи се јастук од плакања...
Када неко мајци писмо пише
често руком сузне очи брише,
а често се пута догодило
суза чежње, покапа мастило...
И чељаде од стотину љета
кад одлази с’ овога свијета,
мајка му се по свијести мота
на капији вјечнога живота!
Јунаку је с’ ранама из боја,
прва ријеч: Аох мајко моја!
Створење се свако мајци диви,
с’ њом се рађа, умире и живи,
-у анале легенде и бајке
нема скупље ријечи од мајке!...
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ВЈЕЧНА КЛЕТВА КНЕЗА МУЧЕНИКА
Ој Косово Европска капијо,
србинова, небеска тапијо,
ти си наша светиња најјача,
Јерусалим и Зид српског плача,
наше вјечно стремљење и жеља,
прва страна, српског Јеванђеља!...
Два су цара на Гази Местану,
омеђила у истоме дану
на попришту, испод сабље бритке,
поље, никад завршене битке,
жртвоваше у истоме гробу:
Лазар главу а Мурат утробу!?
Косово је нова српска ера,
крст страдања и тајна вечера
јер од њега, на “Небеском суду”,
србин има Христоса и Јуду:
Лазарева жртва вјечно траје
и горчина Вукове издаје!...
С’ Косова је у пространства плава,
васкрснула Лазарева глава
и цијеле србаљске властеле
у блаженство, главе одлећеле,
па жртвене постадоше фреске
на олтару “Србије Небеске”!?
Парче неба, омеђисмо тада,
“Ђе Обилић над сјенима влада”,
тај крунолом, без мане и страха,
што Алаху, посла падишаха
и заврши здравицу почету,
на “Косовску, вечеру проклету”,
кад у вјечност бесмртну заплива,
“Васкрсења без смрти не бива”!...
Од тог дана кроз црна столећа,
крст страдања примисмо на плећа
ал’ бранисмо своје “слободарство”,
вазда спремни за “небеско царство”,
ђе бескрајем васионе плаве,
хоре српске одсјечене главе
а слобода бесцено је скупа,
кад се брани главама без трупа!...
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Црна клетва мученика кнеза,
поста наша вјечна обавеза,
нема клетве која дуже траје
и напаја српске нараштаје,
да се глава рад’ образа даје
а земаљски живот кратко траје,
да се жртвом стиче вјечна слава,
да је скупља слобода но глава
а потомство не треба да жали,
оне што су за крст часни пали!
Многа српчад, гледала су оца
док џелату, пркоси са коца,
многи отац, слушао сироче
док му збори: Вјечна слава Оче!...
Вук Бранковић у паклу се каје,
до вјечности, због срамне издаје
јер овоме изроду не баста
да помогне на Косову таста,
но за Голеш са војском одскита
и постаде слуга Бајазита,
па на њега паде анатема
јер без жртве, васкрсења нема!...
Очинска је клетва Лазарева
коју гуслар, вјековима пјева,
с’ неба слала пријетеће слово,
“Ко не дош’о у бој на Косово”,
а витештвом надимала прса
ка подвигу српскога васкрса!
Са том клетвом срби су живјели
и у ране косовске се клели
а Косово, нијесу знали ђе је,
сем из штива српске епопеје!?
Епопеја српска је цијела,
забрујала са косовског врела
па Косово србима остаде:
Поље славе, страдања и наде
јер од оног судњег Видовдана,
са Мазгита и Гази Местана,
из жртвене, ријеке крваве,
ниче божур, цвијет српске славе,

вазда свјежи вијенац из крви
ђе се српска круна обестрви!?
Ту будућа српска покољења,
гинула су још прије рођења
и с’ косовског епа напајала,
своја чула да би устајала,
па са тога завјетног обрасца,
с’ Ловћена смо никли до Орашца!...
Под Ловћеном, на престо камени,
васкрснуше Лазареве сјени
а истрага Владике Данила,
српском роду Васкрс најавила,
са одлуком племенске скупштине
да “тријебе губу из торине”...
Ту је клетва Вукоте сердара
као она Косовскога цара,
под црквеном куполом бачена
на главаре и брдска племена:
Ко издао, онога што почне,
да остане без зенице очне,
за живота вране да га кљују
а слијепог људи да га пљују,
да му нема гроба нит’ укопа,
траг по трагу да му се ископа,
да умрлог не дочека часа,
да не нађе ни на небу спаса...
Главарима ове срећне ноћи,
Обилић ће у сновима доћи
и Цетињско поље прелећети,
на ждраљину, овај витез свети,
па ту оста до данашњег дана,
на Цетињу “Обилић пољана”!...
Је ли Никац, рад’ небеског раја,
на Ублима дочека Ћехаја
и лиши га овога свијета,
ношен клетвом Косовског завјета!?
Јел’ дружина Пивљанина Баја,
побратима, Обилића змаја,
стала на пут везиру Шинђеру,
за крст часни и за српску вјеру
и падоше под тешким ранама
са косовском клетвом на уснама!
Кад кнезова српских поче сјеча

а рањена Србија зајеча,
кликну Вишњић уз танане струне
о почетку истори’ске буне,
од вјековне невоље велике,
небом свеци вргоше прилике,
поробљену рају да пробуде,
Црни Ђорђе грми: Коекуде,
на пресвето “Господње Сретење”
нека почне српско Васкрсење,
ускоро ће гора да зелени
па хитајте у Орашац мени...
Опомиње све народне вође
да му сваки на “Сретење” дође,
још хајдучке позва харамбаше
и све мушко што оружје паше,
па им рече: Браћо коекуде,
што не може бити, нека буде,
клетва кнеза мученика траје
да се глава за Србију даје,
слободарска да засија луча,
крв косовска Србијом клобуча!...
На том збору смрти ил’ живота,
Танасије Буковачки прота
поче клетвом к’о сабљом да реже,
као некад из Крушевца кнеже!...
Кад на вође ова клетва паде,
Шумадија Косово постаде,
сводовима виш’ земље Србије,
сјен се змаја Обилића вије,
бруји клетва косовскога цара,
с’ Иванковца до поља Мишара,
барјактари крсташима машу,
свако свога убија субашу!
С’ Делиграда и са Варварина,
Чокешине и поља Видина,
засијаше слободарске луче
у бој ђеда слиједи унуче,
ужижу се васкрсне свијеће,
из гробова изниче цвијеће,
сва се раја на оружје диже,
земаљска се Србија воздиже!!!
Ова буна вијек ће трајати,
док Косово вождов унук врати

19

да га клетва кнежева не губа,
у Призрену, јекну српска труба
а зазвони “Српска гора света”
са купола храмова КОСМЕТА-а!...
Кад Мекензен с’ Германима груну,
да нам смрви државу и круну,
дивио се линији отпора,
Гавриловић, храброга мајора,
Обилића сабљу кад исука
испред свога отписаног пука
и поведе своје јединице,
историји, српској на странице!...
Сердар Јанко на Мојковцу стаде
да поврати изгубљене наде
а да српска армада и круна,
беспућима стигну до Солуна!?
Сердар војску, куне и преклиње
у гробове и српске светиње,
часним крстом и српским гуслама
и завјетним косовским ранама...
Послије тога црногорске чете,
повадише љуте бајонете,
у о’судном кренуше јуришу
да са крвљу историју пишу,
кидисаше према Тари води
и Христос се Ваистину роди
а у сутон српскога Божића,
свану Васкрс из крвопролића!...
Но каква је ово данас граја,
ко то земљу Србију прекраја
и иште нам од Косова кључе,
да нас куне девето унуче?!
У Њујорку цијела планета,
дебатује над мапом КОСМЕТ-а,
над тобом се ломе свјетске силе
ој Косово српски Термопиле!
Отворено Запад запријети
да ће КОСМЕТ србима отети
а Русија мајка православља,
западу се оштро супроставља,
зна словенска мајка са Истока:
Косово је живац српског ока!...
Док вјековни крвници кидишу
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да србину вјекове избришу,
зрачак наде са Истока сија
да нас мајка заштити Русија,
у њену се надамо заштиту
а српска је слога на испиту,
јер и данас у ово вријеме,
заудара Бранковића сјеме,
нека на њих падне анатема
јер Србије без КОСМЕТ-а нема!!!
Да забруји, опет је прилика,
вјечна клетва кнеза мученика:
Куни кнеже са неба честити,
нека буде, што не може бити,
нек’ се нови Бранковићи стиде
који даље од носа не виде,
Обилићу узлети пред нама,
ој Косово, рано над ранама!...

НАД КОСОВОМ ВЛАДА ГЛУВО ДОБА
Над Косовом влада глуво доба
док из једног незнанога гроба,
с’ којег ничу божури црвени,
божанске се обретоше сјени
вјеренице Косанчић Ивана,
па затужје преко поља равна:
Ево црна сестра вашасоколови,
док звијезда вечерњачанебом плови!
Косовом се, мјесечинезраци злате
а ја ево шест вјековачекам свате;
на руци ми блиста прстенмог Ивана
јер га чекам преко шестоВидовдана
и црвени божур беремпољем славе,
ђе падоше најчаснијесрпске главе!...
Мој ђевере Обилићукруноломе
ти се закле на вечерицару твоме
да ћеш мачем опрат’ сумњуи клевету
када Лазар повјероваВуку зету!...
Кајао се Лазар љутоистог дана
крај лешине Муратовеи турбана,
гледајући накопљенутвоју главу
која дјелом завриједивјечну славу,
клечао је испред твојеглаве свете

док му сузе низ сиједубраду лете
молио те за опроштајса Мазгита
док му главу скиде сабљаБајазита!...
Шест вјекова свадбеногаспремам дара
да закитим Орловићабарјактара
да дарујем цар Лазарастарог свата
старог Југа и бесмртнихдевет брата
да Милану мом ђеверуод Топлице,
дар дарујем црне снахекукавице,
шест вјекова оплакујемваше ране
и сватове твоје чекаммој Иване!
Поносна сам што имадохђевер дику
који сломи турску силуна Плочнику,
и отвори на Видовданнебу врата
кад Алаху на дар послаАмурата
и пут вјечни просвијетлидо Господа
и омеђи Небескогапарче свода
и сачека српског цараи велможе
у насеље Рајско Твоједраги Боже!
Но нека су просте вашесмртне ране
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при злу које у данашњегледам дане!
Ђе су некад, српске славебиле стазе,
Арнаутске биволицепоље газе
а косовским ђевојкаманема трага
злотвори их проћерашес’ кућног прага!
Света српска земља плаченебо ћути
а сеири пасја милетАрнаути
и моћници бјелосвјетскии фукара
док се руши благо српскихнеимара,
па Косовским пољем славетуга влада
пред безумљем крволокаса запада.
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Гледале су те њиховеснаге мира
како пламен гута здањаманастира!
Нијемо су посматралеснаге КФОР-а
то безумље сила мракаи терора.
Док светиње српске горедим се вије
ја немоћно све то гледамкам да ми је.
Док косовска зор-ђевојка пати
пијевци су почели пјевати;
од зоре се исток зарумени
а њене се изгубише сјени
у утроби незнанога гроба,
да чекају друго глуво доба,
па ће опет пољем шетат’ сама
ој Косово рано над ранама!

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ЧУДОТВОРАЦ
Помози ми Свевишњи Господе,
нек’ ме Твоје тајне моћи воде
а Пресвета Дјева Богомати,
Благословом, нека ме испрати
да уз гусле опјевам житије:
Сина Петра и Анастасије,
Чудотворца, Светог Василије!...
У Господњој земљи Херцеговој,
по Промислу и Вољи Његовој,
у округу Поповога Поља
Свевишња је подарила Воља,
у њедрима села Мркоњића,
на оџаку код Јовановића,
једног срећног Господњега дана:
мушко чедо, дивнога Стојана!...
Њему Господ још тада одреди,
Светосавске стопе да слиједи
и да смјерно корача и хода,
путевима Свевишњег Господа!?
Породица побожна његова
дарива му писменост и слова...
Још нејако док бјеше дијете
упражњава Божје, тајне свете:
Литургије, молитве и поста,
то му као вјечни завјет оста!...
Кад у цркви, на молитву бдије
за вријеме Свете Литургије,
док Свевишњи правовјерне куша
он са ,Божјим страхом’ смјерно слуша
и трен један за живота свога,
не проживје, без вјере у Бога!
Пламен вјере никад се не гаси,
смирена га милостивост краси,
Светосавске врлине га ките:
чистог срца, душе племените...
С’ пастирима док је стоку чува’
он дијели кору хљеба сува,
јер сматраше са ближњијем треба,
подијелит’, задње парче хљеба!...
У та тешка и мучна времена,

под теретом робовског бремена,
потурчени изроди домаћи
зулум чине, православној браћи!?
Хришћанске су врлине његове
забринуле аге и бегове?!
Под пријетњом њином, једног дана,
родитељи сина су Стојана,
Серафиму, стрицу га послали
игуману у храму “Завали”...
Ту је Стојан уз црквене књиге
спознавао Господње подвиге,
учени му казују монаси
како душа може да се спаси?!
Душа му се благородна, млада,
према Богу распламсала тада,
као да му шапће Богомати:
Подвижнички живот да прихвати!...
Одатле је под куполе доша’,
манастира Светога “Тврдоша”,
ђе Требињски епископи сједе
и Господње путеве слиједе...
Смјерно иде “Небескоме суду”
уз молитве и тјелесном труду
још кроз тајну бденија и поста,
постриже се, часни монах поста!
Доби звање, због смјерних врлина:
Свештеничког и ђаконског чина
и световно име Василије
у коме се моћ чудесна крије...
Млади монах, по задатку хита
на Цетиње, код Митрополита
Мардарија, што намјеру има
да се плаштом, заогрне Рима
и призива тајно, отприлике,
језуите и Римо-клирике!?
Василије му се супроставља,
па “Равнитељ, поста православља”!
Сплеткарење, подвале и злоба,
у та су га натјерала доба
да се склони и у “Тврдош” врати
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и кели’ски живот да прихвати!
Архимандрит, кад поста “Тврдоша”
кроз народ је у мисију поша’,
Православну вјеру да спасава
као што је некад Свети Сава!?
Бодри српски народ да издржи
док у руци “Јеванђеље” држи...
Турци прате мисију његову
и “Рајин га Богомољац” зову,
планирају, да му главу скину
но намјеру он уочи њину
па отиде до мајке Русије,
окле’ сунце, православно грије...
Из Словенске, заштитнице ове,
донио је помоћ и дарове;
нешто новца, одежде и књиге,
тај апостол, свенародне бриге!
Многе цркве, гради и обнавља,
да сачува искру православља
и многе је отворио школе,
при црквама, под свете куполе!...
Но агенти Латинске уније
и са њима Турци османлије,
праведника прате и уходе
да га лише, главе ил’ слободе!?
Једног дана, крену Василије,
на поклонство испод Проклетије,
Патријарху Пајсију у Пећи,
ријешио истину ће рећи:
Какве јаде српском роду чини,
Црној Гори и Херцеговини,
Митрополит и вјешти Латини!?
Са помоћу Бога, крену тада,
преко тврдог Оногошта града,
а Морачу Горњу, кад је проша’
у “Ђурђеве Ступове” је доша,
ту преноћи и мало почину
у Уроша првог, задужбину.
Одатле је, стиг’о про пустара
до престола вјерских поглавара,
ђе Патријарх Јањевац Пајсије,
држи кључе од “Патријаршије”!...
Василије, Патријарху рече:
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Да од свега, сада је најпрече,
да се жбири Латински спријече
у њиховој безумној намјери,
да се “Народ Небески” превјери!
Тад Патријарх, благослов му даде
да путује пут “Старе Хеладе”
и борави у “Атонској Гори”,
ђе су Саве Светитеља двори
и “Хиландар” света задужбина:
Симеона и Саве му Сина!...
Годину је дана тамо оста,
уз подвижност, молитве и поста
и остале, службе Богу сваке,
пред иконом “Тројеручне мајке”
уз Атонску, браћу, пустињаке...
Кренуо је Господа молећи,
Патријарху, врати се у Пећи,
ђе се горди “Руговско стијење”
а патријарх на “Преображење”,
Василија уз Благослов Бож’и
васпостави и рукоположи,
“Митрополит Требињски” да буде,
Херцегове и Захумске груде,
доби звање епископског чина
са двадесет и осам година!...
Истим путем у “Тврдош” се врати
и пастирског рада се прихвати!
Једино је оружје његово:
“Божја ријеч”, молитвено слово,
чудотворна исцељења чини
по Захумљу и Херцеговини,
па мишљење влада код народа
да је Светац, који земљом хода!?
Долазише народ у колоне
да се руци његовој поклоне,
да их лиши невоље и муке,
благословом, чудотворне руке!...
Подла рука турских крвопија
Епископа усмрти Пајсија,
из тврдога Оногошта града
па Патријарх Гаврило је тада
у Оногошт посла’ Василија,
у столицу почившег Пајсија...

Али-ага, крену банде јаке,
поби српске народне прваке
још његова ордија дивљачка,
манастире и цркве опљачка!
Пред зулумом, Василије крену
у Острошке греде и стијену,
у Горњега Острога келије
код мудрога старца Исаије.
У ту свету постави келију
нови престо за Митрополију!
Митрополит светачкога лика
са воштаном бојом испосника,
поче градит с’ десет својих прста;
“цркву часног, животворног крста”!
Вичан овоземаљским мукама,
камење је носио рукама
и бродио земаљске тешкоће
уз кап воде, поврће и воће...
Чудотворац измоли Господа,
да потече из стијене вода,
па се она од времена тога
зове “Света вода из Острога”
и кријепи ово горско врело,
вјековима душу и тијело...
Купио је ливаде и њиве
да монаси могу да преживе.
Српска нејач код њега се склања
пред пријетњом турскога поклања
и долазе многи невољници,
изцељење да ишту владици
и да Бога за спасење моле,
за тјелесне и душевне боле!?
Ту и народ стиже друге вјере
да гријехе са душе опере...
Остала је истинита прича
о гријеху од кнеза Раича;
тај безбожник шест синова има,
манастирско имање отима
и још чини непочинства многа,
образ нема а хули на Бога.
За недјела Василије њему,
с’ Патријархом баци анатему,
па Раичу, силнику без душе

сви синови у бој изгинуше!
Василије Раичу је река’:
Покајање спасава човјека,
а Свевишњи сваком наду даје
ко се пред Њим искрено покаје!?
Па кнез Раич тада се окрену
да спас тражи у свету стијену
и опроштај у Господа иште,
од угасе да спаси огњиште,
па како је чудотворац река’
Раич опет потомство дочека...
Но не могу описати слова
чудотворна дијела његова,
исцјељења душе и тјелеса
такве моћи, дарују небеса!?
Код живога Острошкога свеца,
стизали су одрасли и ђеца,
непокретне особе убоге,
на своје су устајали ноге
и Његова чудотворна сила
враћала их кући без носила!
Василије на овом свијету
мисију је завршио свету,
држећи се Господњега пута
са којега никад не одлута,
него смјерно, до судњега сата
Души Рајска отвараше врата!?
Док закуца ова душа блага
на вратима “Небескога прага”,
без тјелесних мука и болова
из тијела душа се његова,
из келије пут небеса вину
и у вјечност блажено почину.
Ту је срео светац из Острога:
Симеона Мироточивога,
Светог Саву и остале свете,
чије сјени Рајским вртом лете...
Живот му се земаљски угаси
над њим бдије, братство и монаси,
обасјава пламен воштаница,
благе црте светачкога лица;
онда братство монашко цијело
над њим поче посмртно опело,
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са искреним болом у грудима
а келија пуна светог дима,
док се шири мирис од тамјана,
чудесна је свјетлост тога дана
обасјала зидове келије,
док у одру лежи Василије...
А послије опела и бдења
испод “цркве светог Ваведења”
монаси га у гроб положише,
народ поче долазит’ све више,
на његовом гробу да се моли
невољама многим да одоли.
Из келијских камених зидова
једна лоза никла је винова
и пустила своје коријене
ђе трун земље нема, сем стијене!
А у томе земану и добу
почеше се на његовом гробу
дешавати многобројна чуда,
та истина прочула се свуда
па до данас непрекидно траје
кроз земане и све нараштаје!...
Кад од смрти седам љета прође
Василије ноћу, на сан дође,
к’о на јави, с’ кандилом у руке,
настојнику храма светог Луке
и у сану Рафаилу збори
да гроб његов дође да отвори;
Рафаило сања треће вече
из кандила огањ га опече
а владика у златној одори,
опет збори, да му гроб отвори!?
Рафаило у питомој жупи
манастирску братију окупи
па са њима и помоћу Бога
обрати се братству из Острога!...
Седам дана служба је вршена
а онда је рака отворена.
У присуству монаха свједока
ширио се мирис босиока,
а тијело као восак жуто
остало је као нетакнуто!
Тад су “свете мошти” после бдења
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пренијете у храм “Ваведења”,
и ту стоје до данашњег
дана,вјековима народ са свих страна,
поклања се код светог кивота
ради среће, здравља и живота...
Под Острогом у току године
више пута сабори се чине:
о неђељи Светог Василије,
Светог Петра и Светог Илије,
о Тројици Светој, вољом Бога
и “Успења Богородичнога”,
ту долазе непрегледне масе
да се моле и да душу спасе!...
Кад окове Црној Гори стави
Наум паша Ћуприлић крвави,
манастирско братство, Мошти Свете,
склонило је крај ријеке Зете
и у влажној земљи закопаше
пред походом Ћуприлића паше;
за годину дана тога пакла,
влага мошти ниђе није такла!...
Кад нападе Омер паше сила
кнежевину Петровић Данила,
на Цетиње мошти су склањане
из Острошке орловске стијене.
Тридес’ људи под Острогом оде
под командом Мирка војеводе
и светињу ову одбранише
да им подвиг историја пише,
а мошти су поново враћене
у Острошке греде и стијене...
А фашисти сотонине слуге,
године су четрдесет друге
по Острогу сручили гранате,
нека Богу на небеса плате!
Но гранате крволочних паса
падале су без јава и гласа
и ни једна цркве не оштети,
одбрани их чудотворац Свети!..
Без престанка преко три вијека
непрекидна, народна ријека,
ка моштима чудотворним хрли
да цјелива кивот и загрли,

да их часни Благослове оци,
небројени причају свједоци,
без бојазни од страшнога суда,
да ту многа доживјеше чуда!
Од Доњега до Горњега храма,
многи прођу са босим ногама
и клечећи иду на кољена
до светија мошти и стијена.
Многи крене са Божјом помоћи
да код свеца, Острошког преноћи!
Ту молитва Господу се поје,
ту се мисли позитивне роје
ту се бистри замућена машта,
ту Свевишњи грехове опрашта
ту се каје и Господу моли
и најтежи ублажују боли,
и безбожник с’ поштовањем стреца,
при помену Острошкога Свеца!
У томе се земаљскоме рају,
крај кивота бракови склапају
и крај мошти чудотворног свеца,
крштавају одрасли и ђеца,
у присуству одабраног кума;
невољници, који сиђу с’ ума
често су се дозвали памети,
ђе почива чудотворац Свети,
а многи је кад се ту причести,
спасио се опаке болести...
Одатле се и водица света
на све стране носи од Свијета,
њене тајне моћи, љековите,
Божјег раба од несреће штите.
А на крају, пресвети опрости,
скромном перу, моје маленкости
и смилуј се понизном поети,
Чудотворни, Василије Свети!!!
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СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ
Мало људи са ове планете
Божјом вољом и умом узлете
и спознају језгро Васељенепа нек` гуслар са гудалом крене,
и нек` кликне, да га Свијет чује,
какве Српство умове његује,
и изњедри једно мало племе,
људе, који надживе вријеме,
јер то племе са кршног Балкана
расадник је свјетских великана,
лучоноша Христовога мира,
светих руку Господњих пастира,
па ће чаша духовнога пића
од владике Велимировића,
Златоустог свеца Николаја,
покољења српска да напаја
и словенске душе да кријепи,
да нијесмо код очи слијепи,
јер лик његов, и животно дјело,
треба Српство да слави цијело!
Српска Црква после светог Саве
не изњедри тако умне главе!
Ко слиједи његове порукетај се креће трагом Божје руке,
а Господњим путевима шета
ко се држи његових савјета!
Бесцјенога блага му вриједе
академске духовне бесједе,
а његова свака је изрека
бистра као планинска ријека!
Цицерону испред таквог лика
блиједа би била реторика!
Такве моћи природа не даде
мудрацима из Старе Хеладе!
Религија Далеког Истока
не познаје таквога пророка,
нити црква папског Ватикана
не изњедри таквог великана!
Слиједећи Светосавске стопе
до звања се светачкога попе
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и заслужи та легенда жива
да му тјело на Олимп почива,
ил` гробница да се прави њему
у Светоме граду Витлејему.
Он је, вољом Свевишњег Господа,
био Светац који земљом хода,
у Лелићу овога је сина
породила мајка Катарина;
Господа је спознао још тадак`о чобанче, док је чув`о стада,
а виле су с` Дивчибара чуле
рајске звуке са његове фруле,
која му је била амајлија
од Лелића до логор-ћелија.
Једном су га отели изроди,
које Ђурђић комита предводи,
од његовог оца тад је дата
откупнина – стотину дуката.
Кажу: кога откупе за злато
оставиће дијело богато
али себи ставити на плећа
крст страдања земаљског распећа,
па кроз дјело животно његово
оствари се пророчанство ово;
поруке је добијао с` Неба
како живјет` и служити треба
на овоме свијету до краја,
па насеље заслужити Раја.
Никад током животног дијела
не одвоји душу од тијела,
нити вјеру од Господа Бога
кроз беспућа свијета овога –
док отиде Њему на истину –
к`о што личи Господњему сину!
Писменост је стекао најприје
у лелићки манастир Ћелије;
ту учитељ његов примијети:
тај ће дјечак довијек живјети!
Уз благослов Свете Божје руке
богословске заврши науке,

а у Берну, на велика врата,
теолошко звање доктората.
Открили су, још у та времена,
у њег` клицу Светосавског гена.
Службоваше у ваљевском крају
када Швабе подигоше грају
па германске силе осовине
на Србију кренуше про Дрине;
али Срби, на планини Церу,
ометоше германску намјеру
и долином воде Колубаре
српска војска поломи варваре,
па њемачке свјеже снаге крећу
да Србима угасе свијећу;
наочиглед те Голготе љуте
савезници по свијету ћуте.
У вртлогу трагедије ове
Пашић себи Николаја зове,
онда Пашић имењаку збори –
мудро мисли, истину говори
о пропасти и српским мукама:
“Србија је у твојим рукама,
јер истина ако продре сада
до Западних држава и влада,
са Голготе у Васкрс крећемо:
спаса нема – пропасти нећемо!
А тамо им реци и поручи
Бог велики како те научи.”
Па Николај спреми личне ствари
да истином пркоси превари:
у коферу, крај чобанске фруле,
ставио је слику Ћеле-куле,
да Западна свита и господа
виде главе Небеског народа,
па гледају лордовске титуле
српске главе у бедем од куле.
Николај им рече: “Ниђе нема
у свијету вреднијег бедема,
јер главама српскога народа
брањена је и ваша слобода
и цијела хришћанска Европа
од турскога вала и потопа!
А данас је та Европа иста

отуђена од Бога и Христа:
једна Србе топовима грува,
а друга је нијема и глува,
па ће српска остати Голгота
на европском образу срамота,
и на душе ваших владаоца
мученичке српске главе с` коца!
А брзо ће огањ овог рата
и на ваша закуцати врата...”
Из Енглеске једнога се дана
отиснуо преко океана
и у земљу стиг`о Америку,
у мисију свету и велику.
Дочекаше српског Апостола
славни Пупин и Тесла Никола,
скупили се Срби исељени
и остали са Југа Словени.
Дивила се земља Америка
бесједама младог духовника,
траг његове тадашње посјете
на њихове универзитете
уписан је великим словима:
нико нема то што Србин има!
Молитвеним бесједама зове
добровољце у српске редове,
он молитвом – а Перун гуслама
дозвали су до Солуна нама
силу више од десет хиљада
добровољних ударних бригада.
Између два планетарна рата
његова ће мисија богата
литургије, службе и опела,
филозофска, књижевна дијела,
с` истанчаним талентом поете,
српски народ вјером да просвете.
Оплакује вјечне српске ране,
указује народу на мане
и на добра наводи дијела
да се тјера гријех из тијела,
па сви српски имају домови
његов запис: “Боже, благослови...”
и молитву: “Помози нам, Боже,
да се Срби сложе и умноже...”.
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Обишла је величина ова
свету српску гору про Косова,
усред љета и Видовог дана
јунацима са Гази-местана,
окле Српство к` небу узлећело.
Вршио је службу и опело
неуморни Николај владика
па стигао, у пратњи вјерника,
Грачаници, светом Манастиру,
и одрж`о бесједу у миру
о генези пропасти и јаду
и српскоме успону и паду;
у овој су бесједи уткане
Србинове врлине и мане.
Ходао је Светосавским трагом
за бесценим Немањића благом,
стизао је до Христовог гроба
и стазама несрећних сеоба;
до Угарске, ђе је Сент-Андреја;
у Хиландар стиг`о, про Егеја,
на обали до топлога мора
ђе је Света православна Гора;
ту лијечи вјековима муке
Чудотворка српска са три руке;
ту је давно обук`о у зору
принц Немањић монашку одору
и довео са краљевског трона
у Хиландар оца Симеона,
да посвети задње дане Богуто обични смртници не могу;
док је био владика Охрида
манастире обнавља и зида,
цркве свешта а вјеру подиже
да је српски народ Богу ближе,
и народне отвара кухиње
да не буде гладне сиротиње;
а после је, у граду Битољу,
земљом Божју проповед`о вољу,
за свој народ Господу се моли
к`о Христови некад Апостоли,
који вољу Небеску тумаче;
кад му болест организам наче
стигао је про врлетних гора
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у Савине, надомак Котора,
и писао неколико дана
српској Боки, невјести Јадрана,
божанствену збирку стиховима,
Соломон би дивио се њима,
а после је опоравка иша`
да би славни Загарач обиша`,
да обиђе своје коријене
у врлетне и тврде стијене,
и ноћио у светом Острогу
што је ближе од Олимпа Богу;
Српском Спартом препјешачи села,
Ловћенска се обнавља капела,
па он врши службу и опела;
ту је и Краљ Александар доша`,
над сјенима бесмртног Његоша,
што умрије, а смрт побиједи,
а Николај Краљу заповједи:
“На кољена, Величанство Ваше,
на крову смо Отаџбине наше,
крв је српска давно, са Косова,
освештала кршна брда ова,
а истрага владике Данила
српском роду Васкрс најавила!”
Тако збори с` ловћенског плочника
Златоусти Николај владика.
Међу прве Николај је Жички
осудио покрет фашистички
и поручи силама свијета:
“Поново ће горети планета!”
А с` Истока покрет пролетера
Крст и Вјеру хоће да истјера:
стављена је Владимирска Гора
у окове црвеног терора;
а те двије нечастиве силе
за несрећу савез су склопиле,
од болести те опаке двије
тешко нама која стигне прије!
Четничку је подржао силу,
с` Равне Горе Дражину герилу,
а осуди покрет партизана
што загорска предводи сатана;
сарадњу је одбио Њемцима

и у очи одбрусио њима:
“Не прихватам услов злочиначки,
стријељасте народ краљевачки
и колону шумадијских ђака,
‘Крв је људска `рана наопака,
на нос вам је почела скакати’свак ће своје злочине да плати!”
Па Гестапо владику одводи
по логора дане да проводи,
још је банда са њим заточила
Патријарха, Дожића Гаврила:
силе мрака, ужаса и страве,
српски народ убијају с` главезаточише Њемци обојицу
у Дахау, злогласну тамницу.
У ћелију злогласног логора
сужањ незна када свиће зора,
кроз малени отвор решетака
оброке је добијао зрака,
а са зраком Господње поруке:
нема Раја без земаљске муке,
нит` Васкрса има без Голготе,
па презрите земаљске животе.
“Кроз тамнички прозор” пише приче
Златоусти владика из Жиче.
Шта све човјек преживјети мора
кроз ћелије злогласног логора!
Како може човјек милосрђа
понижења доживјет` најгрђа!
Ал` логорске муке заборави
кад чу да је у Српској држави
на власт дошла безбожничка кликапроли сузе Николај владика,
слуша како црвене милети
“на трон сједе неправо узети”.
Па владика у изгнанство мора,
по пресуди црвеног терора
и наредби партије и Тита
такав Србин свијетом да скита.
Шта је теже но кад с` родне груде
несој прогна најчасније људе?!
Понесоше печат издајника
Јован Дучић и Жички владика

и са њима многи родољуби,
да им се траг по свијету губиод Гренланда до Новог Зеланда,
од Балтика па до Антартикакад зло једно горе промијени,
па страдају српски коријени!...
Ал` владика у туђем свијету
води часну мисију, и свету,
и дотиче у дијелу своме
и сазвежђа и ситне атоме,
а због дјела и мудрих говора
доби звање почасног доктора
Колумбијског универзитета,на
другоме крају од свијета.
Та његова грандиозна дјела
Отаџбина није штампат` смјела.
Шта за народ српски теже има?и Црква је у служби режима!
Кад му Господ душу упокоји
плач и лелек Либертвилом стоји,
са свих страна српска дијаспора
са копна је стигла и са мора
да испрати, и мошти цјелива,
пред Храм светог Саве ђе почива.
Саучешћа стижу из свијета,
с` теолошких Универзитета,
и Ватикан и народ Ислама
саучешће изјављују нама;
а Глас Цркве, у нашој држави,
штуру вијест и кратку објави!
Каквом добру народ да се нада
кад је руља одбоженог стада,
па не знају одбожена ђеца
да су живог изгубили свеца
тамо неђе, у туђем свијету,
него носе Титову штафету!
И на погреб Загорске Сотоне
к`о брави су ишли у колоне
да се гробу празноме поклоне!
Да л` времена наступише боља,
ил` се Божја умијеша воља,
ил` пепео свети са Врачара
очи српском народу отвара,
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ил` прекори с` Ловћена владика
Светог Петра са Цетиња, стрика,
или јече Студеничка звона
са гробнице светог Симеона,
ил` се тресе ћивот из Острога,
или свеци умолише Бога
да се мошти Николаја врате
у питоме Лелиће богате,
да остану и вјечно почину
у његову свету задужбинупа стигоше мошти Николаја
деведесет прве, трећег маја,
у присуству Светога Синода
и бескрајне поворке народа
што се овом праведнику клања
уз најдубља, дужна поштовања?
Стигао је уз мошти његове
и Иринеј Грачанице нове,
да се вољом измире Господа
двије Цркве једнога народа.
А у мају две хиљаде треће,
кад природу окити прољеће
и кад она љепотама буја,
а пјесма се разлеже славуја,
и из луга ћерка Лазарева
што кукањем вјековима пјева,
с` благословом јаке Божје воље
зајечаше српске богомоље,
радују се са Олтара фреске
Рајским вртом Србије Небеске,
ђе бораве Рајске душе свете
а анђели к`о лептири летеСвети Сава на Господња врата
примио је Николаја брата,
што ће часно име понијети
Златоусти, Блажени и Свети,
а име ће остати његово
у календар к`о црвено слово.
Правда Божја јесте некад спора,
ал` се вазда остварити мора
јер, ко нема вјеру у Господаслијеп земљом код очију хода!
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БАЛКАНСКА ЦАРИЦА
Вратићу се браћо мила
у времена тешка стара,
кад је правду дијелила
снага сабље и ханџара!

Па светиња нека ви је
ризик сваког изазова
да се Зетом земљом вије:
Бошков барјак са Косова!

У крвавом Турском мору
један мали пламен тиња,
обасјава Црну Гору
са Ловћена и Цетиња.

Па гајите тврду вјеру
у Господа Творца Бога,
уз оданост и поштење
нек` вас краси братска слога.

Кад слободи бјеше мјера
на оштрици јатагана,
опстајаше Српска вјера
у крв људску окупана!

А у Кроју Скендер-бег је
побунио Арбанасе
да отресу Турски јарам
и од ропства да се спасе.

Несрећнога тог времена
мишице је лучоноша,
напајао мит имена
Кнеза Лаза и Милоша,

Хоће гријех да опере
тај Кастриот потурчени,
сјетио се праве вјере
па сад помоћ тражи мени.

и како је изницало
у несрећно то вријеме
и свој данак узимало
Бранковића изрод сјеме.

Стари Иво позва Станка
да са војском шаље њега,
да помогне Арбанасе
и устанак Скендер-бега!

Времена је давног тога,
Црнојевић Иван био,
крај језера Скадарскога
у град Жабљак утврдио...

Не могаше да осјети,
Црнојевић Иво стари
да ће Станка привољети,
султанови емисари!?

Сина Ђорђа стари Иво,
за живота још одреди
да управља земљом Зетом
и да престо наслиједи!

Да му насред људског дома
издајничко сјеме ниче,
него војску благосиља
а војска му громко кличе!...

Па му рече: ти ћеш водит`
политику и државу
а Станку ћеш млађем брату
дати војску под управу.

Хоће Станка младог кнеза,
јуначина стара ова
са молитвом да испрати,
родитељског благослова:

Јер видите пред поплавом
крвавога Турског вала,
дише Српском вјером правом
само наша земља мала.

Нек` свемоћно Божје око
са небеса тебе гледа
и нека те с` ловорима
и овога врати реда!?
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Скендер-бег је јуначина,
па помози тога змаја
а народ је Арбанашки,
превртљиве ћуди раја.

Испод вела извирују
густе, црне плетенице,
не скидаше поглед Станко,
ноћ цијелу са Данице.

Знају храбро јуришати,
храбри стићи и утећи
а постају кукавице
кад обрну једном плећи.

Поста сужањ оковани
анђеоског њеног лика,
било у сну ил` на јави,
пред очи му њена слика!?

Нек` те служи срећа свака,
добро чувај војску твоју
јер ће Турци пут Жабљака,
ако сломе тврду Кроју!?

Чиста љубав Даничина,
Црнојевић Станка кнеза
у окове осећајне
са небеском снагом веза!

Кад га тако благослови,
загрли га и цјелива...
Станко љуби скут и руку,
остарјелог оца Ива.

Појава му њена рајска
пред очима поиграва
па не може у лов ићи,
нити једе, нити спава...

Па ће одмах стари Иво
на дворове коло звати
за Станкова срећна пута,
к`о побједник да се врати!

А Даници од те ноћи
стопили се сан и јава,
ђе погледа она види:
Књаза Станка младог лава!...

Поред кола богато је
припремљена и трпеза,
бјеше дошла и Даница;
кћи Перуна старог кнеза.

Но султану глас доприје
до Босфора и Стамбола,
Црнојевић има Иван:
наследника два сокола...

Пјесма женских гласова се
из овога ори кола:
У Ивана Господара,
два су сина два сокола!

Онда султан Мурат позва,
Ибрахима кавазбашу,
па му рече: Знам недавно,
примио си вјеру нашу!

А у колу не бијаше
љепше цуре од Данице,
низ плећи јој пао ћемер
а низ њега златне жице.

На адете влашке вјере
сјећање је твоје свјеже,
знаш им мане и врлине,
отпадник си с` те вријеже!

У стасу је као јела
с` обронака Дурмитора,
нарав блага и весела
к`о румена мајска зора.

Покорисмо по Балкану
све каурске вилајете
ал` нам оста на срамоту:
Црнојевић глава Зете!!!

Црне очи светлуцају,
оштроумност из њих бије,
што би рек`о Српски народ:
Благо оном, чија ли је!

А ризик је силом кретат`
на то јато соколова
да судбину не доживим,
свога ђеда са Косова!?
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Па његовим синовима
Црнојевић младој браћи,
нуди благо приволи их
или ми се жив не враћи!

А Ибрахим турски каваз
дервишина препредена
код Станка је уљегао
и клекнуо на кољена...

А Ибрахим узе ферман
и кутије од дуката,
султану се поклонио
и изађе преко врата.

Па лукави кавазбаша
до црне се земље клања
и рече му млади књаже:
Уз дубока поштовања,

А кад Станко спреми војску,
пред полазак задње вече,
Даници је одјахао
и овако вили рече:

падишах ме оправио
у врлетне горе ове
да посијем у њих сјеме
праве вјере пророкове?!

Ако Бог да да се вратим
из крвавог овог боја,
обећај ми лептирице
да ћеш постат` љуба моја!

По ферману његовоме,
сад сам испод твог шатора
јер што Алах с` неба суди,
то спровести султан мора.

Даничино рајско лице
помилова румен стида,
па му рече: Кунем ти се
у зенице очног вида,

А воља је Алахова
да ти будеш турски паша,
видиш и сам с` по Свијета
већ управља вјера наша!

Господа ми све до смрти
вољет ћу те истим жаром
и теби ћу своје срце,
поклонити пред олтаром!

И Азији и Африци,
суди наша права вјера,
последња је Божја књига:
Куран нашег пејкамбера!

Молит ћу се сваког дана
да те Господ с` пута врати
па га њежно уз пољубац,
помилова и испрати...

У воду је потонула
и последња ваша нада
од кад султан држи кључе,
каурскога Цариграда.

Оде Станко пун милине,
мушка му се снага топи,
пошто чашу медовине
са најљепших уста попи!

Ви гајите празне наде
и слушате празне приче,
док с` престола Патријарха
Мухамедов мунар ниче!

А у зору испред војске,
на помамног крену хата
уз гудуре непроходне:
Малесије и Кастрата?!

Да пркоси нашој сили,
нема тако тврдог зида,
препливасмо Средоземље
и стигосмо до Мадрида.

Испред Кроје, своју војску,
исцрпљену улогори,
од тешкога путовања
да је среди и одмори.

А овамо, влашке земље,
не постоје до Дунава,
па ће скоро и у Бечу
светковати вјера права!?
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Далеко су на истоку
православна ваша браћа,
ускоро ће сва Европа
морат` данак да нам плаћа.
Кад Марица и Косово,
нашој сили не засмета,
оћел` вољи Алаховој
да пркоси мала Зета?...
Сва господа христијанска
и сви ваши властелини,
постали су вјерне слуге
нашој силној царевини.
Свечева те милост зове
и чека те вјера права,
сам је Алах досудио
да Балкану будеш глава!
А Станко се нагло трже
у главу му крв удари,
док потајно гледају га
султанови емисари?!
Свијест му се помутила
од љепоте ове приче,
из сјемена Христовога
издајничка клица ниче!
Двоуми се и колеба
и сам против себе бори,
ловоров му вјенац лебди,
властољубље тихо гори,
Ал` окренут није лако,
плећи вјери и олтару
и напустит` старог оца
и несрећну мајку Мару.
Због столице очине је,
омрзао Ђорђа брата
а све му се више стеже,
турско уже око врата!
Већ му није сметња вјера
и јуначки коријени,
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но Даница што ће рећи
ако вјеру промијени?...
Да ли љубав жртвовати,
ил` презријет` моћ и славу,
остат` оно што је био
ил` носити туђу главу?
Па помисли: Ако она
из дне душе мене воли
и моју ће лаковјерност,
због љубави да преболи!
Одлучи се на издају
и загрли Ибрахима,
згази образ, вјеру, понос
и дарове Турске прима...
Весело му Турчин рече:
Добро дош`о Станко сине,
под заставу и под скуте
најмоћније царевине!
Станко даде покрет војсци
да се враће брже-боље,
све док није освануо
на Ћемовско равно поље!
Рапортира оцу Иву;
Да је моћна Турска сила,
заробила Скендер-бега
и устанак угушила.
Кад загрли брата Ђорђа,
савјест му се ускомеша
јер зна да је грешно славу,
стећи преко братског леша?!
Кад пољуби мајку Мару,
забоље га једна рана
да га може разгубати,
материнска њена храна!...
Па отиде да потражи
заручницу своју младу,
да ће она са њим поћи
у грудима гаји наду.

А Даница кад га виђе
благосиља Божју вољу
јер је чула да је рањен,
на крвавом Галипољу?!

Даница се нагло трже
као звијер из планине:
Што то причаш несрећниче,
Црнојевић Ива сине!

Па заробљен и заточен
у Босфорске казамате,
окле` сужњи за живота,
не успију да се врате!

Зар да издаш отаџбину
и старога Иван бега,
у тебе се црни ђаво
укотио и уљега!?

Па Даница њежно чедно
рони сузе радоснице,
а Станко је снажно грли
и господско љуби лице.

Зар ти мало славе даде
слободарска земља ова,
но постајеш кукавица
из гнијезда соколова?

Даница му кроз плач рече:
Добро дошо млади кнеже!
А њој Станко:од данас ће,
трајна љубав да нас веже!

Ако вјеру промијениш
и обрукаш своје старе,
тражи себи другу љубу
нек` ти рађа јањичаре!!!

Нећу више да ми чамиш
у врлетна брда ова,
срећа нам се насмијала
и чека нас вјера нова!?

Кад не могу књазу Иву,
нећу ником бити снаха
јер ти црње продајеш се
од најгорег сиромаха.

Рече: Ја ћу постат` паша,
(док јој сузу брише с` лица)
а ти моја вјерна була
и свијетла пашиница;

Зар ти мислиш да слободну
можеш вилу са планине,
заробити у хареме,
отоманске царевине?

и Балканска царица ћеш
да постанеш једног дана
јер ћу скоро, Боже здравља
да постанем цар Балкана!

Са престола каменога,
зар одиву и принцезу
да окујеш оковима
као звијер у кавезу?...

У Стамболу, крај султана,
имаћемо бјеле дворе
да се теби свако клања
и слушкиње да те дворе,

Више волим овај камен
и слободне горе ове,
но сва блага на Босфору
и сараје султанове!

и да слушаш како с` војском
ја поробих земљу Зету
јер је вјера Мухамеда,
најчистија на Свијету!

Куд одлазиш несрећниче
из орловског овог јата,
против Ива твога оца
и Ђорђија твога брата?

Да се блисташ сва у свили,
опшивеној златном жицом!...
Тако ова издајица
разговара са вучицом.

Требат ће ти мој опроштај
на судњи час у мукама,
ти тргујеш самим собом
а на штету себе сама!
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Из највећег поштовања:
Српске Спарте Црне Горе,
ти одлазиш тамо ђе ће
цио вијек да те коре!

А Даница тихо јечи,
рана боли и крвари,
у то бану с` војводама
и кнез Перун отац стари.

Скриват ћеш се издајниче
под крвничке туђе скуте,
а и Турчин најгори ће
са презрењем гледат` у те!

Па кад виђе крв и рану,
своје `ћери јединице,
проли сузе низ бијело
и старачко мушко лице!

Отровано сијеш сјеме,
црна ће ти бити жетва,
стићи ће те са Косова
мученика кнеза клетва!!!

Уздрхташе старе руке
и времешне с` лица боре
и ожиљци тешких рана
о јунаштву што говоре.

Станко викну: Да се ниси
прељубила у другога?
Она њему: Потурице,
за свједока имам Бога!

Шћери моја јединице,
што ме јуче смрт не срете
да не гледам како точи,
крв из твоје ране клете?

А ти си се одрекао
и од њега и од људи
ал` запамти на крају ће,
он свакоме да пресуди!

Ја сам живот потрошио
на мегдане и ратове,
да сачувам независност
и слободу земље ове!

Клекну млада, гледа к` небу,
прекрсти се па завика:
Опрости ми драги Боже,
што ја љубих издајника!...

И жртвом се одужио
српском роду и племену,
сад нијесам кадар шћери
да осветим рану њену?!

Па повика: јел` сокола
из нашега братског јата,
да посјече издајника
да не иде код Мурата!

О свемоћно Божје око
и сви свеци са олтара,
нека крвник на небеса
вашем суду одговара!

Он узјаха брзо хата
и са њега сабљом ману
и зададе вјереници,
по лијевој руци рану.

А Даница прошапута:
Не куни га мили тата,
стићи ће га чиста љубав
што је само њему дата...

Мало му је што је срце,
здробио јој у комаде,
Боже један моћ и слава
од човјека шта ураде?

А у Скадру младом паши,
спремају се бјели двори
да забоде нож у леђа,
колијевци Црној Гори.

Невину је крв пролио,
што је само за њег` текла
и одјаха издајица,
јуначкога поријекла!

Чињаше се потурици,
везирско је звање стека,
не боји се родитељске,
црне клетве и млијека!
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Три рубина из Дамаска
сијају се са турбана,
а у машти лажна слика
да постаје цар Балкана...

Мораш прилаз одбранити,
јединоме српском прагу
и са војском брата срести
и опрати с` дома љагу!

Купи војску потурица
од Једрена па до Драча
да у своју постојбину,
с` крвницима укорача!

Увјерити овај народ
да са правом у нас гледа,
зато мораш да испијеш,
чашу жучи или меда?!

Па овако потурица
о побједи будан снива:
Погубит` ћу брата Ђорђа
и заробит` оца Ива...

Жао ми је што посрнух
под бременом од година
да у боју сјутра сретнем,
потурченог мога сина!...

А Ђорђе је уљегао
да код оца у тишини,
Тражи савјет родитељски,
против брата, шта да чини?

Ако Станка заробимо,
волио бих оче знати,
савјетуј ме, како ћемо
са њим тада поступати?...

Дубоко се поклонио
и овако причу поче:
Дошао сам по твој савјет
и благослов драги оче.

Замисли се стари соко,
одговорит` није лако:
К`о са сваким издајником
и крвником ето како!

За мене је твоја ријеч
заповијест вазда била,
па и сада кад издаја
с` нашег дома шири крила!

Па се трже: шта то рекох,
ах велике моје муке,
поступаћеш као с` братом,
доста нам је било бруке?!

Брат је Станко покупио,
одабране јањичаре
да нам Зету поислами
и обрука претке старе?!

У грудима родитељским
истине се двије боре
јер син му се прерушио
у крвника Црне Горе...

Хоће да нас истријеби
и истурчи и пороби,
заборави да смо били
истој мајци у утроби...

Па са муком прошапута:
Ђорђе сине сам одлучи,
иди с` мојим благословом
па како те Бог научи!...

Ма се надам Божја вјера
неће стићи до тог циља!...
Стари Иван са сузама,
сина Ђорђа благосиља.

Дубоко се Ђорђе оцу
поклонио па изађе,
ни сањати није мог`о
јад овакав да га снађе.

На тебе је сина Ђорђе,
одговорност истори`ска
више него што је икад,
српски народ од нас иска!?

Родитељска тешка патња,
јуначке му груди слама
па са собом зборит` поче,
у мислима и мукама:
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Волио бих брате Станко
да се оћеш покајати,
круну с` главе, старог оца
спреман бих ти био дати!

С` правом од вас очекујем,
несебичну помоћ врућу
да победим издајицу
што обрука, нашу кућу!

Шта је теже но кад морам,
против брата с` мачем ићи
а клетва ће ил` благослов
обојицу у бој стићи...

Најтеже је браћо мени
јер на свога идем брата,
који згази поријекло
и отиде код Мурата...

Ако сјутра ја погинем
и одлети моја глава,
мила ће ми жртва бити
небеска ме чека слава!?

У оданост и јунаштво
и вашу се уздам снагу
да с` племена и имена
и образа сперем љагу!

Ти издаде отечество
и јуначке коријене,
Даничину чисту љубав
и искрене снове њене,

Ја не спавам, но се молим,
неколико задњих ноћи,
сигуран сам да Свевишњи
бит` ће нама од помоћи!?

издао си своје срце
за Даницом које зебе,
обиљежја са крштења
и на крају самог себе!

Многи од нас међу живе,
неће бити сјутра вече
а сад с` Богом, на починак,
на крају им Ђорђе рече...

Умријет` ћеш к`о живинче,
без свијеће и тамјана
а судбина неће дати
да постанеш цар Балкана!

Са истока зора руди
ударише таламбаси,
поранио Станко паша
бој крвави да огласи!

Сам си брате одабрао
нек` ти буде пут ђавољи,
сјутра ћемо на бојишту
да видимо ко је бољи!?...

Барјаци се помолише
од зелене чисте свиле
као мрави јањичари
у буљуке пољем миле...

Па племенске старешине
скупио је исто вече,
да дужности подијели
и овако њима рече:

Чињаше се младом паши,
нема војске нит` отпора,
мисли да је напуштена
удовица, Црна Гора?

Моме оцу десна рука
у биткама ви сте били
и слободу ове земље,
вазда храбро одбранили!

Заборав га обузео,
па сметнуо бјеше с` ума,
за ниједног освајача
Црном Гором нема друма!...

Но судбина и несрећа
додијели сада нама
да ја сјутра у бој љути,
против брата кренем с` вама!

Но заборав и надање
прекиде му страшна јава:
Ситне звјерке алакањем
пробудише горског лава!
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Соколови с` крсташима
полећеше са литица,
од тутњаве замријеше
и Морача и Ситница!

Као некад по Косову,
вјереница Косанчића
када зали рањенога,
барјактара Орловића!

Славни оро Немањића,
бијели се са барјака
а кршно се поље тресе
од Ситнице и Фармака!

Мало воде додај мени,
пресјече је глас познати?...
Слика среће изгубљене
пред очи се њене врати.

Лете мрки Црногорци
и крвава наста сјеча
да покажу слобода је
од живота вазда преча!...

Па застаде у бунилу,
јели будна или спава,
јели ово привиђење,
пуста жеља, сан ил` јава?...

У јуришу најпрвоме,
стари Перун живот даде,
исјекоше јањичари
старог орла у комаде...

Ал` је сила невидљива
и судбина води сама,
виђе љубав несуђену
како лежи под ранама.

Ал` да су му сто живота
одузели тога дана,
неби жртве осветили
са његовог јатагана.

Поврати се из бунила
и разумом опет влада,
на љубавну тешку рану
заборави она сада.

Но ко може уставити
Црногорце у налету,
када бране отаџбину
и слободу своју свету?...

Па му рече: Лажна срећо
и надање срца мога,
ђе си бруко укаљана
од ислама крвавога?

Па крвавим разбојиштем
после битке од три сата,
лежи турски леш до леша
и мисирски хат до хата.

Ил` је немаш ил` не видим,
од Балкана царску круну,
мој животе и љубави
што на самог себе пљуну?

Младом паши не помажу
златне токе и оклопи,
под ранама љуто цвили:
Крв му родну земљу топи!...

Мило ми је што претекох
и дочеках ово жива
и што гледам ђе ти круна
у сопственој крви плива!

Са Венером на истоку
Даница је поранила
па се вије разбојиштем,
к`о с` Ловћена горска вила.

Не сладим се ја ни сада
твојој крви с` оштрог мача,
моја љубав некадашња
од мржње је и сад јача!

Носи завој рањенички
и кондијер црног вина
да залије рањенике,
к`о рођена сестра њина!

Потурица љуто цикну
на `ећиме с` носилима:
Носите ме да не пукне
моје срце у грудима!
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Поред моје силне војске
снаге сабље и топуза,
стигла ме је чиста љубав
и искрена њена суза!
Њен ми прекор теже паде
но крвава љута рана,
тако збори са носила
несуђени цар Балкана!...
А Даница некуд хита
као лака срна краче,
прекрсти се када стиже
на обали од Мораче.
Гледа к` небу горска вила,
задњи пут се Богу моли
да опрости, што не може,
лажну љубав да преболи...
Па Морачи води збори:
Бистрога ти твога тока,
однеси ме Скадру граду,
водо хладна и дубока.
До Станкове тврде куле,
однеси ме сестро мила,
нека знаде, да сам срцем
ја његова , вазда била!
Не може се двапут вољет`
јер у срцу нема мјеста,
скочи ова несрећница
у таласе брзе неста!...
Угаси се чиста љубав
а из тога вира ниче
једна врба жалосница,
из љубавне, тужне приче.
Она листа, цвјета, расте,
ал` не даје никад плода,
већ подсјећа ђе је љубав:
Прогутала хладна вода!...
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ОД ОРАШЦА ДО МИШАРА
Када прије два вијека пуна
сва Србија јекну од плотуна,
кад устаде Шумадијом раја
против ропства, мрака и очаја
и у буну крену немогућу
да сачува огњиште и кућу.
Од вјековне невоље велике,
“небом свеци вргоше прилике“,
најављују епоху крваву:
“Гром загрмље на Светога Саву“
“Сину муња на часне вериге“,
прозборише староставне књиге.
То поруке видовданске стижу,
“Да се Срби на оружје дижу!“
На сред Гроцке бездушне дахије
посјекоше Србе виђеније,
на ријеч их примамише дату
и под сабљу ставише џелату.
А злогласни Фочић Мехмед тада
пође с четом до Ваљева града,
његов џелат вратове пререза:
Бирчанина и Алексе кнеза.
Кад дахије смакоше кнезове
Црни Ђорђе у Орашцу зове
из Србије виђеније људе,
па им рече: Браћо коекуде,
на пресвето Господње Сретење
нека почне српско Васкрсење!...
Ми у име Великога Бога
кренућемо са мјеста овога
у свеопшти устанак и буну
јер нас сјени Лазареве куну
и осталих Косовских јунака,
да чистимо земљу од турака.
Већ потоци српске крви теку,
кнезове нам Србијом сијеку,
намећу нам хараче и глобе,
отимају, `арају и робе,
жене, сестре, бешчасте и шћери
па народе данас одабери,

оћемо ли зулуме трпјети
ил` на олтар слободе мријети?...
Народ кликну: Живио нам Ђорђе,
ево нама устаничког вође
да у име Бога нас поведе,
с тобом ћемо Ђорђе до побједе!
Ђорђе рече: Добро размислите,
нарави сам браћо плаховите
па не могу себе обуздати
ко не слуша главом ће да плати,
за неправду од једног дуката
погубићу рођенога брата!?
Кликну народ чуло се до неба:
Господару, такав нама треба!
Без слободе нема ни живота...
Танасије буковачки прота,
као Лазар испред Самодреже
поче клетвом ко мачем да реже:
“Ко издао устаничко дјело
издала га снага и тијело,
па живио живот у немоћи,
пожелио а не мого поћи
у тору му угинуло стадо
а немао ни старо ни младо,
да му помоћ у невољи пружи
но над кућом да му гавран кружи,
немо среће ни дуга вијека
нити лика Божјега дочека!“
Кад је клетва прочитана ова,
присутна је маса аминова.
Карађорђе настави бесједу:
Нека народ војводе поведу
а кнезови нек дижу нахије
докле главом не плате дахије!
Онда ратне изнесе планове
да чардаке пале и ханове,
за крст часни и слободу нашу:
“Сваки свога убијте субашу“!
Онда вожде кнезовима јавља
из Подриња и из Поморавља,
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од Ресаве и од Неготина
да устаје сва Влашка крајина.
Грми вожде: Дижите устанке,
“ко је пјешиц, прежите опанке,“
“ко је коњиц прежите колане“
да Србима дан слободе сване!
Тад опанци и сељачке гуње
постадоше громови и муње,
пастирима оваца и крава
оружје се сија из силава,
па вријеме поче војевања
да се крсти а да се не клања...
Вождово се ори: Коекуде
а гуслари Шумадијом гуде,
литургије, звона и опела
српску круну дижу из пепела.
Кликну Вишњић уз танане струне
о почетку устанка и буне,
тај слијепац што види далеко
зове с неба пророчанство неко,
јер он види из блаженства слике
и тумачи небеске прилике,
бодри Србе на јуначка дјела,
“јер је крвца из земље проврела“.
Сва Србија постаде поприште,
плотун грува а хатови вриште,
стоји тутањ на свакоју страну,
зрак слободе сину на Балкану.
Кад дахије за буну су чуле,
са тврђаве и Небојше куле,
захватише воде са Дунава
но им нема у тепсији глава,
па у лађу низ Дунав ријеку
журе Влашкој земљи да утеку.
Стојковић их Миленко претече
и русе им главе одсијече!
Заблисташе српске палошине
с Делиграда па до Чокешине
и од Саве до Влашке крајине.
Но од Дрине крену једног дана
силна војска паше Сулејмана.
Узбурка се и замути Дрина
од коњице силнога Кулина,

44

плодна Мачва стење под копита
алак чини султанова свита:
трубе зурле, бију таламбаси,
урлик оџе пољем се огласи,
одлијеже небо од алака
седамдесет хиљада турака
у налету фанатичном јуре
да Србију смире и кауре.
Но их чека крај поља Мишара
бојна свита вожда господара:
Убојника петнаест хиљада,
на Мишару побједи се нада,
дако данас буду срећне руке
коњаници Лазаревић Луке.
Вожд борбене линије обиђе
па Вишњићу слијепоме приђе:
Мој Филипе кажи коекуде,
шта ће данас са нама да буде?...
А Вишњић му на то одговара:
Ево гледам на небо Лазара,
купу вина држи у рукама
да побједу благослови нама,
а не видим Бранковића Вука,
бит ће наша ако БОГ да рука!
У то доба са сабљом у руци
фанатични јурнуше буљуци,
а из шанца српски плотун плану,
дим притиште Мишарску пољану!
Коњаници Лазаревић Луке,
оштре сабље латише у руке.
Кликну Лука небо се проломи:
Замном моји храбри градоломи,
ударимо са бока крвнику
ко Обилић на пољу Плочнику
и сатрите браћо душманина!
Па полеће сабљом на Кулина,
но је Кулин јунак на мегдану
па зададе Луки тешку рану,
онда Милош од Поцерја плану
па Кулину збори капетану:
А на мегдан крајишко копиле,
Божја правда јача је од силе,
сабља ми је ожедњела крви

нећеш бити последњи ни први
који гине од њеног сјечива!...
Док крв људска на све стране плива,
два се горска намјерише дива.
Јурну туре младо и бијесно
мегдан поље бјеше му тијесно,
но је залуд и бијес и дрека
кад Поцерац на биљегу чека.
Милош пољем разигра ђогина,
огласи се бојиштем тишина,
бојна сила срба и турака
гледа мегдан два зорна јунака.
Док под њима силни коњи јуре,
остадоше без огња кубуре
а сабаља оштрих поче звека,
ту једнога погибија чека...
Алак турци са свих страна чине:
Кољи влаше, честити Кулине!
Из табора српског одлијеже:
За крст часни Поцерац витеже!
Онда соко од Поцерја ману,
паде глава Кулин капетану
а његово безглаво тијело,
коњ пронесе низ поље цијело!
Међу турке завлада паника
а ордија јурну устаника.
Обреновић војвода Рудника
рани пашу турског предводника,
глас одјекну с пољане крваве:
Ево турци изгибоше с главе!!!
А буљуци разбијени њини
у метежу бјеже према Дрини!
Румене се по бојној пољани
турске главе, чалме и турбани,
а црне се по Мишарској трави
непомични лешеви безглави.
Са Мишара тога срећног дана,
диже Вишњић два црна гаврана
да потраже једну булу младу
из Вакуфа Кулинову каду,
да јој абер на муштулук јаве,
враћа јој се господар без главе
јер је главом без тијела поша

у зобницу Поцерац Милоша,
а његова сабља је на гласу
о Милоша Поцерца појасу!...
Осветише гробницу косовску,
“храни сина па шаљи на војску!“
Од Вакуфа про врлетних гора,
црне птице лете пут Босфора
и јавише у Стамболу цару
о кастигу турском на Мишару
Карађорђе са јатом јунака,
крдиса ти ордију Скопљака,
уз молитву помози нам Боже
“Србија се умирит не може“!...
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ХАЈДУК ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ
Ево браћо са помоћу Бога
опјеват ћу јунака једнога,
чије дјело и јуначка слава
умакоше сјенци заборава,
за далеко покољење неко:
То је главом Петровићу Вељко!
У Крајини близу Неготина
срећна мајка родила је сина,
на огњишту Петра сирењара
роди мајка сина слободара.
Он у доба устаничко стаса
да зађене ханџар иза паса,
ватрено је крштење загриза
када уби силника Идриза
и надуте размрска му груди,
да сачува образ сестри Дуди...
Од велике невоље и муке
одметну се гори у хајдуке,
док је једног дана мјесто наша
у дружини Станоја Главаша.
Кад на челу устаника дође,
Вожд бесмртни Петровићу Ђорђе
и вријеме поче војевања
да се крсти а не да се клања,
Вељко чету одабрану ствара,
од најхрабрих делија бећара.
Хајдук Вељко у свакој је бици,
ђе Вождови лете устаници,
показао јуначке врлине:
Јунак живи и пошто погине!
Па Вељкова завлада дружина
од Мораве па до Неготина...
Карађорђе стиже Београду
и тврђаву стави под опсаду,
да истјера из њег` крџалије
одметника, Гушанца Алије.
Српска војска палисаде прави
а турска је у Врачар тврђави.
Тако војске гледају се двије
док одједном из турске ордије,
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појави се турчин на бријегу
тражи мегдан чека на биљегу.
На њег` сија чоха из мисира,
по ођелу личи на везира,
бошњак Муса у прси се буса,
мегдан тражи а турке куражи
сабљом маше, да се Срби плаше!
Из силава сијају кубуре,
па овако кликоваше туре:
Карађорђе влашки копилане,
ја сам многе добио мегдане
па изађи правовјерном сину,
да ти мозак тресне о ледину
ил` пошаљи замјеника твога,
под сјечиво јатагана мога!...
Тражи Вожде Ћурчију од Јадра,
зна његова десница је кадра
да донесе главу са Бошњака,
но Ћурчије немаше јунака.
Ненадовић, Јакова је рука
усмртила овога хајдука.
Зорно туре доброг коња игра,
но да видиш хајдучкога тигра,
Петровића Вељка из Крајине
који више воли да погине,
но да слуша Токалића бега
што пети дан лаје са бријега.
Моли Вељко врховнога Вожда:
Срећа ће ме послужити можда,
да одрубим главу јањичару
па те кумим Богом господару,
да ми сабљу набавио не би
јер се моја на Делиград преби,
а коњ ми се напрасно разбоље.
Карађорђе рече од невоље:
Сине Вељко, иди мојој штали,
моји коњи тамо су остали
па по својој одабери вољи,
који ти је за мегдан најбољи.
Онда Вељко отиде из шанца,

па у стаји одабрао вранца,
оштру сабљу зграби десна шака,
даде му је стари хајдук Пљака.
Самокресе у силаву сниза
које скиде са бега Идриза.
Кад узјаха помамнога хата,
долина се засија од злата.
Могао је стати тога дана
пред сватове Косанчић Ивана,
по изгледу не би им`о пара
ни у гарди Московскога цара!
Онда бегу Токалији рече:
Осјетићеш како хајдук сјече,
сабер мало, беговска будало!
Онда Турчин низ поље полеће,
сретоше се небеске свијеће...
Кад утихну од кубура цика,
засијаше сабље од челика,
зазвечаше челична сјечива,
два се горска намјерила дива,
коњи вриште а ушима стрижу
у ваздух се пропињу и дижу,
искра ватре пољаном се ваља
од судара оштријех сабаља.
Примијети Турчин у зло доба,
пред очима кључеве од гроба
па окрену помамна дората,
да утече тврђави на врата,
али кад је несрећно говече,
пред курјаком могло да утече?...
Јурну Вељко к`о да доби крила,
к`о да јаше коња Јабучила,
па сијевну десница сокола
пресијече бега преко пола,
а онда му одсијече главу
и на сабљу натаче крваву.
Устанички кликују јунаци,
Вељко главу испред Вожда баци,
сјаха коња а пред Вожда стаде,
главосјеча с крваве ливаде,
а Вожд њега у чело целива
као Ђурађ Сенковића Ива,
кад донесе главу са крвника,

крволока аге од Рибника!
Хајдук Вељко до судњега дана
не презаше никад од мегдана,
многе турске главе к`о од шале
испод сабље његове су пале.
Међу турке прича се и шушка,
неће Вељка сјечиво и пушка.
На крвавом Варваринском пољу
са Турцима у љутом покољу,
ђе се цвијет исјече јунака,
ђе је одред стигао козака
да помогну браћи у невољи,
хајдук Вељко био је најбољи.
Атаман му за смјелост јуначку,
на дар даде мараму козачку!
Вељко бјеше примјер од јунака
и легенда српских устанака...
Мрзио је турке зулумћаре,
као браћу волио бећаре,
ругао се смрти и крвнику
а волио пјесму и музику.
Војвода је говорио Ђуша:
Тако чиста не рађа се душа,
нити има таквог буљубаше
трагом сјајне историје наше,
нити има таквог прегаоца!
Волио је Вожда као оца,
волио је одјело од злата,
волио је помамнога хата,
волио је сабљу од челика
да с њом сјече главе од крвника,
волио је кубуре од срме,
кад затреба да к`о гром загрме,
чисто срце носио је у се
и волио као браћу Русе
и волио изнад свега жене,
овај хајдук нарави ватрене...
Јаворку је у граду Видину,
преотео силноме турчину
и доживје с Влахињом до краја:
Прве сласти земаљскога раја.
Па је једном у шумском честару,
утјешио попадију Мару,
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а модрице носио је на се
од ватрене играчице Спасе.
За брачног је друга себи наша
синовицу Станоја Главаша
а Марија напуни му руке,
са два сина к`о златне јабуке.
Кад зароби караван од Ниша,
који бјеше пут Софије иша,
заробише пашиницу булу
што је тврду напустила кулу,
а та дивна пашиница була
из причања о Вељку је чула
од Енвера свога господара
да му нема у јунаштву пара.
Заробљена Шемса једва чека
да упозна и да види Вељка.
Једног дана кад падаше вече,
пашиница крај пенџера клече
па хајдуке по дворишту гледа
и бећаре делије од реда,
виђе Вељка на помамном хату
како сија у чохи и злату,
црни брци на бијелом лицу
презнојише Шемсу пашиницу.
Моли стражу да код ње уиђе,
уђе Вељко пашиници приђе.
Скиде була фереџу са чела,
гледа Вељко божјега анђела,
гледа Вељко док одајом шета
ту Хурију стиглу из Џенета
и пита се дал` још такве има,
а мекша му срце у грудима.
Броји Вељко низове бисера
које доби була од Енвера,
у појасу од чистога злата,
гледа Вељко низове дуката,
гледа златне по прслуку шаре,
златном жицом везене шалваре,
на ногама прелијепе буле
сијају се од злата нануле,
док пред булом непомично стоји
Рајски балзам, чула му опоји.
Енвер паша за своју је бруку,
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дар најдражи послао хајдуку!
Онда була клече на кољена:
Каурине ја сам само жена,
пашиница из харема була
из причања о теби сам чула,
а сад видим мрки каурине
немаш пара у три царевине.
Па кад Алах и судба досуди,
те ме твоји заробише људи,
повратка ми код Енвера нема
у одаје његовог харема,
зато чини харамбашо смјели
самном ноћас што ти душа жели,
ти кидиши а ја жељу имам,
сама гријех пред Алахом примам!
Харамбаша оружје распаса
обухвати булу око паса,
понесе је као курјак срну,
обамрије була и претрну,
прелила се к`о ружино уље
док му кида пуца са кошуље,
а Вељко јој плетенице мрси,
кида јелек с узаврелих прси,
златни појас када јој распучи:
Пашина се була похајдучи...
Од милине ноге је не држе
са хајдука одјећу растрже,
милује му по грудима власи
да љубавне нагоне угаси.
Па је тако, два мјесеца пуна
заробљена пашина кадуна,
сваке ноћи до свитања дана
жеђ гасила с` Вељкових усана
и најслађе испијала пиће,
клела зору, што мора да свиће
јер је зора отимала свака
из наручја горскога курјака.
Једно јутро кад свиташе зора,
бану евнух из пашиног двора
и то вјерно пашино копиле,
задави је гајтаном од свиле.
Отров попи а крај Шемсе паде,
приђе Вељко покрај буле младе,

присјећа се срећнијех минута
и мириса Шемсинога скута.
Патио је шест мјесеци дана
док се Чучук не појави Стана,
бјеше мала али хајдук жена
њена љубав чиста и ватрена,
помогла је да хајдук крвави
све љубави прошле заборави.
Ова љубав Вељкова потоња,
пушком гађе, биљегу са коња,
пратила га у лову и боју
и љубав му поклањала своју.
Њима срећа дуго не потраја,
турска сила крену са три краја
и са њима Француски стручњаци,
да се Србин на кољена баци.
Турци силну војску мобилишу,
Хуршид паша спрема се у Нишу,
Румелиски паша од запада,
преко Дрине Србију напада
а Капетан паша од Видина,
крену с` војском правцем Неготина.
Вељко хита Неготину граду
да омете Турке у нападу,
запосједе куле и тврђаву
и Неготин на плавом Дунаву.
Три хиљаде имаше пјешака
против двадес` хиљада Турака
и осамсто на коње бећара,
да дочека силу зулумћара.
Предходницу пашину претече
с` бећарима згази и исјече,
ал` с` Дунава свјежа турска сила,
град Неготин опкољава с` крила.
Вук Караџић предложи хајдуку
да се Срби из града повуку,
Вељко рече: За Турке не хајем,
главу дајем Крајину не дајем!
Али дуге борбе даноноћне,
без престанка против силе моћне,
половина изгибе бећара
на оштрице љутијех ханџара.
Српске борце притиснуле ране

а нестало хране и џебане.
Хајдук Вељко једно јутро рани
да обиђе Србе у одбрани,
али турско погоди га ђуле,
покрај топа и највише куле:
“Главу даде па Крајина паде!“
Ни земља га жива не дочека
ал` ће Вељко живјет до вијека!
На Небо је Петровића Вељка,
са Лазаром Обилић дочека,
да му душа почине у рају,
нек` је слава бесмртноме змају!
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ВОЈВОДА МАРКО МИЉАНОВ
Тамо ђе се људска вредност мјери,
ђе царују јуначки примјери,
ђе границе чојства не постојенерушиви споменици стоје
и на њима бесмртна имена,
“ђе сијева искра из камена”!
Тамо ђе се соколови множе
и “ђе бива што бити не може”!
Ђе врлине витезови славе
и ђе муње крст од огња праве,
испод плавог троглавога Кома
ђе цијене нема осим грома,
ђе јуначка не блиједи слава,
ђе је ријеч, скупља него глава
а пећина сваку тајну крије,
бар за једну страну историје!...
На сред кршних и крвавих Куча,
са Медуна сија једна луча
да подсјећа младе нараштаје:
Слава људска довијека траје!...
У том славном расаднику људи,
ђе чобане кликтај орла буди,
на оџаку људског градолома,
Поповића јуначкога дома,
Миљанова породи Борика:
Сина Марка, сабљу од челика!!!
Који закла првога турчина
кад је им’о двана’ест година,
са чобанском бритвицом из џепа
силнику је гркљан расцијепа!
Чувајући непрегледна стада
по Комова и меких ливада,
слушао је кад причају стари
и казују кроз пјесму гуслари
о поштењу, јунаштву и слави,
кудије су трагови крвави
и куда су остављане кости
лучоноше јуначке прошлости!...
Тако Марко док бијаше мали
јунаштвом се челичи и кали,
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да постане кад у момка сташе:
Златно име историје наше!
Бесмртној је дорастао слави
грб војводски кад доби на глави
и одлуку племенскога збора
да град Медун освојити мора!
Али-паша у граду Медуну
заступаше отоманску круну,
на срамоту Дрекалових Куча
у Медуну вечера и руча!
Око града утврдио куле
у харему окупио буле,
град му тешка затварају врата,
јаше паша помамнога хата
и пребраја кутије дуката!
Што пожели, имао је свега,
лаке слуге лете око њега,
на турбану сијају рубини,
вјерној слуги турској царевини.
Бритку сабљу паше око струка,
робињице мјери про чибука,
златне токе сијају на чоји,
силан паша никог се не боји!
Пашиноме раскошу и сјају,
ломни Кучи по трећину дају...
А војвода Марко посматраше
осионост медунскога паше,
па једнога дана му поручи:
Ја и моји Дрекалови Кучи,
да на своме будемо чивчије,
признај пашо да то право није!
Знаш ли пашо, твојега ти Дина
град је Медун наша ђедовина?
Ево дође вријеме и доба,
не можемо царовати оба,
зато купи што мож” понијети
ил’ ћу Медун на сабљу отети!
Бритка сабља Дрекала на гласу
сада виси о моме појасу
а ти своју тргни и извади,

пред Медуном на мегдан ливади
коме глава с’ рамена не пане,
нек’ му Медун у залог остане?!
Или предај од Медуна кључе,
или спремај вечеру за Куче?!
Кад чу паша Маркову поруку
он се нађе на велику муку,
зној ледени са чела му лије,
тресу му се свилене димије
јер зна добро муња га убила
да је сукно оштрије но свила!
Десна му је уздрхтала рука,
паде пувољ с’ дугачког чибука,
заборави витешке врлине
пред пријетњом орла са планине,
а зна добро нису празне приче
јер војвода, дату не пориче!...
Извијести скадарског везира:
Са Кучима неће бити мира
јер у руке Маркових горштака
има преко хиљаду пушака,
мегдан тражи, ја немам куражи,
горском лаву да дарујем главу!
Па би могле влашке крвопије
на скадарске ударит’ капије,
но помози везиру честити
да бих Медун мог’о утврдити!
Тад из Скадра за неђељу дана,
стиже војска, храна и џебана...
Али-паша умјесто мегдана,
пркос чини мајка му кукала
потомцима војводе Дрекала!?
Соколови испод плавог Кома
ријешили да не иду дома,
по цијену живота и глава
док не падну Медун и тврђава!
Када сила Маркова кидиса,
Али-паша пораз омириса
и наслути несрећу и јаде
да му Медун у каура паде,
па капију тврђави отвори,
бијели се барјак завиори
и изјаха са пратњом и свитом

пред Марковом гардом поноситом!
Сјаха паша с’ помамна кулаша...
Гледа Марко осионог бега
док понизно стоји испред њега,
па му рече: Твоје ти Медине,
добих ли те на сабљу турчине?
-Алаха ми мрки каурине,
да ми није понестало хране
још бих био с’ оне друге стране,
не бих дао од Медуна кључе
па да дигнеш из гробова Куче
и све земље влашке копилади,
но ти Медун предајем од глади!
Марко рече: Преко коре хљеба,
силни пашо, Медун ми не треба,
но у току данашњега дана
стићи ће ти у тврђави храна
па га брани ако ниси жена
јер је сабља Медуну цијена!
Таквог чојства уписано није
на странице књиге историје!...
Отидоше Кучи на све стране,
донесоше на товаре хране.
Паша тешку капију затвори,
Марко своју ордију одмори
па им рече: Кучи браћо драга,
ваша борба то је моја снага
а јунаштво ваше, моја крила,
за крст часни, Кучи браћо мила!...
Дрекале нас преклиње из гроба
да отмемо Медун дође доба!
Онда трже пушку абердара,
проломи се плотун џефердара,
одсудна је наступила ура
онда плану огањ из кубура,
блијеснуше сабље и ханџари
више нико за живот не мари!
Тврђава се не види од дима,
дал’ таквих јунака још има?
Јуриш Куча издржало није
ни мандало са главне капије!
Скочи паша што је мог’о брже
па бијели барјак опет трже
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и на градској кули га истури,
сломљен рече: Аферим каури!...
Ево Марко кључеви од града
на сабљу си добио га сада,
нека ти је Дрекаловић бане
по сто пута, алал с’ моје стране!
Војвода је у истоме дану
одредио пратњу одабрану,
са турцима пашу да испрати
да се више никад не поврати,
на јунаштво град Медун поврати
а на чојство, крвника испрати!...
За вријеме војводскијех дана
није било боја и мегдана,
ђе слободу црногорац брани
да не стигну кучки јатагани,
ђе потоци сливају се крви
ту је Марко са Кучима први!...
Једног дана Марко абер чује
да му неко са главом тргује,
Јусо Мучин, Подгорице глава
златом плаћа главу Кучког лава!?
Марко рече црногорском књазу:
Остат’ ће ми љага на образу
ако бега не потражим Јуса
да се више у прса не буса,
јер су образ, јунаштво и слава
скупљи него са рамена глава
а поштење од образа прече!
Господар му забринуто рече:
Не војводо ако знаш за Бога,
ти мегдана окани се тога,
част не чини Подгоричком бегу
да се са њим нађеш на биљегу
јер од тебе да изгуби главу,
он ће стећи у народу славу!
Марко кратко господару рече:
Од образа ништа није прече
јер престају јунаштво и слава
кад се носи без образа глава!
Загна Марко ждребе Арнаута
преко крша који нема пута,
док бијесно ждребе под њим хита
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све му сипа ватра из копита!
За два сата бјеше се примака
Подгорици, од села Фармака,
пређе преко моста Везирова
и немирних морачких вирова,
хат помамни донио је њега
под бијелу кулу Јусуф-бега!
Онда ова небеска стријела,
кличе бега из грла бијела:
Јусо-беже сиђи са чардака,
ево главе Миљанова Марка
па изађи ако ниси жена
да је скинеш мени са рамена!
Јусо Мучин слуша про чибука,
судњи позив планинскога вука,
страх животу не може да скрије,
зној ледени са чела му бије,
преледи се, уздрхта и страви
и врлине људске заборави,
јер се Марку турчин није нада
на сред турске Подгорице града,
па у страху незна шта да ради
но је својој говорио кади:
Иди реци Дрекаловић Марку
да нијесам данас на чардаку!?
Онда була збори са чардака:
Нема дома мојега јунака
јер са пратњом одјаха у зору
да обиђе ломну Црну Гору!
Марку ово не бијаше мило,
рече були: Никад га не било,
пренеси му поздраве од мене,
“небо нема без грома цијене”!
Нека мене чека на мегдану,
пријетит’ је лако на дивану!...
Војвода се про тврдих стијена
на Цетиње врати без плијена.
Кад је једне стигао прилике,
Вук Караџић отац граматике
и некол’ко боравио дана
у биљарди Петровића бана...
Никола је дични цар јунака,
одредио Миљанова Марка

да испрати Вука до Котора
и обала Јадранскога мора!
У свом јату господар Никола
није им’о таквога сокола
нит’ је било чистијег образа,
на биљарди Петровића књаза!
Но је нарав Маркова пријека
јер што мисли, увијек је река’,
често пута знао је да плане
и да књазу укаже на мане,
па га кошта отвореност ова:
Књаз Никола Марка ражалова
јер сујети господара смета,
глава Куча од педесет љета!
А султану брзо абер оде
о сукобу књаза и војводе
па падишах посла емисаре
да код Марка нешто ушићаре
и онда је лаву са Медуна,
понуђена Албаније круна!
Војвода је гласницима каза’:
Зар војвода црногорског књаза,
да остане без вјере и части
рад земаљске и ништавне власти,
царевину да нудите мене
нећу издат’ српске коријене,
нити куцат’ на туђинска врата
рад’ бијеса, злобе и ината!...
Ето тако јуначина стара,
чува образ свога господара!
Множио је Комовима пчеле,
крупну стоку и браве бијеле
и под старост научио слова,
змај огњени с’ троглавих Комова
па написа “Дијела сабрана”,
црногорских врлина и мана
на та би му дијела велика,
завидио с’ Ловћена владика
а посебно кад објасни својства
и разлику јунаштва и чојства:
Јунаштво је, Великог ми Бога
када браниш себе од другога,
а чојству ће јунак вјеран бити,

када друге од себе заштити!...
У године позне кад осјети,
смрт се ближи, мора се мријети,
Марко рече: Овај живот мину,
ја ћу брзо Богу на истину,
с’ болном раном одлазим код Њега,
данас ми је жалије од свега,
не дочеках за живота свога
отаџбину српства цијелога!
Са неба ће грешна душа моја,
молити се и после покоја
за јединство, мога српског рода,
кад то рече, почину војвода!...
Са Медуна до данашњег доба
сија луча са Марковог гроба,
која никад утрнути неће
док је Срба, крста и свијеће,
а дух његов Рајским Вртом броди-Нек’ је слава бесмртном војводи!!!
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ЧАРДАК ПЕРОВИЋА
око 1874. године
Од како је људски разум
измислио прва слова
са њима су опјевана
прегалаштва витезова.
Усмена је ријеч била
исто као написана,
вјековима преносила
сјајну славу прошлих дана.
Филип Вишњић без очију
пјевао је историју
а писала вјешта рука
Караџића нашег Вука.
Па захвалност неизмјерну
дугујемо нашем Вуку,
што написа граматику
и правопис и азбуку.
А значајно мјесто своје
у реформе крупне ове
имале су неоспорно
древне гусле јаворове.
Свака храброст и јунаштво
изгледају јадна, мала
док потврду не добију
уз звукове од гусала.
Да јунаке не имасмо
кроз вјекове ропске таме,
кад нас Свијет и Европа
остављаше само саме,
неби били ово што смо
носили би туђу главу,
изгубили славно име
и слободу и државу.
Имали смо вјековима
једно парче земље своје,
ти свијетли споменици
још пркосно и сад стоје.
Опомињу покољења
шта је понос, шта је слава,
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да их никад не препусти
вјетровима заборава.
Споменик је један такав
на сред земље Немањића,
познат Српству и народу
као Чардак Перовића.
Па бедеме нерушиве
јуначкога тог примјера
кол’ко буде допуштала
скромна снага мога пера,
опјеват’ ћу да их гуслар
увелича својим грлом,
о данима наше славе
и времену неумрлом.
Ту су силни Азијати
увијек се спотицали
а ми борбом непрекидном
постојаност доказали.
Славно племе Васојево
Црногорски књаз Никола,
у најпрве стихом вјенча
када писа нова кола.
Ово племе гласовито
Немањићког чистог соја
помиње се од Лазара
и Косовског љутог боја.
Ту је Стево Васојевић
кад земаљску стече славу,
одлетио на Небеса
и за Српство дао главу.
Са честитим кнезом нашим
и осталим војводама
не хтје с’ Вуком да утече
и остане на руб срама.
А потомци тога дива
у долини модрог Лима
бише камен спотицања
за крвнике вјековима.

И ова је дична лоза
јуначкога пуна плода
свом народу даривала
перјанице Српског рода.
И Вожду је са Опленца
коријен на овој лози,
који турску царевину
раздрмуса и угрози.
А освајач никад није
јаха’ коња нити пјева’,
но ка’ курва пролазио
кроз насеља Васојева.
Вјекови су пролазили
остављали пустош праву,
али племе Васојево
не изгуби никад славу,
већ су били Црној Гори
непробојна караула,
пушка им се до Азије
и Стамбола вазда чула.
Па су аге и бегови
из Гусиња и из Плава,
једном били ријешили
да одеру живог лава.
Јер се Чардак Перовића
бјеше силно огласио
да је куће и домове
многе турске угасио.
Бјеху браћа Перовићи
дигли чардак у висину,
па гледају са презрењем
силну Турску царевину.
Ђеца Пера Ђуровога,
зор јунаци, љуте злице,
испод љуте Сјекирице
а из села Грачанице.
На чардаку свијетломе
уз рамазан вино пију,
а пред собом не признају
ниједнога Османлију.
Као свака браћа сложна
четобашу изабраше,

најмлађему Миливоју
то јуначко звање даше.
Јер је био од њих седам
у јунаштву и у вјери
за нијансу одскочио
ђе се људска вредност мјери.
Уз њих седам пристадоше
и остали племеници,
па се прича до Стамбола
о маленој Грачаници.
Са чардака Перовића
одјекује глас гусала
а пјесма је о слободи
до Босфора достизала.
Потурица Жујо-беже
то не може да подноси,
да му Влашки четобаша
зулум чини и пркоси.
Онда ова потурица
издајица свога рода,
у Гусињу скупи злице
зулумћара и изрода.
Јер њихови ђедови су
Црногорци Срби били,
али су се кроз вјекове
кукавички потурчили.
Напустише Српску вјеру
и приђоше Мухамеду,
да рамазан турски посте
крметину да не једу.
Сад њихови праунуци
у Гусињу савјет чине,
као да су јуче стигли
ил’ из Меке, ил’ Медине.
Још са њима ту бијаху
Малисори Арбанашки,
да заједно план сачине
да нападну чардак Влашки.
А бег Жујо уврх собе
турски ноге прекрстио,
полагано чибук пуши
дубоко се замислио.
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До тавана од дивана
диме кафе из филџана
и даје се тврда беса
Гусињскијех муслимана.
Кад пажљиво саслушаше
излагање Жуја бега,
заклињу се својом главом
сви ће вјерно слушат’ њега.
Пише Жујо бурунтију
четобаши Миливоју:
Слушај влаше непослушно,
тврду турску ријеч моју.
Ја сам чуо да си јунак,
па је штета да си раја
а наша ће чиста вјера
вазда примит’ таквог змаја.
Ти би мога’ у Стамболу
падишахов постат’ паша
а то ти је влаше боље
него рајин четобаша.
Је ли боље да нахији
будеш глава једног дана,
да си виши од Миљана
и од Ђола капетана?
Па да градиш од чардака
силне дворе и сараје
а да живиш од харача
сиротиње влашке раје.
Браћа ће ти постат’ аге
и свијетли муселими,
зато влаше на крст пљуни
Алахову вјеру прими.
Па да имаш харем жена
као везир у Стамболу,
да не слушаш каурскога,
Петровића књаз Николу.
Сво оружје што носите
отели сте од турака,
посјекосте царевини
много људи и јунака.
На свакојег твога брата
сијају се турске токе,
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које досад посјекосте
кроз планине и растоке.
Нек’ вам буду досад прости
сви зулуми и зијани,
само влашки четобаша
под заставу турску стани.
Па кад с’ твојом дичном браћом
примиш вјеру правог дина,
с’ вама ће се поносити
Агарјанска царевина.
Ђеца ваша постајаће
хоџе,муле и дервиши,
ако ово не прихваташ,
ти ми књигу одмах пиши.
Па ћеш онда виђет’ влаше
како сјеку сабље наше,
моја ти је тврда беса
биће хрпе вашег меса.
Чардак ћу ти, сагорети
женску чељад поробити,
ваше жене обљубити
а синове потурчити.
А уз цркву у Зориће
дигнут’ мунар до небеса,
ефтама ће сва нахија
од вашега смрђет’ меса.
Осветићу братске главе
на сржево што су коље,
зато прими што ти нудим
много ће ти бити боље.
Књигу сврши па прочита
да присутни сви је чују,
они чине афериме
Гусињскоме бегу Жују.
Па одреди једног слугу
и овако њему збори,
док не преда ову књигу
да не смије да одмори.
Предаћеш је Миливоју
Перовоме, на чардаку
и реци му нека добро
разабере ријеч сваку.

Нек’ размисли и по теби
одговор ми он пошаље,
ја ћу одмах скупљат’ војску
од Ругова па до Шаље.
Па узјаха коња слуга
с’ бурунтијом у њедрима,
на чардаку јуначкоме
Миливоје књигу прима.
Позва слугу турског слуге
на чардаку да одмори,
докле књигу не проучи
и док на њу одговори.
Испод ока слуга Осман
четобашу младог гледа,
од страха му дах застаје
и пуне се жиле леда.
Кожа му се најежила
а ноге му задрхтале,
види слуга с’ четобашом
Миливојем нема шале.
У браћи му слуга виђе
скуп делија и јунака,
па од страха једва чека
да отиде са чардака.
Гледа браћу и синове
зор јунаке и делије,
гледа Осман што још никад
у животу гледа није.
Кад би смио казао би
на бегову танку кулу,
ако крене пут чардака
неће више љубит’ булу.
Но ако га сабах нађе
испред ових љутих злица,
неће више акшам клањат’
да је соко сива ‘тица.
Кад је књигу четобаша
проучио шта му пише,
узе дивит и хартију
потурици да отпише.
Жујо-беже књига твоја
на чардаке стиже наше,

слична оној што владици
од Селима дође паше.
Па ти ево отписујем
јер је таква твоја жеља,
то ми оста у аманет
од славнијех родитеља.
Не морам ти образ чуват’
јер га немаш од поодавно,
од кад су ти прађедови
прихватили ислам срамно.
На име ти нећу метат’
какву грдњу и поругу
јер и њега више немаш
кад у вјеру пређе другу.
Али ми те много жао
што си слијеп код очију,
па безглаво задиркујеш
из присоја љуту змију.
Звао бих те да се вратиш
старој лози и вријежи,
ал’ те хоџа опогани
и са бритвом обиљежи.
И оно ти мало чапре
на дар посла Мухамеду,
као што је учинио
хришћанину твоме ђеду.
Таква брука за нас Србе
најнижа је и потоља,
не могу ти допустити
ни да мога водиш коња.
Но турчине паши сабљу,
бирај мјесто и вријеме,
да за вазда ријешимо
размирице и дилеме.
Јер не може другачије
с’ тобом да се разговара
осим преко оштре сабље,
џефердара и ханџара.
Него купи бажибозлук
и на мене беже крени,
нека земљу Немањића
крв јуначка зарумени.
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Још нијесу моји преци
од кад су се доселили
плели гаће и кошуље
но на мегдан излазили.
И нијесу због корита
никад вјеру мијењали,
као твоји лижисани,
па си данас јадан, мали.
Може свака кукавица
да те ћутка и прекори,
што подмукло ударате
нож у леђа Црној Гори.
Прави турчин у вас гледа
слуге, јаде и биједу,
што сте плећи окренули
поријеклу и прађеду.
У коју се вјеру кунеш,
и каква је твоја беса,
кад ћеш љуто да погинеш
ради туђих интереса?
Тијесна су ова брда
за двојицу господара,
нек’ судија буде удар
бритке сабље и ханџара.
Ја посјекох много глава
у крвавом љутом боју
а сада ми Жујо-беже
на дар ето, нудиш твоју.
Слушам књаза са Цетиња,
и Миљана војеводу,
и још Ђола капетана
који служи своме роду.
А осим њих ја од себе
немам беже старијега,
па нек’ курва буде онај
ко се скрајне са биљега.
Кунем ти се тврдом вјером
и оружјем иза паса,
да ја и ти завршимо
мегдан књаза и Латаса.
За крст часни и слободу
мајка ме је подњивила,
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па тако ми крсне славе
Арханђела Михаила,
и тако ми светог Ђорђа
што аждају пресијече,
од слободе и образа
мени ништа није прече,
и гроба ми Данилова
што на Орлов крш почива,
и заклетве прађедовске
Црнојевић бега Ива,
и гробова с’ Вртијељке
и онија са Косова
и мука ми Лазаревих
и Јунаштва Душанова,
и тако ми Хиландара,
Студенице и Острога,
Витлејема и Голготе
и тако ми Христа Бога,
и ћивота Светог Петра
и костију са Ловћена,
купи војску и ударај
ако беже ниси жена!
Кад заврши смота писмо
и у њега фишек стави,
исто као књаз Данило
кад Омеру отпоздрави.
Узе писмо слуга Осман
и утече без поздрава,
само очи да не гледа
Миливоја горског лава.
Па кад стиже у Гусиње
даде писмо бегу Жују
а овај га гласно чита
окупљени сви да чују.
А кад виђе шта му пише
и још фишек поврх свега,
страшан бијес и помама
обузеше Жуја-бега.
Па дружини окупљеној
заповијест одмах даде,
да сачине договоре
шта да чине, шта да раде.

Када сјутра сабах сване
правовјерна браћо моја,
чардак ћемо нападнути
Перовога Миливоја.
Па оружје припашите
да у славу нашег Дина,
ми памети научимо
распуштеног каурина.
Још у јаду и бијесу
рече беже к’о за себе:
Једва чекам четобашо,
да одерем живог тебе.
Кад је зора осванула
крену Жујо своју чету,
спремну на зло црно свако,
вандализам и освету.
Ал’ кад жеља за осветом
људском бићу ум помрачи,
он од свога противника
никад неће бити јачи.
Ипак ова људска мана
несојима није страна,
кад је несој познавао
карактере од мегдана?
Пушком пуца и знак даде
да се у бој љути креће,
не зна да га никад више
седам була гледат’ неће.
Кад стигоше Грачаници
и кад чардак опколише
и на браћу Перовиће
са свих страна ударише.
Стаде алак животињски
без закона и правила,
али браћу Перовиће
не препаде ова сила.
Са шесна’ест својих сина,
Перовића седам брата
затворише са прсима
све прозоре и сва врата.
Поче борба неправедна,
по двадесет на једнога

а боре се Перовићи
уз велику наду Бога.
Као да су на весељу
убијају без панике,
ријешили за живота
да подигну споменике.
Ако треба да погину
нек’ се прича вјековима
шта је чојство и јунаштво
са обала бистрог Лима.
Бјеше подне превалило,
чардак тврђи од челика,
у то бану Ђоле Лабан
са сто својих племеника.
Станковићи, Дедовићи,
Перовићи и Лабани,
све јунаци по сто пута
са јунаштвом овјенчани.
Пале пушке а сабљама
по пољани турке сјеку,
турци плећи обрнуше
да се спасе и утеку.
Миливоје четобаша,
дозиваше бега Жуја:
Стани беже да видимо,
коме мајка није куја!
Лако ти је писат’књиге
и пријетит’ као жена
а сад бјежат’ прије но је
ова битка ријешена.
Ја знам добро шта отписах
па се и сад држим тога
да се не бих застидио
и од људи и од Бога.
Ево стојим на биљегу,
па ђе ти је пушка кратка,
да погинем за крст часни
жртва ће ми бити слатка.
Тада Жујо од зазора
вади своје кубурлије,
ал’ од страха и панике
сигурна му рука није.
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Он промаши четобашу
кога Господ чува с’ неба,
али зато четобаша
нанишани како треба.
Разби прси надувене
што кипљаху за осветом,
и свој образ освијетли
пред племеном и Свијетом.
Бег још бјеше у животу
Миливоје кад долеће,
па му скиде турску главу,
у бисаге своје меће.
А бисаге црвене се
од скорчале старе крви,
јер им ово није био
главом данас турчин први.
А из оног сувог пања
ђе бегова глава паде,
из његове пасје крви
изникоше гране младе.
Српске сабље посјекоше
и остале турске главе,
око цркве у Зориће
на кочеве да их ставе.
Скупише се турске буле
из Гусиња и из Плава,
отидоше у потрагу
отсечених турских глава.
Па клекнуле на кољена,
капетана моле Ђола:
Ми смо чуле капетане,
да си соко од сокола.
Па кад алах не досуди
да се кући живи врате,
молимо те као оца
да нам мртве главе дате.
Међу њима уцвиљена
бјеше сестра Жуја-бега,
Ђоле друге главе даде
ал’ не даде сестри њега.
Па кренуше, Ђоле Лабан
и Перовић четобаша,
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а уз пратњу два хајдука,
Милована и с’ њим Маша,
код Миљана Вуковога,
гласовитог војеводе,
што је појам људске правде
и јунаштва и слободе.
Пружише му на дар главу
злогласнога бега Жуја,
к’о кад Његош на дар доби
од Новице и од Шуја,
и од Мирка Алексића
главу силног Смаил-аге,
примјери су то свијетли
наше борбе, наше снаге.
Кад војвода прими главу
он овако рече њима:
Добро дошли витезови,
са бесмртним дијелима.
Па на астал стави главу
да се бегу чини СТИМА,
и беговој мртвој глави
стави чибук у устима.
Нека мало мртва глава
одмори се и почине,
док се браћа договоре
шта ће са њом да учине.
А у кући војводиној
и сабаља и пушака,
објешених о дувару
а отетих од турака.
Сабља паше Шеховића
висила је о дувару,
а Миљан је Вуков скиде
традицију чува стару.
Па је пружи четобаши
и овако њему рече:
Да пашину носиш сабљу,
ти јунаштвом право стече.
А из боја отетога
Мушовића јатагана,
скиде Миљан и дарова
Перовога Милована.

А и Машу Перовоме
пружа мача у корице,
што је скинут’ ономлани
са турчина из Сјенице.
Онда скиде и шишану
чистим сребром оковану,
па је у том срећном дану
даје Ђолу капетану.
Кад јуначке те дарове
Миљан Вуков њима пружи,
рече: Здраво носили их
и десница нек’ вас служи.
Нек’ о вашој дичној слави
српски гуслар вјечно гуди,
па у лица јуначка се
изљубише као људи.
А Жујову мртву главу
однијеше на Лопате,
нек’подсјећа да се дани
робовања не поврате.
Нек’ се уче покољења
на крвничку ту лобању,
да се никад Црногорац
не предаје робовању.
Тако чардак Перовића
безграничну славу стече,
што год пјесник да напише
неће успјет’ све да рече.
Кроз Полимље од тог дана
у народу остало је;
не смијеш ми ништа чињет’
да си Перов Миливоје.
Кад се ствара историја
у времена она славна,
три чардака црногорска
у свему су била равна.
У Дробњаке Алексића,
у Морачи Зиндовића,
у Полимљу Перовића
све потомци Обилића.
Сад њихове рајске душе
небесима мирно плове,

а ми да се поносимо
на онакве соколове,
што су вазда презирали
срамни јарам и окове,
нек’ о њиној слави гуде
древне гусле јаворове.
Јер све даше што имаше
и слободу сачуваше,
па смо дужни подсјећати
на те славне претке наше.
Док је Кома, Сјекирице
и валова бистрог Лима,
да се прича док је људи
и док Срба иђе има.
Док јунаци у бој крећу
и док бојна труба труби,
Црногорац никад неће
ропске ланце да пољуби!
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РАСПЕТО КОСОВО
У речнику српскога народа,
највреднија ријеч је слобода
а Косово најскупље имање
од Великог Жупана Немање.
Србин скупљег светилишта нема
од Косова српског Витлејема.
Та гробница српских леонида,
зеница је нашег очног вида.
Вјековима то је била вага,
на којој се мјери српска снага.
Српски гуслар кроз вјекове гуди
о српскоме Христосу и Јуди
и понавља уз гусле поруку,
по заслузи Лазару и Вуку!
Гледале су очи Бога Зевса,
кад Обилић отвори небеса,
тај крунолом без мане и страха
у пакао посла Падишаха
и заврши здравицу почету,
на косовску вечеру проклету!
А Лазара са круном на глави
у насеље Блажено постави
и омеђи велики војвода,
једно парче небескога свода.
Онда вољом Свевишњег Господа:
Из српске су крви никле сјени,
по Косову божури црвени.
То цвијеће постаде знамење,
за будуће неко покољење.
Косовом су кроз прошле земане,
освајачке стазе утабане,
али божур сјеме племенито,
освајачко надживје копито
и сачува сјај кнежеве круне.
Па нек` гуслар уз танане струне,
још једанпут дигне из пепела:
Крст страдања српскога распела!
Јер Косовом мирис српске крви,
обиљежи вијек двадес` први.
Кад се диже банда Арнаута,
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племе које ниоткуд` долута.
Траг племена ове пасје клице
историја нема на странице;
Ђаво црни ту милет посија,
врховима сњежних Проклетија.
Ту им давно пасји траг почину
да робују звјерству и злочину.
Изрека је како су шиптари,
добре слуге а зли господари.
Од рођења кад земљом промиле,
само језик разумију силе.
Не може га кад мало ојача,
уразумит` ријеч без корбача,
а пред јачим та земаљска куга,
буде нико и понизна слуга.
Но сатанска земља Америка
и Унија западних крвника,
тражи такве несите звијери,
савезнике по њиховој мјери,
да мир свјетски по свијету руше
ти роботи без срца и душе.
Глобалисти Новога поретка
неће стати без Црнога Петка,
не плаше се гријеха ни Бога,
свијест им је помутила дрога,
нахушкаше шиптарску фукару
да отвори српску рану стару.
Западне су паклене машине
раселиле србе преко Дрине,
ал` у своме безумном покличу
нису ратну завршили причу,
но Косово отимају нама
уз благослов Папе и Ислама.
Увијек су те Сатане исте,
школовале свјетске терористе
и злочинце насиља и мрака,
па сад гину од својијех ђака.
Њихов кадар сад им главе скида
од Њујорка до града Мадрида.
Дат ће Господ па ће Арнаути

Бондстил базу у ваздух дигнути,
па ће бити јасно силницима
да његују гују у њедрима!
Са Небеса Западна Сатана,
седамдесет осам пуних дана
Српски народ бомбама је тукла
да Бог да им погибија пукла.
Горела је света српска земља
пред очима успаваног Кремља,
а на руку иде злочинцима
што још српство Бранковића има,
што би дали за шаку долара
све вјекове српских неимара.
Изручују најчасније главе
ради личне и земаљске славе,
због власти би рођенога брата
изручили у канџе џелата.
Чак и срамна црногорска влада
аминује силама запада,
није било од кад је Свијета
а да Српској Спарти српство смета.
Терористе арнаутске штите,
те Дукљанске звијери маните:
Ђе је српство клицу сачувало,
ђе је никло Српско Огледало,
ђе је престо Црнојевић Ива,
ту се данас српски крвник скрива!
Петар Други рекао би њима
“Не требује царство нељудима,
нако да се пред Свијетом руже”
кад се с братским крвницима друже.
А знају ли када Цар јунака
Метохију оте од Турака
и у двору сањаше времена
кад ће узет кључе од Призрена.
Ријешили моћници запада
да се српска земља искомада,
четрдесет стигло је хиљада,
специјалних војника запада,
и са њима маса извештача
на косовску земљу укорача.
Терористи мисију оваку,
поразише на првом кораку

ил` је дио тајног договора
да не штите србе од терора.
Још хушкају гамад терористе
да Косово етнички очисте.
Земља плаче а Небеса ћуте
док гледају дивље арнауте
како руше , спаљују и ору
по Косову српску свету Гору.
Докле ћемо на правди горети,
о Велики Василије Свети?
Дал` сад види Западна Сатана
рушитеље мира са Балкана,
кад мисија миротворна њина
обрука се после пет година?
У марту се пред снагама КФОР-а
вио барјак шиптарског терора!
Шта сад мисле свјетски мировњаци?
боже живи не стизали мајци
но их српске разгубале ране,
а кости им разносиле вране,
проклела их Светосавска стопа
да немају гроба ни укопа!
Нека прошлост научи злотворе
да ничија не гори до зоре.
Лав уснули из гора Сибира,
пробуди се ради свјетског мира,
тврдо спава и споро се буди
ал` на крају свакоме пресуди!
Сви су до сад свјетски освајачи
на његовој спаљени ломачи.
Ђе је данас Марко на Шарину
да потегне своју топузину,
арбанашког да сретне крвника
у клисури тврдог Качаника?
Ђе је тврда од Косова међа?
Ђе је данас Срђа Злопоглеђа,
ђе је данас Страхињићу Бане
да обиђе Косовске пољане
и ућутка арнауцку змију
као што је силног Влах Алију?!
Ђе је бојна свита од Лазара?
Остаде ли земља без главара?
Дал` то гавран над Косовом кружи,
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или сестра Батрићева тужи,
ил` још кука крај Гази Местана,
вјереница Косанчић Ивана;
док ђевера Обилића чека
огњевитог царског трбосјека?
Да с` два своја побратима бане
и размеђи Косовске пољане?
Ђе је Бошко с` осам својих брата,
да пројаше помамног алата
и пронесе крсташ у десници
до извора Лабу и Ситници?
Ђе је поклич остарјелог Југа,
да се утре Арнауцка куга?
Што не бану на Косовска врата
из Сјенице два Мусића брата,
што не бану владари из Зете
да издају Балшића освете?
Ђе је данас Силни Цар Душане
да Свијету на биљегу стане?!
И одбрани од Призрена двери
да ниједној не остају вјери?
Ђе је прошлост и јуначке кости,
кад немамо своје садашњости!
Је ли Бајо са четрдес` друга
Шинђеру се Вртијељком руга,
са сјечивом голога ханџара
кад остаде земља без главара?
Вожд Тополски после два вијека
садашњим би владарима река:
Не издајте најчасније људе
по души ве вашој коекуде!
Равним пољем Цетињскијем
Батрићева сестра цвили
што китите Хашки бедем
главари се скаменили.
А Скадарским разбојиштем
Грујичића тужи Мара
што Косово кукавице
не отмете од Шиптара.
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Вјереница Косанчића
кад је глуво доба ноћи
по Косову божур бере
и нариче без помоћи.
А главари с` оба краја
нити црне нит бијеле
но смишљају да и ово
мало српства подијеле.
Крвницима руке љубе
аминују освајачу
и трагове Дукље траже
потонуле у Морачу.
Сметнули су они с` ума
да још српске гусле гуде
стићи ће их анатема
покољења дјела суде.

КОСОВСКО РАСПЕЋЕ
Ој Косово европска капијо,
србинова небеска тапијо!...
Ти си наша светиња најјача,
Јерусалим и зид српског плача,
наше вјечно стремљење и жеља,
света књига српског Јеванђеља!?
Ти си жива рана србинова
што крвари преко шест вјекова,
од кад Лазар оног Видовдана,
с’ војском стиже до Гази Местана
и сву војску кад причести кнеже
пред олтаром цркве Самодреже...
Ту властела, себри и велможе,
уз заклетву: “Помози нам Боже”,
примили су причест и нафору
у најцрњу видовданску зору
и бранећи српску отаџбину,
сложно пошли Богу на истину!
А Обилић прије смртних рана
Алаху је послао султана,
испунио кнезу ријеч дату
и распори утробу Мурату;
тако раде српски Леониди,
“Обилићу ко ти не завиди”!?
А од тада вјековима траје
горки укус Вукове издаје,
јер још клија изрод сјеме њено,
“Бранковићу погано кољено”!...
Косово је било од вајкада
српска мјера успона и пада,
заклетва је најсветија нама
са Косовском, жртвом и ранама,
а на ову заклетву ко пљуне
њега прошлост мученичка куне!...
Косовски су жртвеници фреске,
на олтару Србије Небеске
а њихова крв је свето сјеме,
што ће свако надживјет вријеме
и цветати до судњега дана,
српски божур са Гази Местана!...

Но слушајте времена опака,
на споменик Косовских јунака
починула српска сестра вила,
у крв су јој огрезнула крила
од гашења ватре и пожара
који банда пропири шиптара!
Па рањена нагоркиња слеће,
да отплаче Косовско распеће
и трагове крвавог терора
на очиглед јединица КФОР-а!...
Шта то раде арнаутска псета
пред очима западног Свијета?
Браћо Срби тужна ли је слика,
кад те злотвор брани од крвника!?
Ова су нас засипала псета
са тонама бомби и ракета,
а сад дошле те исте сатане
да Косовом, српски народ бране!?
Поче вила жалосну бесједу,
као мајка о мртвоме чеду:
Кренула сам с’ Ћеле-куле нишке
до Призренске светиње Љевишке,
ђе су царски Душанови двори,
но Љевишка у пламену гори...
Пред бандама крвавог терора,
огњем гори српска Света Гора
иако је скоро свака фреска
припадала баштини УНЕСК-а!
Зар су криви манастири стари
те их банде пале и шиптари,
док вјекове српске пламен гута,
шенлук чини банда Арнаута
а мисија Западних земаља
црни образ још једном укаља,
јер дођоше демократе ове,
да србину избришу вјекове.
Ништавила без људских обзира
што дођоше у мисији мира,
направише више рушевина
но вјекови хиљаду година!
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Они неће истину да виде,
да Бог да им снаге Алкаиде
порушиле њине метрополе,
па да виде како ране боле!
Што не прене слика из Мадрида
те слијепце без очнога вида,
што на српске не помисле жртве
бар док своје оплакују мртве?...
Још у Њујорк стоје рушевине
од свјетскога центра трговине,
ма се надам због српског страдања
и њима ће мркнут’ без свитања
јер се моле милијарде људи,
тој сатани Господ да пресуди!
Је ли данас хришћанска Европа,
живи свједок српскога потопа
у улози тајног помагача
пред сузама колективног плача?...
Не помаже молитвена прича
монахиња из светог Девича
да се ова светиња сачува
јер је свјетска заједница глува!
Јел’ то данас са обадва ока
православна мајка са истока,
или има срце од камена
заштитница цијелих Словена
па не види како банде равне,
све трагове вјере православне?...
Дабогда им прогутала земља
православне светиње из Кремља,
кад не смију без турске дозволе
Средоземљем носа да помоле...
А некад су флотом на Карибе
Америчке растјерали рибе,
Кенедију показали зубе
кад је била криза око Кубе,
за дан један могли са Усуре
да Кинеску армију растуре,
од њине је силе са Курила
Јапанска се разбјежала сила,
а код славног поља Бородина
Бонапарту сломи сила њина,
још од њине силе и армије
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од Берлина траг остао није,
а Гагарин током хладног рата
небеска је отворио врата!...
А данас ту силу и армаду
забавише Чечени о јаду.
Зар за Русе има више бруке
од чекања бриселске одлуке
о њиховом мјесту и статусу
у свијету по њином укусу,
док западна бојна труба свира
на границе самога Сибира?
Руска прошлост због овакве сцене
у гробу ће да се преокрене!
Што то вила с’ Голеша дозива,
што то мајка Југовића снива,
што Обилић данас не узлети,
што то чине Арнаути клети
и остале свијетске милети?
Што нас Лазар данас не закуне,
орловима Немањићке круне
и витештвом Страхињића бана
и свећњаком Високих Дечана,
што Милица после боја скова
од оружја српских витезова?!
Ђе су царске из Призрена двери
и косовке ђевојке ђевери,
ђе се србин са Косова крије
ђе је печат од Патријаршије,
ко то руке Грачаници веже
и скрнави олтар Самодреже?
Ко нам носи из Звечана руду
Небескоме одговар’о суду!?
Браћо Срби зар вам јасно није,
без Косова нема ни Србије?!
Оћемо ли на Косово ићи
и постајат’ нови Обилићи,
из наше ће крви божур нићи?
Нека никну Ћеле-куле нове
са пресвете земље србинове,
па макар нам свијетли гробови
били залог за поредак нови!
Па кренимо сложно на Косово,
нек’ се пјесма заори поново:

БEСМРТНИЦИ МЕТОХИЈЕ
Ђе сијеку гранитне литице
посестриме три ледне Бистрице
и жубором својом од искона,
надражују тишину кањона,
ђе је извор Бијелога Дрима
историја многе тајне има.
Ђе завија вјетар кроз клисуре,
Буди дивљач и орлове суре,
Природа се нетакнута крије
коју Сунце у подне не грије.
Ђе облаке Проклетија пара,
врховима модрих четинара
а немирна дивокоза шета
ђе снијега има у сред љета.
Ђе пастрмка своју икру леже,
Руговска се клисура протеже.
Ту кривуда живописна цеста
кроз беспућа и сурова мјеста
и избија из тврдог кањона,
поред светих манстирских звона
и исконских црквених купола,
задужбине српских апостола.
Ту се прошлост у ризници крије,
ту је престо од Патријаршије,
ту се моле духовници стари
и крунишу вјерски поглавари.
Одатле је Арсеније трећи
Српски живаљ кренуо из Пећи
а сада је ова Света Гора
у жицама ратног логора.
Мир црквени ту сада ремети
Најмоћнија сила на планети,
а од ове земаљске Сатане,
монахиње молитвом се бране.
Ту почиње поље Метохије
ђе се два пут у години сије.
То је српско, од краља Немање
манастирско, питомо имање.
Сад слушајте браћо моја мила

како стиже нечастива сила
огрнута лажним плаштом мира,
уз готовост бојну умаршира
да државу шиптарима прави
а да српски народ обесправи.
Но те снаге глобалног терора
не уђоше без српског отпора,
па сад трагом истине крваве
да поменем погинуле главе.
Нек опјева гуслар браћо моја
Свете жртве Метохиског строја,
што падоше у ратном јуришу
ђе најхрабри историју пишу,
њима није мањкало куражи
да остану на вјечитој стражи,
крв њихова сад су коријени,
окле ничу божури црвени.
Помиње их њихова дружина
на прозивци преко пет година,
са искреном сузом у очима
а сад хоће да уз гусле њима,
епска пјесма остане опело
за њихово басмртно дијело.
Почеле су погибије њине
Деведесет и осме године,
Крвавога прољећа и љета
Просторима равнога Космета,
када крену банда арнаута
трагом свога крвавога пута,
српске снаге реда да напада
уз подршку крвника Запада,
Ватикана и вођа ислама
да зеницу ока отму нама.
Почела је злочиначка стаза
од Србице и села Преказа,
та се драма годинама спрема
у тврђави Јашари Адема.
Ровове су простором Дренице
ископале арнаутске злице
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а пуна је Чичевица гора,
зликоваца и банде терора,
још крстаре простором Ругове
злочиначке јединице ове.
Од Паштрика до планине Шаре
те безочне ордије крстаре.
Скупљају се чопори крвника
од Глођана до села Стреоца
од зле мајке а горега оца.
а са њима сва Баранска љуга
да се Пећи удари са југа.
У своме су безумном бијесу,
сахранили витештво и бесу,
осилили а узели маха
па немају образа и страха.
Нападају подло из засједа
српске снаге закона и реда,
киднапују нејач и цивиле
а свјетске им аминују силе,
још безбожне зликовачке але
гробља руше а светиње пале.
Српску нејач и особе старе
у сеоске бацају бунаре
а трагове крвавог пролића
у језеру крију Радоњића.
Но је тешко набројати њине:
Нечовјештва, звјерства и злочине!
Кад Србија своје снаге крену
сва Дреница гори у пламену
а трагова, сем пепела нема
од тврђаве Јашари Адема.
Славна пећка јединица МУП-а
састављена од бираних трупа,
која муње у редове има
прекаљене на свим ратиштима:
Све од Уне, Купе и Крајине
па до Саве и ријеке Дрине.
Калили се у безброј мегдана,
носе на се ожиљке од рана
ал их није уплашило ништа.
Сада бране ђедовска огњишта
а када се брани родна груда
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не плаше се небескога суда.
Тајна служба преко везе слуша,
Хајрадинај злогласног Рамуша
да окупља у село Глођане,
терористе по злу одабране.
Полиција своје снаге крену
по Дечанском питомом терену
да разбије легло арнаута,
но на трагу крвавога пута
момачка је покошена снага:
Отовића храброг Миодрага
из српскога села Брестовика,
на Глођане паде од крвника.
А Драгољуб млади Ђукић паде
на Стреочке тврде барикаде.
Тај потомак јуначкога дома
с људске лозе испод плавог Кома,
дружина му про Стреоца лети
мушки дичног колегу освети.
Да погледаш храбру јединицу
кад прегази Дечанску Бистрицу,
терористе ћера про Врановца
да им гони злоковачког оца.
Ту је смртна дочекала рана,
Бјелановић, сокола, Драгана.
Над Косметом небо се отвори
света земља у пламену гори,
про албанске долазе границе
арнаутске свеже јединице,
али Пећке одабране чете
у одбрану као муња лете,
разбијају шиптарске бандите,
српски живаљ по селима штите,
тешку борбу даноноћно воде
сливовима три Бистрице воде.
Шестог јула око села Лође,
на хиљаде терориста дође.
Ријешила ордија крвника
преко равног поља Бреженика,
од Ругове, Рожаја и Хајле,
да Пећ варош отму и запале.
Једна мања јединица МУП-а

тога дана пут Лођа наступа,
да би у Пећ безбједно извела
српски живаљ, Бреженика села.
Ал је овог пута браћо мила
Безбедности служба затајила,
јер немаше објективну слику
о бројчаној сили противнику.
Заштекташе крвнички рафали,
рекао би земља се запали,
фанатични јурнуше буљуци,
дивље звјери с оружјем у руци.
Сукоби се с њима тога дана
чета мала али одабрана,
која има борце прекаљене
на најтврђе линије борбене.
Данас хорде јуре према њима,
кроз облаке барутнога дима.
Граната је арнаутске банде
погодила возило команде
и усмрти два храбра водника,
што имаше срце од челика:
Радуновић Мирку храбром лаву,
што за родну груду даде главу,
скоро банда и мајку и оца,
крај роднога уби Дашиновца
а он паде овог судњег дана
покрај храброг Прелевић Дејана
кад за данак зла судбина дође
на вратима зликовачке Лође.
Ту и чопор терориста паде,
рафал коси кукурузе младе,
мртав паде Рајковићу Мило
снајперско га зрно погодило,
па како је давно пјесник река,
ни земља га живог не дочека.
Ко би сили одољети мога
кад јуриша двеста на једнога?
Чета битку неправедну бије,
помоћ траже ал помоћи није.
Терористи фанатично лете
да заробе командира чете,
заробише Перовић Срђана

прослављеног дичног капетана
од јуначке куће и племена,
што дођоше у она времена
из јуначког мјеста Грачанице
у питоме Косметске равнице.
Тај потомак људи и јунака
са чувеног Перовић чардака,
ђе лобања вије се и сада:
Жуја бега од Гусиња града!
А ђед његов Митар к`о дијете,
крволока испред куће срете,
са тринаест година га уби
и главу му ханџаром одруби.
Слуша Срђан гусле како јече
преко крила ђеда главосјече
о судбини јунака и људи
и броји му ордење на груди.
Кад заврши средњу школу МУП-а
међу војне академце ступа,
ко најбољи у његовој класи
доби сабљу да му бедро краси
и прими је са вјером у Бога,
“да је неће вадит без разлога,
нит без части враћат у корице“
тако раде праве перјанице.
Прошао је до судњега дана,
безброј љутих борби и мегдана
и сто пута смрт у очи гледа
тај честити витез првог реда.
Њега и сад помиње дружина
као примјер честитих врлина.
А кад соко жив у руке паде,
зликовцима шиптарске армаде,
банда га је свезаног одвела
на Голготу у сред Лође села.
Пир крвави отпоче џелата,
ко да служе Понтија Пилата,
па три ноћи и четири дана
мучили су сужња завезана,
стављали га на најтеже муке,
ломили му и ноге и руке,
кидали му дјелове тијела
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пред очима мјештана из села
и на крају са метком у чело,
завршили злочиначко дјело.
Па Срђана и Рајковић Мила
у смеће је банда сахранила.
А команда преко мјесец дана
не зна судбу свога капетана.
Глас доприје живога свједока
о том звјерству љутих крволока
Онда јекну из минобацача
канонада с брда Карагача,
пешадија наређење чека
пуковника храброг Улемека.
Команда се онда проломила:
За Срђана, јуриш браћо мила!
Па јурнуше беретке црвене
на најтврђе линије ватрене,
ђе пролазе српски командоси
крв шиптарска црну земљу роси!
За њима је ко пушка запета,
полећела Срђанова чета
и остала снага Пећког МУП-а
у јуришу ко оркан наступа.
Пламен Лођу и Раушић гута
гори легло банде арнаута.
После пуних четрдесет дана
стиже тјело Перовић Срђана
и Рајковић Мила поред њега
у оклопе лимених ковчега.
Породица кад ковчег дочека
отац Јездо сина залелека:
Леле мене мој сине Срђане
нека су ти срећне тешке ране!
Издржа ли Исусове муке,
када паде у крвничке руке?
Смрт би нама, била проста твоја,
да је с ратног попришта и боја.
Пећ цијела данас тебе прати,
леле твоме задовијек тати!...
Гавран црни изнад Пећи кружи,
док Милица мајка сина тужи:
Добро дошо мој Срђане сине,
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реци срећо, жеље ти мајчине,
јесил звао два сокола брата
када паде у руке џелата,
или муње из небеске чете
да ти ране и муке освете?...
Ево су те они сине мили
по сто пута данас осветили!
Да погледаш јединицу твоју,
сузе лију у црноме строју,
у почасном стали су поздраву
да испрате твоју мртву главу...
Болна туга груди им раздире,
прими рапорт дични командире!
Проломи се лелек тога дана
Александра и брата Душана.
На Пећком су гробљу дана тога,
три ковчега један до другога.
Међу ове храбре бесмртнике
стиже ковчег са војне клинике
у царство се сели вјечног мира,
Стојановић, жртва, Миомира,
коме рафал груди поцијепа
на попришту код села Прилепа
с њим је плотун покосио тада,
Белошевић јунака Ненада
и јунака Шуњевић Елвиса,
на Прилепу врело зрно збриса.
На Бреженик срете смртна рана
у јуришу Ћеранић Зорана.
На Баране крв се мушка лије
Јанковића, сокола Илије.
Полицијска дружина јуначка
Терористе уништи код Рачка
па војничка сила са Запада,
нашу земљу с небеса напада.
Отаџбина у пламену гори
ал се Србин беспоштедно бори.
Банда на сред села Челопека,
Отовића Милоша сачека
из засједе рафал га искида...
А сокола Шалипура Вида,
храброг лава из града Прибоја,

перјаницу тога храброг строја,
на Радавац срете судња ура,
бесмртнога Вида Шалипура.
Ал је ова перјаница крута,
осветила себе по сто пута!
Пет младости на Савине воде,
живот даде на олтар слободе,
ту тијела њина искомада
са небеса ракета Запада
па у врелој крви тога дана:
лежи тјело Радевић Горана,
Огњеновић, Мића Милована,
два Небојше, храбра имењака:
Вуликића и Максић јунака,
Бакић Славко погибе са њима,
крај извора Бијелога Дрима.
Једна љута битка у те дане
вођена је у Доње Баране.
Ту крвничка засједа сачека
Полицију мјеста Челопека,
па одатле неки полицајци
неће више живи стизат мајци,
породици и њиховој дјеци,
крвнички их покосише меци,
после дуге борбе неправедне
опкољене мале групе једне,
црна рука зле судбине бира,
Поповића, храброг Витомира,
Цветковић је Срђан поред њега
крвавијем ранама подлега.
Ту је пала и јуначка глава,
Симоновић, младог Радосава,
још док рафал са свих страна брише,
паде глава Ристовић Станише
и сокола Мићуновић Мома,
мртав паде није чуо грома.
У Клинчини испред кућних врата
уби банда два Шошкића брата,
полицајце Звонка и Драгана
Стојановић са њима Јована,
а на Добром Долу паде глава
Мијатовић, младог Бранислава.

Још сачека банда зликоваца
у засједи код села Радавца
Булатовић уби Милорада,
с њим Радомир Букумирић страда.
Остала је херојска плејада,
бесмртника Метохије равне
на странице историје славне.
Из њихове крви божур клија
то је наша небеска тапија,
да је ово српска земља света
јер Србије нема без Космета!
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ИЗГУБЉЕНО НЕБО
Отети завичају,
магијо мог изгубљеног дјетињства,
фруло залуталог стада!...
Да ли знају,
растјеране птице са Бистрице,
гдје је изгубљена нада?
Гдје се скривају врхови
сњежних Проклетија?
Гдје чемер није горак?
Гдје на страници плодној
лежи Метохија,
гдје тужно цвили чворак?
Гдје ли је и гдје, оно чега нема,
затрпаног у лишћу грабове шуме?...
На генерације паде анатема
да друмовима
друме и друме и друме...
И тако без престанка
са Дечанског крста,
допире тугованка
и горки одјек звона,
због избјегличких колона!?
Патријаршијо, на истањеној
нити православља!
Дали ће бити славља?
Да ли ће уплашени шапат игуманије
и даље да се крије?
Да ли ће пламен воштанице,
да болне груди угрије?
Да ли ће после ридања,
бити зидања?...
Или ће само рушевине
и сагорели прагови,
остати као трагови,
варварске најезде њине?!...
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ЈЕЦАЈИ СА БИСТРИЦЕ
Ђе се сури међед шета
и ђе горски курјак вије,
под снијегом усред љета:
Бијеле се Проклетије.

Тај пламичак са свијећа,
утрнуо никад није,
он нас води кроз столећа
и кроз тмуше историје!

Ђе таласи светлуцају,
као бисер из Бистрице
а клисура у очају,
огледује своје лице.

Залуду су: многе плиме
и оркани и таласи,
пред њима се српско име
и свијећа не угаси!

Тужно тече и жубори,
мјесто воде, сузе теку;
са јецајем прича гори,
с` повјерењем, причу неку:

Чарна гора, бистрој води
одговара са сузама:
Да стремимо ка слободи,
вјековни је усуд нама.

Послушај ме чарна горо,
пуна страве, пуна таме,
остадосмо ми од скоро,
без икога, иђе саме!

Ми смо доста тежа доба
од овога преживјеле,
то нас Господ, куша, проба,
па издржи моја селе!

Не остаде нама селе
ништа друго, до шапата;
видите ли вите јеле,
Србина нам нема брата?

Него тихо, к`о до сада,
Метохиским пољем теци;
о звјерима са запада,
твоме брату мору, реци.

Испарише наши оци,
нема српске мајке наше,
јер их свјетски крволоци
са огњишта проћераше!

Сиње море таласима,
нек` поручи и нек` јавља,
ако иђе брата има
у земљама православља?!

Ја бих радо пресушила
да не гледам сиње море,
па клисуро сестро мила,
прогутај ме у поноре...

Православни патријарси,
из саборног Цариграда,
нека моле, да нас спаси
и помогне Господ сада.

Ево ми се, неко доба
не излази из кањона,
ђе жалосно к`о из гроба
манастирска јече звона.

А врховном духовнику,
Руске земље и Сибира,
таласима шаљи слику
запаљених манастира.

Молитва се тихо поје
и свијећа пламен тиња,
ту вјековне фреске стоје
и сестринство монахиња.

Ако неће да притек`у
у невољи, нек` пожале
макар сузе које теку
из очију, ђеце мале...
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Што се јадна и нејака
са огњишта поскиташе,
пред хордама од дивљака,
што светиње пале наше...
Православна наша мајка,
мирно гледа са Истока
док нас гази дивља хајка
западњачких крволока.
Јел` то дошла судња ура,
ој, Косово српска рано?!
Ђе је сјеме од Божура,
Српском крвљу, посијано?...

ПОГЛЕД С` ПРОКЛЕТИЈА
Дрим бијели, три Бистрице, равно поље Метохије,
православни манастири и крстови на гробљима,
загрљене с` облацима, сњеговите Проклетије,
зар још неко у свијету, све дражести ове има?
Чаробно је гледат` снијег, Проклетијом када пада,
забијели четинаре и врхове оштре суре,
мало би се постидјели и кањони Колорада,
пред природним љепотама и Ругова и клисуре!?
Ту сликару дрхти рука а блиједи дар поете,
пред Господњом панорамом, до бескраја машта лута,
пасу, крда дивокоза и орлови сури лете,
вјетрови се сударају и природа нетакнута!
Волим равну Метохију к`о завичај свој једини,
не могу се нигдје више осјећати тако радо
и дивит` се равницама, бреговима и планини,
и клисуру посматрати, Метохијски Колорадо!
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НОЋ У ЛОЂИ
“Покољења дјела суде”
“ноћ је скупља од вијека”,
“јунацима гусле гуде”,
Владика је Раде река’!

Одабрану међу њима,
назвали су “Муње” чету,
што се храбрим подвизима,
прославила по Космету,

Помози ми драги Боже,
прилика се мени пружа
да опјевам, кад ноћ може,
од вјечности бити дужа!?

јер “Небеско” име своје,
оправдава у јуришу,
док подвиге, мушке броје,
историју крвљу пишу!...

То се деси, љетње ноћи
у њедрима Бреженика
два сокола без помоћи,
опкољена од крвника.

Када “Муње” јуришају,
ризикују главе младе,
прсимице пробијају
арнаутске барикаде!

Љетњег дана шестог јула
у крвава зла времена,
Вујошевић бјеше кула
од шиптара опкољена!?

Код ниједног међу њима,
страха нема, смрт презиру,
лете као на крилима
под опремом у панциру.

Деведесет осмог љета,
арнаутске звијери желе
задовијек са Космета
српски живаљ да иселе?!

Снаге ове јединице,
плодним пољем Метохије,
прегазише три Бистрице,
крв јуначка ђе се лије!...

Да етнички Космет чисте,
подршку им Запад пружа,
обучава терористе
и до зуба наоружа!?

Барјактаревић је Дејан
из Петњика, крај Берана
у “Небеској” овој чети
од првога био дана.

Звјерска нарав узаврела
а свето им није ништа,
нападају српска села
и вјековна светилишта...

У Петњику су му пре’ци
дојездили кроз вјекове,
траг је њиној колијевци
из нахије Дрекалове.

У одбрану онда крећу
српске снаге одабране,
за крст часни и свијећу
и да “Свету земљу” бране!

Дуго живе и бораве
у њедрима од Петњика,
а “Николу Светог” славе,
свога дома заштитника!

Најбоља је међу њима,
била снага Пећког МУП-а
која личи Спартанцима,
у јуришу кад наступа!?

А Дејан је к’о дијете,
боравио често љети
кроз Пећанске вилајете,
ујчевини у посјети.
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Па од тада, жеља гори
и дражи му машту младу
да будући живот створи
у чаробном овом граду!?

Сво оружје од њих траже
без остатка да предају
док напољу, њине страже,
околину надгледају.

Жеља му се остварила,
полицајац, млади ступа
у редове, браћо мила,
јединице Пећког МУП-а...

А домаћин Вујошевић,
крепак старац, бистрог ума
међу ове терористе,
арнаута, пита кума:

На обали од Бистрице,
Бог досуди и судбина:
Створи кутак породице
и два дивна доби сина!

Сметнуо си нешто с’ ума,
ђе је данас беса твоја,
овђе су те, као кума,
сријетала чељад моја?

А челична води воља
тог србина, првог реда
па надживје бојна поља,
ђе у очи смрт се гледа!?

Гост си био ове куће
о Божићу и о слави,
па те питам јел’ могуће
да све данас заборави?...

Кад јуначка крв заплива
не плаши се погинути,
овај витез, снаге дива
и горштачке, тамне пути.

-Ми од данас, рече шиптар,
престајемо кумовати
или милом или силом,
оружје нам мораш дати,

Перјаник је пред биљарди,
мог’о бити господару
ил’ красити дичну гарду:
Романову, Руском цару!

па се губи с’ чељадима
без оружја, пут Србије,
ми смо овђе вјековима
ово српска земља није!...

Сад слушајте, шта се деси
крвавога оног љета,
кад крв људска замијеси
“Свету земљу” са КОСМЕТ-а:

Лаковјерни србин гледа
бившег кума у бијесу,
како слуга Мухамеда
у тренутку, згази бесу?

Пећкој служби безбједности,
повјерљиви дојав дође
да крвави крећу гости,
терориста преко Лође,

Сјетио се пословице
што истину праву крије:
Србин нема узданице
у шиптара и у змије!...

па из села Бреженика,
пред пријетњом њине силе,
треба склонит од крвника
српску нејач и цивиле.

Дежурна се јединица
прослављених “Муња” крену
да избави од тих злица,
породицу заточену.

А из куће Вујошевић,
телефоном неко јави
да у кући, под оружјем,
терористи сједе прави.

Пече љетње подне врело,
ниђе дашка вјетра нема,
жуља плећа и тијело,
панцир тешки и опрема.
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Јединица под командом
Перовића капетана
у окршај креће с’ бандом,
према Лођи, тога дана.

Од Ћескова и Непоља,
од Јуника и Глођана
на Лођанска плодна поља,
стиже сила оружана!...

Сваки од њих, оштро око
и сигурну има руку,
кроз прстен би сваки соко
погодио и јабуку!...

Кад скупише полицајци
српску нејач и цивиле,
банде су их опколиле,
многоструко јаче силе.

Од патроле терориста
из “бровинга” рафал плану,
ал’ не збуни борце Христа
и дружину одабрану!

Плану плотун са свих страна
и командна проби кола
и од мине тога дана
погибоше два сокола!

Полицајци узвратише
ватром кратка три рафала,
од оловне њине кише,
арнаута, три су пала...

Дејана је Прелевића
ту страдала млада глава
а с’ њим живот угаси се
Радуновић Мирка лава!...

Борбена је друга група
окупљена на брзину
и код куће Вујошевић,
јединицу стигла њину.

Плодна поља у пламену
а по њима траг крвави,
арнаутски јуриш крену
кидисаше као мрави.

Одлучише старешине
да остану два делије,
да се нађу у заштиту
Вујошевић фамилије:

Боже драги, драме ове,
к’о безглаве муве јуре
и падају на снопове,
к’о да жељно у смрт журе!?

Први Предраг Богићевић
из села је Главичице
и Барјактаревић Дејан,
узданица јединице...

Јече поља од рафала
а оловна грува туча,
јединица храбра, мала,
тражи излаз из обруча!

Остатак се јединице
упутио на дно села,
да би отуд српски живаљ,
спасавала и извела!?

Послаше их старешине
као “грлом у јагоде”,
ал’ кад поче да се гине
к’о тигрови борбу воде!

Пут је узан, међе густе,
терен створен за бусије,
зелене се њиве пусте,
неизвесност свуд се крије.

Док рафалом режу банде,
нападима да одоле,
траже помоћ од команде
усијане “мотороле”.

Безбједност је Пећког МУП-а
овђе пала на испиту,
не зна да ка Лођи ступа,
по КОСМЕТ-а у заштиту!?

Подрхтава љетња јара,
вруће јулско сунце пече,
ратни плотун небо пара,
брзи рафал, прси сјече!
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Кукурузе “бровинг” реже
а кратере мине праве,
крвнички се обруч стеже
надвија се сјенка страве!

Из Пећи су старешине
отписале два витеза
јер је игром зле судбине,
прекинута свака веза...

Арнаутски терористи
у јуришу пољем гину,
ничим не мож’ угасити
фанатичну мржњу њину!

Крај оружја легли свога,
покрај бомби и снајпера,
остао им над’ у Бога
и у срцу тврда вјера!?

А искусни полицајци,
од јунаштва праве чуда
да одоле дивљој хајци
но помоћи ниоткуда!?

Ријешени да погину
и без страха смрт загрле,
да упишу жртву њину
у никада неумрле!

Тад кидиса дивљи чопор
на Перовић капетана,
и Срђана рањенога
заробише тога дана.

Међу њима заточена
Вујошевић породица,
код стараца, ђеце, жена,
уплашена, дрхте лица...

У одбрану командиру
Рајковићу, јурну Мило
али зрно из бровинга,
чело му је разорило!

А од куће мало даље
из врзине крај шљивика,
глас се зачу Шабан Шаље,
командира и крвника:

Док се чета с’ главе руши,
дал’ ће Господ да опрости
и смираја, дати души,
грешној служби безбједности?

Предајте се полицајци
јер сте битку изгубили,
да стигнете живи мајци
и са вама сви цивили...

Ко ће исход битке ове
на савјести понијети,
испаштати за грехове
и у очи гледат’ чети?...

Док тишина влада мучна,
хладно Дејан Пеђу гледа,
сретоше се два одлучна
и гранитна два погледа!

Храбри борци од искуства,
како знају и умију,
са остатком крећу људства
тврди обруч да пробију.

Погледе им мисли прате,
црне слутње главом круже:
Нећемо се живи брате,
на њихово спуштат’ уже!?

Док рафали смртни косе
а небеска пече луча,
јединица, некако се,
ископрца из обруча,

Пут бесмртни храброст прти,
гуслар жртву пјесмом кити,
боље живјет’ после смрти
но умријет’ а жив бити!!!

само су се с’ једне стране
спорадични пуцњи чули,
то два змаја, приступ бране
Вујошевић, тврдој кули!

Па када се у том трену
разумјеше без ријечи,
у акцију Дејан крену;
од смрти је образ пречи!
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Са прозора, трена тога,
одјекнуше два рафала
крај Шабана рањенога,
арнаута три су пала!...

Два сокола рањенике,
овјерише рафалима
и хајдучки без панике
узели су пушке њима...

Вујошевић Мира, снајка
тад полеће к’о вучица,
као да јој бјеше мајка
славна Вида хајдучица.

Граната је из бацача,
однијела пола крова
а рафална паљба јача
огласи се из јаркова!

Не постоји чо’ек жена
њено име да натруни,
стеже срце од кремена
и оружје браћи пуни...

Утонула свјетлост дана
под окриље ноћи пале
а два борца отписана
у блиској се борби кале!

С’ друге стране тога трена,
полећеше зрна врела
ал’ је кула од камена,
њиној киши одољела!

Дејан као да је знао
да ће ове кобне ноћи,
боравити у пакао
опкољени, без помоћи!?

А из куће рафалима
узвраћају Обилићи,
још вјерују, наде има
да ће њима помоћ стићи.

Јер искуство шапће њему
ил’ небеске силе јаве,
па понесе уз опрему
и нишанске ноћне справе!

Надчовјечни отпор дају,
на измаку врелог дана
и положај мијењају
од подрума до тавана.

Сјеверњача на сјеверу
најављује ноћну слику,
Дејо ставља на снајперу,
ноћни нишан и оптику.

Док из куле рафал љути
без престанка пламен мета,
мислили су арнаути
у кући је цјела чета!

Кад кренуше терористи,
кроз ноћ црну, кули ближе,
с’ прозора их Дејо чисти
и лешеве њине ниже!

А онда су зашкрипала
тешка врата од ходника
и пузећи ушуњала
под оружјем три крвника,

А кад пузе да прихвате
и извуку погинуле,
животима данак плате,
будном оку, с’ тврде куле!...

док са спрата, два сокола,
бомбе држе, тихо броје
истог трена у ходнику
убацише бомбе своје!

На линији црне страве,
против банде арнаута,
већ су своје зорне главе
намирили по сто пута!?

Прасак снажне експлозије,
освијетли љетње вече,
арнаутске цвиле змије
и од тешких рана јече!?

Саломљени од умора
са оружјем преко крила,
будно мотре са прозора
у ноћ црну, браћо мила.
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А чланови фамилије
Вујошевић, храбро ћуте
пред очи им, смрт се вије
ал’ презиру арнауте.

Размишљаше Дејан дал’ ће
следећега виђет’ дана
два нејака своја чеда
малог Аца и Дамјана.

Завладаше ноћне тмине
и пријети вече тиха,
на ивици пукотине,
поиграва људска психа.

Ацо има пет година
а три само Дамјан има,
да ли ће се отац више,
поиграти икад с’ њима?

Сви привидно, мирни бјеху
али брижни и напети,
утопљени у утјеху
да ће драму преживјети!?

Дал’ ће остат’ сирочићи
и ноћ ову проклињати
ил’ долећет’ соколићи
у загрљај своме тати?

Сваком машта црно слути,
нешто шушну око куле,
то прилазе арнаути
да покупе погинуле.

Ако не да зла судбина
да надживи јаде ове,
дал’ ће мајка отаџбина
бринути му за синове?

Мислили су да у кући
више нема живог ува
па слободно могу ући
али храбре Господ чува,

Дал’ ће после ове страве
ако ноћас главом плати,
божур, српски цвијет славе
са очевог гроба брати?

па из куће затрешташе
ручне бомбе и рафали,
терористи закукаше
под ранама попадали!

Како ће га племеници
дочекати у Беране,
оће ли му отац храбро,
честитати љуте ране.

Већ се ближи, ноћи пола,
кад безглава банда схвати,
бораца им, од сокола,
преко тридес’ глава плати!?

Па обузет судбом њином
још га тишти ово вече:
Шта би јуче са дружином,
ко погибе, ко претече?

Тад комета небом сину,
к’о ракета свијетлећа
све утону у тишину
која бјеше пријетећа!

После ове бојне кише,
дал’ претече свједок живи
на све друго мисли више
но на живот, соко сиви!...

Поче кућа одисати
на тишину ледног гроба,
док се нижу ноћни сати
и ближи се глуво доба.

Дал’ ће КОСМЕТ и светиње
српском роду останути,
ил’ га отет животиње,
пасја милет арнаути?

Бијаху се тихо стисли
под шљеменом тврдој кули,
сви у своје бјеху мисли
и у слутње утонули.

Он сигуран није више,
дал’ размишља или сања,
пијевци га пробудише
из кошмарног размишљања.
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На источну виђе страну
румено се сунце рађа,
тако седми јул освану,
дан надања и безнађа?!

У пратњи су њих двојице
ђеца, жене, чељад стара,
срећно стигли до Бистрице,
крај врзина и честара!

Кад одскочи љетње сунце,
своје златне зраке просу,
пољима је зеленијем
покупило љетњу росу.

Не виђеше ниђе злице
нити трага арнаута,
газећи су про Бистрице
до Приштинског стигли пута.

А у кући не вјерују
сви су живи, Господ даде,
па планове сада кују,
шта да чине, шта да раде?

Кад су стигли до фабрике
ђе се праве батерије,
браћо мила, ружне слике,
српско друштво: једе, пије.

Па идеја Деју сину
тврдој кули са пенџера,
разгледаше околину
из дурбина са снајпера!?

Да ли носе туђе главе
па лутају без образа,
или луди срби славе,
дан распећа и пораза!?

Околина бјеше чиста
ил’ се њему тако чини,
нема трага терориста
по пољима и врзини.

Пред призором ове бруке,
рече Дејан: Тешко нама !
Па од јада и од муке
стиште главу са шакама!

Погледи се два сокола
сударише као луче,
из ђавољег овог кола
мора нешто да одлуче!?

За пропусте и процјене
непотребне погибије,
сем командне једне смјене,
одговар’о нико није!?

Виде да су отписани,
нема наде од помоћи
а психички растрзани,
од хронике црне ноћи!?

Данас Дејан срећно живи
са супругом и два сина
живе као подстанари,
тако враћа отаџбина!?

Искуства их горка уче,
вјеровати није њима
ал’ морају да одлуче
па рекоше: Бога има!!!

А Предраг је Богићевић
од трагова страшног стреса,
себи живот одузео
и почива на небеса...

Један другом погледима
зададоше тврду вјеру
да ће кренут’ с’ чељадима,
пут Бистрице ка сјеверу.
Па пузећи заклоњени
од врзина и од међа,
будно ћемо са оружјем
један другом чуват’ леђа!?
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ЖРТВЕ СВЕТЕ ЛЕСКОВАЧКЕ ЧЕТЕ
Нека дични српски гуслар
отме сјенци заборава
див јунаке којима је,
скупља земља него глава!
Од када смо дошли про Карпата
на европску капију и врата,
под барјаком Јужнијех Словена
и под знаком српскога имена,
донесосмо у крајеве ове:
гласовите гусле јаворове,
да уз пјесму коју гуслар гуди
подвизима, надимамо груди,
јер од неба суђено је нама
да слушамо пјесму са сузама!?
Кроз земане давне и скорије
док стварасмо књигу историје,
писасмо је крвљу и сузама
јер судбина додијели нама,
окружење злога комшилука,
ошину нас, древне клетве рука
да слободу крвљу спасавамо
да смо будни и када спавамо!...
А српске су главе пркосиле
најездама злочина и силе,
посрбисмо по кршном Балкану
сваку стопу, крвљу окупану!?
Ал` кроз бурни период вјекова
нема дубље ране од Косова,
свете српске, одабране главе
платиле су ово поље славе!!!
Но Косовски усуд Србе чека
и на крају двадестог вијека
јер крвничка и подла засједа,
вазда Србе про нишана гледа
и прилику из потаје вреба,
кад нам с` леђа ударити треба
и то право у зеницу ока?...
Тако НАТО савез крволока,
кад нам оте вјековне крајине
и расели Србе преко Дрине,
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знају да је светиња Косова
најболнија рана србинова,
и вјековна Света, Српска Гора,
па нахушка одреде терора
да устанак дигну на Космету
и униште Српску Гору Свету!...
Онда банде арнаутске крећу
да нам крсну, угасе свијећу!
Ратни поклич арнаута креће,
деведесет осме у прољеће
из тврђаве Јашари Адема,
и зидина камених бедема,
а множе се банде терориста
и чекају кад гора олиста,
да нам отму просторе Космета
крвавога прољећа и љета?!
А кад откри шта нам крвник спрема,
ни безбедност српска не дријема
за одбрану поче српског прага,
формирање специјалних снага!...
Са простора, Србије државе,
посебне се јединице праве
што су кадре мушки отпор дати
“и на страшном мјесту постојати,
вазда стићи, никада утећи,”
но за српство гинути стојећи!
У те снаге поносно наступа
јединица, Лесковачког СУП-а,
прекаљени момци одабрани
да се груда прађедовска брани!...
Али неке од ових јунака
неће живе дочекати мајка,
па нек` име њихово се вије:
Рајским вртом, Небеске Србије!
Сад слушајте њину ратну стазу
започету у селу Преказу,
кад кренуше у ратна прегнућа
кроз крвава Дреничка беспућа!?
Из те храбре јединице њине,
затутњеше из бацача мине...
Јашарија, падоше зидине!

Док Преказе љути пламен лиже,
дим се црни до Небеса диже,
а простором око Горње Клине
арнаутске, осташе лешине...
Полиција из града Лесковца
од Србице, крену пут Глоговца,
да им гони зликовачког оца!
Прегазише Дреницу злогласну,
за крст свети и слободу часну,
без иједне жртве и пораза
до Глоговца, од села Преказа.
Још подвиге јединица има,
обалама Бијелога Дрима,
ређају се побједе јуначке
јединице, храбре Лесковачке!...
Пет мјесеци без већег отпора
ломили су линије терора,
ријешени да положе главу
и да стекну неумрлу славу.
Лећеле су те муње небеске
да одбране храмове и фреске,
Немањића, штите манастире,
ђе се гине али не умире!!!
За јунаке такве треба рећи:
Смрт у очи, гледају стојећи!
А заклети од Господа Бога
“један за све а сви за једнога”,
никад живот не жале за друга,
к`о синови, остарјелог Југа!...
Јединица стиже једног дана
до Прилепа и села Глођана,
у близини Високих Дечана,
ђе су мошти Дечанскога Свеца
деветога, Августа мјесеца,
Пантелеј је освануо Свети,
јединица Лесковачка лети,
формација осамдесет људи
лављег срца а јуначких груди!
Док Косовским лете равницама
у бој иду с` пјесмом на уснама,
с` пјесмом што је пет вјекова стара,
с` пјесмом војске, косовскога цара,
с` којом Србин и живи и гине:
“Збогом први нерођени сине”!

Са њима су српске јединице
из Дечана, Пећи, Ђаковице,
опколили бјеху терористе
да Глођане и Прилеп очисте!...
У акцију крећу извиђачи
загрмјеше плотуном бацачи,
летње сунце са истока сија,
поче страшна, борбена акција!...
Српска вила с` Високих Дечана
крвав призор гледа тога дана,
полиција окружење спуча,
терористи крећу из обруча,
рафал љути отпоче да стриже,
смрт и живот, бјеху никад ближе!?
Бацача се паљба умијеша
командира Капетана Неша,
терориста,паде леш до леша!
Десеткује банду крволока
овај стрелац соколовог ока,
Остављаше посаду бацача
да помогне групи извиђача...
Док циљеве гранатама бира
оштро око младог командира,
будно прати одабрану чету,
што сријеће звјерке у налету!
Опомиње, да чувају главу
и надживе кланицу крваву.
Летње Сунце са небеса прати,
борба траје неколико сати
без прекида, једнога минута
пламен Прилеп и Глођане гута.
Терористи жилаво се бране,
тутањ стоји на четири стране!...
Арнаути фанатично лете
на положај Лесковачке чете,
црна рука, судбине се вије,
тражи данак с` крваве линије.
Кад у вреле поподневне сате
нестадоше бацачке гранате,
онда ове храбре главе мушке
ручне бомбе, латише и пушке!
Српски обруч терористе стеже,
Ђокић Зоран митраљезом реже,
усија се цијев митраљеза
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у рукама храброга витеза,
но га зрно нађе у заклону
па задоби рану у препону,
а кад виђе, крв да се пролива
Радовића Зорана дозива!...
Радовић је после тога зова
полетио кроз кишу олова,
живота се одрекао свога
да превије друга рањенога...
Кад га преви у заклон га стави
и пожури, да борбу настави,
но крвава ту је срела рана
и јунака Радовић Зорана,
из јуначког насеља Гајтана!
Онда група болничара крену
на најтврђу линију ватрену
и да крвљу историју пишу
кроз рафале и оловну кишу!?
С` њима крену група извиђача
а шиптарска ватра се појача
па смрт вреба, тога кобног дана,
болничара Драшковић Срђана
што је стиг`о с` годишњег одмора
да јуриша на банду терора,
ђе се вредност отаџбинска мјери,
отац двије малољетне шћери...
Пореклом је из Врабаца села,
претке му је судба донијела
са поснога Херцеговог крша
ђе се барјак слободе лепрша!
Врело га је погодило зрно
да му младост завије у црно,
а он рањен дружини повика:
Кидишите, браћо на крвника!
Кад то рече под ранама клону
и у вјечно блаженство утону,
па заклетву до последњег слова
главом плати младина његова!
Кроз рафале арнаутске хајке
Коцић Бојан, јединац у мајке
из маленог села Богоевца,
коме срце никада не стреца,
Срђану је у помоћ притека
тај Обилић двадес`тог вијека
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а на корак када му је приша`,
покоси га од олова киша!
Паде преко Драшковића брата
и на рајска одсели се врата!...
Он сто пута, младу главу своју
замијени у крвавом боју!!!
Јуначка се тјела укрстише
крв јуначка поче да мирише
а рањени србин првог реда,
Ђокић Зоран, црни призор гледа,
кад падоше два зелена бора
од рафала банде и терора...
Тешке мисли храброг лава муче,
ћеркицу је добио прекјуче,
још видио прво чедо није
а крв топла, другова се лије.
Своју ћерку никад виђет` неће
јер к`о муња у борбу полеће,
заборави на крваву рану
а митраљез са груди му плану,
поче пуцат` из стојећег става
јер слобода, скупља је но глава!...
Но рафали покосише лава
и отројчи истина крвава.
Мушко срце стаде у грудима
придружи се палим друговима
а јуначка крв се помијеша
из тијела три бесмртна леша
и натопи српску земљу свету
сађенуту на равном Космету!
Из крви ће и њихових сјени
један божур да никне црвени
и са њега три бујна пупоља
ђе три лава падоше најбоља...
А два храбра лава преживјела,
на њихова легоше тијела,
неће мртву браћу да оставе
по цијену живота и главе!
Тутњи рафал Стојковића Жика,
што имаше срце од челика,
преко палих другова прилега
а Јанковић Зоран поред њега,
два србина к`о два горска вука
пред хордама шиптарских буљука,

рафалима не дају им прићи
тако раде прави Обилићи!...
Смртоносне сријећу рафале
и свећају полицајце пале
и мртве их животима штите,
Боже мили, битке страховите!!!
А пет храбрих, крену бесмртника
из Медвеђе и мјеста Бојника,
ријешили да положе главе
да крвнику, жртве не оставе!...
Кроз олују од оловне кише
до лешева братских допузише
у покоју, помоћ да им пруже
ил’ да им се на небо придруже?!
Храбри стрелци, соколовог ока,
ватром бришу, банду крволока:
Трешти рафал Арсића Славише,
терористе, живим огњем брише,
Симоновић Иван командује
и тамани арнаутске гује!...
Крај Ивана, тутњи командира,
Петровића, рафал Звонимира
и Бобана Радивојевића
који има срце Обилића,
храбри момак којег зову Лала,
коси банду, ватром из рафала!...
А из руку Тмушић Радована,
од јуначке куће и дивана
из чувеног насеља Гајтана,
тутњи рафал, снагом урагана!...
Та петорка из крваве бајке,
к’о синови Југовића мајке,
сложно косе са вјером у Бога,
и заклетвом: Док траје једнога!!!
На попришту, дружина истраја
да три мртва не оставе змаја,
ријешили главама да плате
да се без њих с’ бојишта не врате!?
Да нијесу њих пет издржали,
хероји би крвнику остали,
три бесмртна да труну јунака,
без надгробног, биљега и знака...
А Капетан Нешо тада крену
да препузи линију ватрену

и извуче три пала ратника
да у руке не падну крвника.
Ранђеловић Саша са њим креће,
Илић Ненад за њима полеће,
јер не желе црног дана тога
да издају командира свога!
Рече Нешо Стојичићу Саши:
Другови су погинули наши!
Баџа хитро камион упали
не плаше га крвнички рафали
и са блиндом пришао је њима
кроз облаке барутнога дима!?
А док пале другове извлаче
јединица Лесковачка плаче,
сузе роне а слама их туга
за три храбра погинула друга...
У насеље оде вјечног мира
Букелића, душа Здравомира
јер премину од крвавих рана,
соко сиви из СУП-а Дечана!
Од барута вене летња трава
полиција напад појачава,
терористе до ногу потуче
и три пала јунака извуче!
Ка Пећи их возе санитети,
црни гавран пут Лесковца лети,
од Прилепа ниђе не одмара
док надлеће насеље Хисара,
црни абер носи тога дана
изнад дома Драшковић Срђана.
Богојевцу лети истога дана,
јави мајци Коцића Бојана:
Бојанова, слушај мајко мила
данас ти се кућа угасила,
на њој црну истакни заставу,
за синову погинулу главу!...
Још се гавран вије тога дана
изнад стана Ђокића Зорана
глас донесе од самртних рана
и жени му рече када слеће:
Макања ти оца виђет` неће!
А кад црна доприје депеша
да долазе три јуначка леша,
Боже драги тога црног скупа
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испред зграде Лесковачког СУП-а.
Кад стигоше три црна сандука
у глас један Лесковац закука!
У ковчегу леже младе главе
а преко њих државне заставе,
задњи покров мајке отаџбине
кад јој чедо на олтар погине!
Храбру тројку за слободу палу
унесоше у велику салу...
Стоји кукањ, искрених колега,
почасне су страже крај ковчега,
онда тихо њихове колеге,
заклињу се њима на ковчеге:
Да ће њина свака рана љута
освећена бити по сто пута!
Онда бројна родбина зајеца,
родитељи, супруге и ђеца
и остала својта и родбина
болно жали три јуначка сина!
Мајка Олга, Коцића Бојана
свом јединцу збори са сузама!
Ђе су свати, мој једини сине,
твоји снови и жеље мајчине,
ко ће мени подарит` унуче,
камо среће да умријех јуче!?
Зар те мјесто свадбеног барјака
чека ледна ископана рака
а црне си окупио свате
да те сине у вјечност испрате!...
Родитељи Драшковић Срђана,
саломљени од синових рана
а брат њега поче да лелече,
удовица домаћину рече:
Нека су ти смртне ране лаке,
ко ће ћерке гајити нејаке,
зашто срећо остави ме саму
и отиде у вјечиту таму?...
Уцвиљена супруга Драгана
зове мужа, Ђокића Зорана:
Срећо моја ја сам ти јавила
дивну сам ти ћерку породила,
ти не узе чедо у наруче
јер ти јуче, погибија пуче
а и она своме драгом тати,
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за вјечну ће кућу,само знати!?
Опроштајно одржа се слово
за бесмртно дијело њихово,
па родбина крену на три стране
да спремају погреб и сахране...
Боже мили тешкога полома
у три српска поносита дома,
црна маса креће на сахрану
на три гробља у истоме дану,
на истоме мјесту крв пролише
а вјечне их куће раздвојише,
на три гробља ископане раке
да прихвате, бесмртне јунаке!...
У истоме трену су почела,
на три стране посмртна опела,
са три стране мирис од тамјана
ширио се, тога кобног дана...
То не може стихом да се каже
на три стране, три почасне страже
а црквена зајецаше звона,
по адету српском од искона!
Црни гавран над Лесковцем гаче,
летње сунце са Небеса плаче
за три млада јуначка тјелеса,
три плотуна парају небеса,
про ковчега палијех јунака
нека им је црна земља лака
и душама, у насеља своја
нек` да Господ, мира и покоја!
А послије посмртног опела,
лесковачка јединица смјела
заклетву је колегама дату
испунила у крвавом рату,
јер животе њине, по сто пута
платила је банда арнаута!...
Нек` њихови посмртни ордени,
сачувају вјечност успомени!...

МИЛИЦА
Миленијум трећи стиже,
на раскршћу два вијека,
послушајте, од силника
Српски народ шта дочека!?

Та макања трогодишња,
шта је могла да нанесе
и са чиме да угрози,
Америчке интересе?!

Моћна сила НАТО пакта
у Бриселу кад одлучи
да војничку моћ и силу,
на малени народ сручи.

У тренутку судњег часа
на ноши је боравила,
у узаној просторији
свога кућног купатила.

Па су тукли немилице,
кидисали на циљеве
које штите на папиру,
конвенције из Женеве.

Гледала је замишљено
у прстиће малих шака,
размишљала о Снежани
и о седам патуљака?...

Ратно право погажено
а силници сишли с` ума,
склањане су бебе мале:
по склоништа и подрума.

На свој начин замишљала:
Да јој дође принц из бајке,
о коме је причу чула
од Душице, младе мајке.

Те макање, тек рођене,
к`о да знају па не плачу
и оне су пркосиле
подивљалом освајачу!

Није знала да те ноћи
вук западни пружа шапу
да растави са животом,
малу српску Црвенкапу.

Ево један црни примјер,
каквих има на стотине,
како коси агресија:
Чисте душе и невине.

Није знала да на небу
изнад родне Батајнице:
Лете тешки бомбардери,
крволоци и убице?!

Ој Господе са Небеса,
твоја милост душе прима,
па невину жртву узми:
Међу твојим анђелима.

Док одједном прекидоше,
сањарења маште њене:
Звуци страве и ужаса,
знак узбуне и сирене!

Ти што владаш Васељеном,
Праведника и Месије,
препознаћеш малу жртву
неправедне агресије.

Још сирене за узбуну
језиво су завијале,
касетне су бомбе близу
Ракићеве куће пале!

То невино чедо мало
Милица се Ракић зове
а бомба је агресорска,
прекинула дечје снове.

Од прозора купатила
у комаде прасну стакло
а дијете погођено,
са мјеста се није макло.
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А Душица мајка врисну,
мајчински јој нагон збори:
Да невино њено чедо
с` безгрешном се душом бори!?

Па Алекси сину збори,
да се стрпи и сачека:
Буди добар надо моја,
вратит ће се брзо сека!?

Отац Жарко хитро скочи,
а на врата купатила,
слика страве и ужаса
срце му је саломила.

Но мајчина празна нада
истопи се и потону
јер на столу амбулантном,
Миличино тјело клону.

Миличине мале усне
у осмијех развучене
а веселе бистре очи,
стоје широм отворене.

Срце стаде, душа оде
међ` небеске анђелчиће,
а у кући мајка кука
јер јој црна зора свиће!

По пиџами с` цветићима
невина се крв разлила,
отац рече: Зашто бомба,
није мене погодила?

Косу чупа, лице гребе,
грли лутке Миличине
и Алекси сину рече:
Ево иде сека сине...

Па у болном очајању
у наручје чедо хвата,
чини му се да му збори:
Помози ми мили тата...

Узми новац па отиди
у цвећару, срећо мила,
купи твојој малој секи,
три црвена каранфила.

Лијева јој мала шака
на крваву стоји рану,
а крв лије немилице
по прстима и по длану.

Нека ти их, црном траком,
замотају људи неки
и напишу: БРАТ АЛЕКСА
СА ЉУБАВЉУ, СВОЈОЈ СЕКИ.

Млаз крвави, к`о да броји
дечјег срца откуцаје,
примијети тужни отац
да живота знаке даје.

То је задње што јој чиниш,
уплакана рече мати:
Никад више твојој секи,
нећеш поклон куповати.

Па пожури амбуланти
са макањом у колима,
а све мисли да још наде
за Милицу малу има.

Твојој секи још се нису
ни пелене осушиле
а погибе као жртва,
најмоћније свјетске силе!

Плаче мали брат Алекса,
крај улазних кућних врата,
па Душицу мајку пита:
ђе одведе секу, тата?
Крије мајка болни јаук,
рад` Алексе, малог сина
а кида се у комаде,
њежна љубав материна.
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ПРЕД ВИСОКИМ ДЕЧАНИМА
Иако носите придјев ”високи’’,
вашу висину не види око,
к`о што не може виђет` Господа,
тако далеко, тол`ко високо!
Нисте високи до часног крста,
што гордо стоји на Вашој куполи,
већ до дубине мисли вјерника,
који се предано, Господу моли!?
Од светих мачева, царства палога,
Царица Милица свећњак вам скова,
замонаши се, да моли Бога
за васкрс царства с` поља Косова!?
Под Ваше топле, свете сводове,
мошти нас свеца Дечанског грију;
ја посвећујем стихове ове:
оцу Јустину и Макарију!
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ПРЕД СТУДЕНИЦОМ
О задужбино краља Немање,
најскупље српско, ти си имање!...
“ Костију славних”, ти си гомила
што се под Твоје сводове слила!
Вјековна зубљо, српских отаца,
гдје почивају мошти Светаца,
гдје су кивоти и петрахиљи
и први потписи, први штамбиљи!
“Баштини свјетској”, драгуљ си прави,
поносна, горда, у својој слави...
Германи Твоје печате носе
од славних дана и Барбаросе!...
Около Тебе борова шума,
споменик изнад људскога ума,
споменик који вјекове броди,
то само имају, велики народи!
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ПРЕД ЋЕЛЕ КУЛОМ
Кол’ко је српских у теби глава,
најскупљи бедему наше планете,
колик’ је подвиг, колика слава,
кад се ратници жртвом посвете?...
Од тебе ,,хришћанска Европа,, нема,
пред турским валом, скупљега штита,
нека проклетство и анатема
на судњем часу, тирјанку пита:
Што заборави, жертве сербаљске,
које падоше на крсту славе,
одрекоше се славе земаљске
и положише хришћанству главе?
За вјечну славу, на Чегру палу,
ђе од гранита, кости су тврђе,
никада србин не тражи хвалу,
утјешну ријеч и милосрђе!
Знаш ли Европо, блуднице стара,
набројит’ српске расуте главе,
од Алпских гора Карлових вара
па до дубина ‘’Гробнице плаве’’?

91

КАРАЏИЋИ
Нек` уз струне од гусала
проговори пјесма ова
и помене перјанице
с` часног српског родослова.

Највише је свједочанство
беспримјерне ове славе,
на Дробњак је осам паша
оставило русе главе!...

Нек` загрми српски гуслар
као муња из облака,
о часноме родослову
Караџића из Дробњака.

Дробњаци су прсимице
турске аге и бегове,
сријетали од Сјенице,
па до земље Херцегове...

Из нахије Васојеве
Караџића предак први,
досели се у Дробњаке
од освете и због крви,

Брали гране од ловора
неумрле људске славе,
владикама на Цетињу
односили турске главе.

пошто уби на имању
седам ага и три бега,
пред осветом у Дробњак је
ускочио и уљега.

Зобнице им вазда биле
турском крвљу натопљене,
тим вјечитим хајдуцима
српске земље напаћене.

Јер у Дробњак тог земана
ускакаше са свих страна,
круте братске узданице
и племена одабрана,

У племићким појасима
оружје је вазда сјало,
хиљаде је турских глава
испод њине сабље пало.

а одатле окупљали
и водили храбре чете
да сретају освајаче
и да братске ране свете.

Голих рука отимали
азијатске јатагане,
а биле им свједочанство
по тијелу љуте ране!...

Од Дробњака Црна Гора
нема тврђе карауле,
нит` шљемена гранитнога
к`о Караџић тврде куле!

Па нијесу умирали
соколови ови сиви,
него ишли у насеље
ђе вјечито име живи!?

Да је спали и сагори
султану је била жеља,
ал` ни сила са Босфора
не мрдну је из темеља!

Караџића братственици
када прегну и кад крену,
ударом су налазили
искру огња у камену!

Јер уз чардак Алексића
Караџића кула бјеше,
сјајне луче што Дробњаку
вјечну славу пронијеше.

Гробови су многи њини
остајали без знамења,
сем цвијећа које ниче
за будућа покољења.
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Најчешће су за живота
стекли славу неумрлу,
везирима из Травника
вазда били кост у грлу.

Под шатором ага сједи
и уз чибук пије каву,
не зна да ће на Мљетичку
оставити русу главу.

Селмановић из Пљеваља
са Босфора ферман има,
од читлука и харача
над ускочким Дробњацима.

Но на крилу сабљу држи
украшену рубинима,
исковану на Босфору
у Стамболским сарајима.

Доносаше са свих страна
од харача вреће пуне,
али никад из Дробњака
не донесе руно вуне,

Кад бошњачку сломи буну,
лично му је султан даде,
на крилу је Ченгић држи,
јуначке је руке гладе.

јер у писму поручи му
војевода Кара Шујо:
Харач ће те главе коштат’
Селмановић љута гујо!

Но сметнуо бјеше с’ ума
ова љута потурица,
да му јутрос харач носе,
Шујо, Мирко и Новица.

Селмановић бег је знао
то нијесу празне приче,
јер Караџић соко Шујо
дату ријеч не пориче.

Тога јутра сва тројица
заклели се на ханџару,
да агину главу носе
црногорском господару.

А зазор је царском бегу
на образу носит’ љагу
па понуди Гатачкога,
злогласнога Смаил-агу.

Са истока зора руди
и нестаје ноћна тмина,
на Мљетичак из Дробњака
бану свита и дружина.

И рече му: Знаш, Ченгићу
Дробњак ми је подалеко,
па размишљам да га продам
ако ће га купит’ неко?

У образ се сви заклели
и оружје из појаса,
позва Шујо Смаил-агу,
Ивица се заталаса:

Лако су се погодили,
Смаил-ага Дробњак купи,
и спрема се о јесени
да у њега харач купи.

Устај турски најамниче
да хараче примиш царске
и поздраве за султана,
Црне Горе слободарске!...

А у Дробњак чу се ријеч
Караџића Шуја лава,
за наш харач цијена је
Смаил-аге руса глава!

Тада Петар Кршикапа
џефердаром својим мета,
плану плотун и на шатор
чисту свилу изрешета!

На Мљетичку равном пољу
Смаил-ага харач чека,
Кара Шујо води чету
да учини што је река’...

Поскакаше турске страже
и крвава сјеча наста,
а Караџић кликну Шујо:
Замном браћо, коме баста!
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Смаил-ага пред шатором
на помамног крочи хата,
царску сабљу димискију
у десницу руку хвата.

Мудра глава, мртвој глави,
ријечима почаст ода:
Дође ли ми крвопијо,
моје земље и народа!

Стан’те влашка копилади
(у бијесу љутом рече),
сада ћете осјетити
како царски војник сјече!

А Дробњачким јунацима,
рече Његош док их срета:
Док јунака таквих има,
и Обилић земљом шета!

Није знао тога јутра
да на мегдан чека њега,
змај Алексић,што никоме
не узмаче са биљега.

Још бесмртни Раде Томов
с’ манастирских рече врата,
да Дробњаци осветише
Петровића девет брата.

Главама се не зна броја
његов ханџар што покоси,
а јутрос му на муштулук
Смаил-ага своју носи.

Караџићу, Церовићу,
Алексићу главосјеча
показасте, слобода је
од живота вазда преча!

Сретоше се два јунака
каквих нема царевина;
из Дробњака љути тигар
на царскога лети сина.

А Ченгића мртвој глави
рече Његош после свега:
Немој жалит’ крволоче,
јер погибе од бољега!...

Блијеснуше оштре сабље
сјечива се сударише,
а за харач Смаил-ага
неће ићи никад више.

А Стефан је Караџићу
из јуначке ђедовине,
одселио низ корито
валовите воде Дрине.

Сабља Мирка Алексића
по дебелом ману врату,
а безглаво тијело се
на помамном вије хату!

Уз још многе племенике
са Крновских обронака,
у питоми Јадар стиже
цвијет људи и јунака.

Скиде Петар Кршикапа
Смаилову пушку шару,
да је носи на Цетиње
црногорском господару.

У дому је Стефановом
дао Господ и судбина,
па му роди жена Јегда,
Караџића Вука сина.

Па бануше на Цетиње
три Дробњачка горска лава,
а са њима у зобници
Смаил-аге мртва глава.

Па ће ова перјаница
с’ Караџића родослова,
у манастир у Троноши
научити прва слова.

До јуче се са њим дичи
силни везир из Травника,
а данас је на Цетињу
држи пјесник и владика.

Нико није браћо мила
помислити мог’о тада
да ће стићи Караџићи,
до царскога Беча града.
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Кад бесмртни Карађорђе
устаничком пушком мета,
за српску се буну чуло
на све стране од свијета!

Старци Рашко и Милија
умрли су нису знали,
колику су драгоцјеност
српском роду даривали.

Кад и Јадром плану буна,
Вук Караџић храбро ступи
к’о дијете голобрадо
у вождовој војној трупи.

Искрено се задивио
и бесмртни пјесник Гете,
кад у Бечу царском граду
Караџића Вука срете.

Сријетао преко Дрине
силу паше Сулејмана,
кад Србији после ропства
освиташе зора рана.

Тако кућа Караџића
завриједи ловор славе
да се име њино блиста
крај имена Светог Саве!

Кад утихне љута борба
и плотуни џефердара,
Вук у логор преписује
епску пјесму од гуслара.

Кад у Бечу, царском граду,
Вук испусти душу стару,
над узглављем висиле су
српске гусле о дувару.

Па од нужде морао је
напустити бојно поље,
на пречац му једна нога
осакати и обоље.

То му бјеше амајлија,
поријекла и предака
коју они пренијеше,
у Тршићу из Дробњака.

Латио се оштрог пера,
мјесто сабље и ханџара,
да Србима граматику
и правопис нови ствара!

Амајлија јаворова,
Караџићу бјеше преча
но цијели сјај и раскош
из царскога града Беча.

Када крену Вук Караџић
у реформе крупне своје,
темељ су му биле пјесме
што уз гусле слушао је.

Па у часу самртноме
позвао је ћерку Мину:
Окрени ме, да још једном
видим српску отаџбину!

И то пјесме које ниђе
записане нису биле,
но с’ кољена на кољено
усмено се преносиле.

Прекрсти се са три прста,
уз молитву помоз’ Боже,
застакљени поглед оста
на парчету суве коже.

Пјевао је Филип Вишњић
а Вук руком записива,
српску буну на дахије
за Тадију и за Ива!

Оде Богу на истину,
величина људска ова
и огранак најчаснији
са племићког родослова!...

Па и Тешан Подруговић
пјевао је пјесме Вуку,
и несвјесно темељио
српски речник и азбуку!?

Ал’ све часне перјанице
са овога родослова
нећу моћи да набројим
јер је кратка пјесма ова.
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А са тога родослова,
храбрих људи и племића,
подари нам ново доба:
Радована Караџића!

Горска гардо одабрана,
Караџића Радована,
буди храбра и одана
судбоносних ових дана!

Што у тешким временима
на бранику српства стаде,
понови се пословица:
“ивер пада поред кладе”!

Спремају се и пријете
тајне службе са планете,
баснословно благо нуде
да у Хагу њему суде!

Када ратни вихор крену
кроз Хрва’цку и Крајину,
он у Босни диже Србе
да одбране ђедовину.

Па у хајку крену прва
тајна служба са острва,
ал’ умјесто муштулука
пукла им је црна брука,

Опет кућа Караџића
харамбашу новог роди,
(за крст часни и слободу)
да босанске Србе води!

Послужила срећа није
специјалце Британије
јер Рашова гарда горска,
поби гамад прекоморска!!!

По узору на ђедове
и остале племенике,
поста отац и родитељ
младе Српске Републике.

Не може се њему доћи
ни по дану нит’ по ноћи,
док вечера и док руча
чувају га три обруча...

Нијесу га уплашиле
са Запада моћне силе,
него су га задојиле
с’ Романије горске виле!...

То нијесу плаћеници
него браћа племеници,
који неће због долара
да изруче господара.

Па да њега није било
неби било српског ува,
нит’ би Босном ко имао
ћирилицу да сачува.

Нека Дивљи Запад схвати
све не може да се плати,
нек’ за вазда једном знају
да све није на продају!

Но слушајте црну бруку
што се чује задњих дана,
хоће срби џелатима
да предају Радована!?

Нека буде јасно њима
да још правих Срба има,
што не хају, нити маре
за награде и доларе,
а не мисле на издају
но за образ главу дају,
ријешени и заклети
да ће прије умријети,
но предати дичног брата
багри шљама и џелата.

Ма се надам, Божја вјера,
Бог и правда чува њега,
што свијетским џелатима
не узмаче са биљега.
Јер његова лична гарда
заклела се џелатима
да им неће предат’ вођу,
док једнога живог има!
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Тебе брате Радоване
Романија гора крије,

ко те изда није Србин,
а ни човјек брате није!
Јатаци су вјерни твоји
неумрлу стекли славу,
што скривају од крвника
најчаснију српску главу.
Ђе су били ови данас
кад Ти стаде на бранику,
да одбраниш и сачуваш
младу Српску Републику?...
Крили су се кад су Босном,
сабље мегдан дијелиле,
а од Тебе дрхтале су
најмоћније свјетске силе!
А кад одеш на Небеса
ако иђе Бога има,
Обилић ће да те сретне
као Богом побратима!
Нек’ шпартају и крстаре
најмоћније службе тајне,
од слапова Нијагаре
па до Темзе и до Рајне,
И шпијунски сателити
годинама будно прате,
да те сниме са Небеса
Радоване, храбри брате,
и авакси сваког дана
изнад Босне земље круже,
не предај се Радоване
претанко је њино уже!
Најмоћнијој свјетској сили
година је осам кратко,
да открију ђе је Рашо
и бесмртни Младић Ратко.
Од Дејтонског споразума
већ година доста има,
Слободан се обавеза
у Хаг ће их предат’ њима!?

Ал’ му српска пословица
не падаше на ум тада:
“Ко другоме јаму копа
да у јаму сам упада”.
Сигуран сам да у Хашком
трибуналу сад се каје
када испи на Видовдан,
чашу жучи од издаје.
Краљ Вукашин не презаше
нит’ од људи нит’ од Бога,
када закла своје кумче
царевића нејакога.
А Бранковић на Косову
са тастове главе круну,
продао је Бајазиту
па га Срби и сад куну!
Вожд бесмртни из Тополе
то сметнуо бјеше с’ ума,
да не треба никад имат’
тврду вјеру ни у кума!?
Па и данас има таквих
што би Хашком трибуналу,
изручили Караџића
за награду неку малу.
Но ко изда Радована,
с’ огњишта му никло трње
и од клетве Лазареве,
доживио нешто црње!
Сви ће једном умријети
и једном се само гине,
а ти немој Радоване
жив у руке падат’ њине.
Ти си зубља која никад
неће нама да догори
а српство ће напаћено
вазда с’ Тобом да се зори!...
Нека кућа Караџића
вазда српству примјер буде,
да и њиним потомцима
србинове гусле гуде!
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ХЕРОЈУ РАТКУ МЛАДИЋУ
Нема муње без мутна облака
нема рата без добрих јунака,
нема грома без муње небеске
нит` азбуке без Вукове свеске,
богомоље без часнога крста
нит` пораза кад је воља чврста,
нема царства као небескога
нити тврђе вјере но у Бога,
без Исуса нема Божјег сина
нит` храбрости као у Србина.
Та је храброст одавно позната
на Олимпу Боговима рата
од онога кобног Видовдана
када Милош погуби султана,
ил` Синђелић на Чегру крваву
кад жртвова и војску и главу,
па о њему и о Ћеле кули
Богови су на Олимпу чули,
још Аресу Богу са Олимпа
десна рука Гаврила Принципа
посла абер са сред Сарајева
Фердинанду кад просу цријева,
а на крају двадес`тог вијека
опет дична српска колијевка
рађа такве људе и јунаке
из повоја Југовића мајке
што су кадри утећи и стићи
и назват` се нови Обилићи,
што имаху рашта да се роде
и да стану под барјак слободе.
Је ли ико у боју крваву
зарадио неумрлу славу,
и к`о ратник за вријеме кратко
блијеснуо као Младић Ратко?!
Са обала ријеке Миљацке
у вртлогу деобе небратске,
кад је мутну прегазио Дрину
и стигао у Српску Крајину,
за двадесет и четири сата
да отвори бесмртности врата,

98

да му име остану и слика
у регистар српских бесмртника.
Јер је овог младог пуковника
српска вила са Динаре звала,
ловорове гране генерала
пришила му на крагни од блузе,
и у српске заклела га сузе
и у муке Старог Вујадина
да одбрани слободу србина,
а Младић је нагоркињу вилу
послушао као сестру милу,
и схватио да се српска кожа
мора бранит` од усташког ножа.
А кад Младић преузе команду
упозори разбраћену банду,
није вино пошто пређе бјеше
ал` га они слушати не хтјеше,
него журе јаме да попуне
од Зворника до ријеке Уне,
и да србе кољу као овце
и да праве нове Јасеновце.
Па поглавник са Каптола хита,
Фрањо Туђман, звијерка манита,
заогрнут плаштом команданта
из уреда Павелића Анта,
но је храбро код Борова села
српска гарда Туђманову срела,
па виђеше усташке биједе
чија мајка тању вуну преде.
Онда Младић посла јединице
да заштити правац на Плитвице,
и опколи утврђења Задра
као Блажо Бошковић код Скадра,
ратну стазу Ђујића слиједи
и Динаром снаге распореди,
одсијече гнијездо бандита
од Превлаке па до града Сплита,
јер зна правац да пресјећи треба
Далмације од града Загреба,
па са српским снагама дохита

врховима горе Велебита,
с` морнарицом исплови из Боке
одсијече Јадранске отоке,
да немају прекоморског пута
до окриља Хрватскога скута.
Српски обруч све се јаче стиска
од Карловца па до града Сиска,
а славонским србима је река`
да затворе правац Осијека.
Републику прогласи Крајину
са сједиштем у српскоме Книну,
да би лакше пратио из њега
понашање хрватског Херцега.
На све тачке важне и стратешке
стизао је Ратко Младић пјешке,
јединице извиђачке бодри
као Жуков на ријеци Одри,
Хрватске је више него пола
отргао контроли каптола.
Онда Туђман извијести папу
прекроји нам Ратко Младић мапу,
а надбискуп запомагат` поче
помози нам сада свети оче,
и позови земље католичке
да пошаљу помоћи војничке,
историјску имамо потребу
банут` ће нам срби у Загребу,
и зајахат` Младић једног дана
у столицу Јелачића бана.
Пред најавом хрватског потопа
пробуди се западна Европа,
од Бијеле куће до Брисела
западна се алијанса смела
а признаде моћна Америка
да је Младић чудо од војника,
упозори владу из Париза
да се мора зауставит` криза,
тајне службе западне сатане
нахушкаше Босном муслимане,
јер је ова чувана тромеђа
да Младићу удари са леђа.
Па војничку офанзиву креће
муслиманско усташко цвијеће,

а кад пушка крај Миљацке плану
прошири се пожар на Балкану,
када лонац босански прокључа
да из њега црни ђаво руча,
славе владе западног свијета
кад Алија абердаром мета,
јер Ватикан притајено чека
да се гласну Медина и Мека,
да се једном за вазда протјера
са Балкана православна вјера.
Но су наде у воду им пале
Ратко Младић кад стиже на Пале,
са искуством из крајишког рата
за спас части и србина брата,
рапорт прими чим на Пале дође
од српскога Караџића вође.
Устале су снаге Алијине
од Бихаћа до ријеке Дрине,
дошао је вакат ко ће прије
па времена за чекање није,
српска војска жељно тебе чека
јер се Дрина таласа ријека,
а Младић је тога истог дана
сачинио скицу ратног плана,
да се крене војска из Мостара
да долину Неретве затвара
и врхове брда Леотара,
Сарајеву закуца на врата
за двадесет и четири сата.
Нека знају код бега Алије
сиктер кафа испијена није,
српска војска треба истог трена
да овлада простором Озрена,
а линија сачуват` се мора
од Брчкога па до Приједора,
долинама Врбаса и Купе
да се српске концентришу трупе.
Та би мудра његова тактика
задивила војводу Путника,
и стручњаке са војних наука
стратегија овог српског вука.
Младић лично офанзиву поче
од Чајнича, Рудога и Фоче,
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да би мог`о држати у џепу
Сребреницу, Горажде и Жепу,
Бијељинске посла јединице
у предграђе Тузле и Зенице,
офанзивом од само два дана
са дурбином гледа са Игмана,
Баш-чаршију и Пањину кулу
и крвничке снаге у расулу.
Кад се нађе Босна у пламену
западна се Алијанса прену,
Београду ултиматум шаљу
да спријечи офанзиву даљу
и да ратне одбаци циљеве
поручују из града Женеве,
па је тако неколико пута
Младић враћан с` побједничког пута,
на линије резервне, полазне
рад јалове политике празне,
па је име Младића сокола
предмет сваког округлога стола.
Кажу тобож његова је сила
прекршила женевска правила,
па притисак стиже са свих страна
на Младића и на Радована.
Чак и Руси од истине бјеже
да помогну када је најтеже,
понизно се клањају западу
о своме се забавили јаду,
купи запад званичнике њине
а гласа се не чује од Кине,
и Грчка је влада из Атине
на сједници европској гласала
да уведу казне против Пала
због масакра с` пијаце Маркала,
ђе Алија, лукаво копиле,
масакрира сопствене цивиле,
залуд налаз свјетске комисије
да то Младић учинио није,
јер одлучи савјет безбједности
да нам дођу нежељени гости.
Па у земљу Босну укорача
војна сила свјетских посматрача
с` изговором како штите правду
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а да србе забаве о јаду,
да их вјешто са пријетњом метка
гурну у ток новога поретка.
Покушава јапанац Акаши
планинскога орла да уплаши,
а не знају код горскога лава
слобода је скупља него глава.
Тад Хрвати пребродише Саву
да поврате потонулу славу,
да заузму равну Посавину
и одсјечу поносну крајину.
Напредује сила бојовника
уз благослов свијетских моћника,
кад наступа њихова лијепа
заједница свјетска је слијепа.
Виђе Младић да је пријевара
и да свијет мутљавину ствара,
па у контраофанзиву крену
к`о Живојин Мишић на Маљену,
кад јуначки срете и дочека
швапску силу славног Поћорека,
а сад Младић неодложно мора
у одбрану српског коридора,
србима је из Крајине била
то једина куцавица жила.
Док Хрватска оклопна бригада
преко Саве коридор напада,
моћна сила коридор нападе
свих родова копнене армаде,
док извади Младић сабљу бритку
и загази у одлучну битку.
Па Мартићу преко везе јави
да с` Книнџама хита према Сави
и линије хрватске затвара
од Петровца, Двора и Дрвара,
а он братску пружићему руку
од Брчкога до у Бањалуку,
бораца је тридесет хиљада
за коридор укључено тада
од Брчкога до Дрвара града.
Младић стиже на прве линије
смрт презире, ниђе се не крије,
с` Младићем је тада браћо мила

и смрт црна битку изгубила,
велики је Његош давно река
такви људи живе довијека.
Српска војска лавовски се бори,
Посавина у пламену гори,
усташка је оклопна бригада
у цјелини уништена тада.
Кад крвнике разби с` коридора
рече Младић како одмах мора
да поведе своје јединице
на врхове сњежне Бјелашнице.
Од Бихаћа крену ових дана
Дудаковић, муња муслимана,
уз подршку снага из свијета
сад се каје што је онда крета,
јер му сломи јединице тада
Младићева челична армада.
А свијет се спрема и пријети
да ће Босну земљу надлећети,
но Младића пријетње не плаше
одговори: Ми бранимо наше!
Република Српска је држава,
за слободу и за своја права
и будуће своје нараштаје
спремна гинут` док једнога траје!
Тад је НАТО команда признала
да немају таквог генерала,
Ратко Младић не зна за губитке
нити има изгубљене битке,
нит` је било бољег команданта
од војвода првог свјетског рата.
Надлећеше НАТО авиони
ал` се Младић с` биљега не склони
него стао у вихору рата
као Давид против Голијата,
српске снаге тај напад оснажи
кад падоше француски миражи,
цио свијет пријети и лаје
али Младић за све то не хаје.
Запад поче да притиска тада
колебљиву владу Београда,
да додатне притиске изврши
и Младића саломи и скрши,

да га скрајну са кућнога прага
пријете му тужиоци Хага
и ратне му товаре злочине
што је кости бранио очине,
бранио је Српство од дивљака
и бранио гробове предака,
бранио је образ и поштење
да га слави српско покољење.
И заклетву отаџбини дату
бранио је у праведном рату,
ал` му ратна побједа потону
уговором у граду Дејтону
кад поништи једна кап мастила
све побједе овог термопила.
Примио је са великим болом
подли пораз за зеленим столом,
још се мора склањати са Пала
пред звјеркама Хашког трибунала,
пред неправдом окренуо плећи
дични србин и војник највећи,
испред хајке свијетских џелата
тај побједник отаџбинског рата,
без имало људског поштовања
од продатих душа да се склања.
Али ко је Србин у грудима
и ко части и образа има,
ко је правог Немањићког рода
никад неће Младића да прода!
Јер би само продали са тиме
независност, слободу и име,
зар продати ради лажног мира
највећега српског официра,
за крвничке туђе интересе
да се мрља на образ понесе
а због једне власти кратковиде
покољења српска да се стиде.
Ил` је ово трговина можда
к`о са главом бесмртнога вожда,
ако дамо најчасније главе
трибуналу ужаса и славе
по налогу европских крвника
и сатане преко Атлантика,
проклеће нас кости великана
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из најтежих историски` дана
што животе положише мушке
од Епира па све до Корушке.
Проклет` ће нас потонуле главе
Јонским морем из гробнице плаве,
са небеса Лазареве сјени
и витешки наши коријени!
А Младића на небеса
с` војводама Лазар чека,
да га сједне међ` бесмртне
који живе довијека!
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АРКАН
Кад је српству пријетило
ископање у Крајину,
ко је прије од Аркана
прегазио воду Дрину?
Са његовим тигровима,
стигао је ђе затреба,
страх сијао код крвника
од Призрена до Загреба.
Па из пера пјесниковог
нека епска пјесма никне,
а уз гусле јаворове
српски гуслар нека кликне!
Ко је србин и српскога рода,
ријеч му је најскупља слобода
и за њу је спреман да погине,
ако има крви Немањине.
Ко се куне крстом Светог Саве,
царском круном с΄Душанове главе
и млијеком Гојковице младе,
што у бедем Скадарски остаде
и коме је вазда на памети,
славни ханџар Обилића свети,
Бошков крсташ барјак са Косова
и десница смјела Принципова,
а највећа света обавеза
вјечна клетва косовскога кнеза.
Кога боли косовско распеће,
тај ће гинут΄ али мријет΄ неће!
Ево једног, таквог бесмртника
из последње плејаде ратника,
да му хајдук позавиди Вељко
а зове се : Ражнатовић Жељко.
Он се давно још као дијете
у Западну Европу обрете,
десетине граница је проша΄
без исправа путних и пасоша,
с΄ годинама стасалог момчета,
по европском подземљу прошета
и усташке емигранте срета,

и остале тајне плаћенике
из Европе и из Америке
у њиховом походу омета
да се наша земља оклевета.
Кида ланце албанске мафије
од Стокхолма па до Сицилије,
упорно се залаже и бори
Да помогне српској дијаспори,
у опасне ступао акције
ђе „безбједност“ наша смела није,
нити снаге службе „интерпола“
стиже овај соко од сокола.
Сметоше се западне државе,
тајне службе потјернице праве
и награде и премије нуде,
судови му у одсуству суде,
и несита западна аждаја
прави замке за српскога змаја.
У то доба у свом Београду,
пије Аркан хладну лимунаду
и поручи својим џелатима:
Нек΄ ме сретне ко храбрости има...
Но кад лажне споне попуцаше
народима из државе наше,
мртав Тито испод земље труне
па се нико у њега не куне,
АВНОЈевске пукоше одлуке
а латише оружје у руке,
наша лажна браћа преко Дрине,
да униште србе у Крајине.
Ратни вихор од Загреба пири,
усташка се авет повампири,
провијава свакога минута
горки мирис крви и барута.
Арканово око будно прати
шта спремају Турци и Хрвати
и остали крвници а стране,
па окупи борце одабране
да оружје носе преко Дрине,
својој браћи у српске Крајине.
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Кад Аркана у Двору на Уни
заробише плаћени шпијуни,
и тога га заточише дана
у тврђаву Јелачића бана.
Америка и Европа нуди,
силно благо да Аркану суди,
но „Тигрови“ Арканови смјели
поручише у Загреб бијели:
Ако њему длака с΄ главе фали,
Српска Гарда, Загреб ће да спали!
Туђману је задрхтала рука,
телефонски позив и порука,
уплашеног Фрања упозори:
Бањски су ти опкољени двори
па Аркана пуштај за два сата
ил΄ ће Бањска горети палата.
Заборави звијер са Каптола
да му нуде злато за сокола.
Нико није мог΄о вјеровати
кад се Аркан у Србију врати,
па је одмах у месту Ердуту,
формирао Српску гарду љуту
и на јарбол диже дана тога
на застави орла двоглавога
и знамења Немањића круне,
да се Гарда свечано закуне.
Он са сабљом испред гарде стаде
и заклетву отаџбини даде,
а гардисти силни и једнаци...
Кликну Аркан: Помоз΄ Бог јунаци!
У тренутку гласова је много,
узвратило: Господ ти помог΄о!
Закле Аркан своје јединице
пред олтаром цркве „Покајнице“,
као некад на Косову кнеже
пред олтаром свете „Самодреже“!
Та би гарда у времена стара
задивила Московскога цара
и та дична постиђела свита,
самураје, цара Хирохита.
Рече Аркан: Ратна је потреба,
ко се плаши и ко се колеба
од крваве кланице и боја,
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нека сада иступи из строја.
А ко данас у строју остане
чекају нас крваве пољане,
почела је носит΄ Сава вода
крв и сузе српскога народа.
Од Карловца до Уне и Купе
усташке се концентришу трупе
а спрема се исламско цвијеће
да у Босни офанзиву креће,
још србима пријети са југа,
подивљала арнаутска куга
а Ватикан и земље ислама,
нож у леђа припремају нама,
па морамо хитат΄ преко Дрине
и планове осујетит΄ њине.
Па гардисти, браћо моја мила
сачувајте витешка правила,
сачувајте племенита својства
и врлине јунаштва и чојства.
Кад противник под оружјем није,
њега нико убити не смије,
а онамо ђе се српство штити,
наша Гарда мора примјер бити,
нек завиде нашој јединици:
Непријатељ и српски крвници!
Синови су моји међу вама,
Бог Свевишњи нека буде с΄ нама!...
Ко утече с΄ линије борбене
метак њега, следује од мене,
на бојишту ко друга остави
са животом нека се поздрави,
па кренимо са помоћу Бога:
Један за све а сви за једнога!
Онда крену гарда из Ердута:
стазом дугог, славног, ратног, пута.
Најприје је код Боровог села,
Српска гарда Туђманову срела
па лешеви и усташке блузе
кроз зелене труну кукурузе.
Стизала је Арканова рука
Славонијом до горе Папука
и стизао с΄ Тигровима тада,
до Госпића и Карловца града.

“Ратиштима ведри и облачи“
тако пишу ратни извештачи.
Мајкл Роуз, јавља са Балкана:
Српска Гарда под вођством Аркана,
као примјер може служит΄ сада
Маринцима и војсци запада!
Туђманова елитна бригада,
формирана око Сплита града
Тигрове је на бојишту срела
и тотални пораз доживјела!
Онда пушка плану око Дрине,
устадоше снаге Алијине,
ђе већином муслимани живе,
пред налетом турске офанзиве
ту сад живи србин неби има
да не стиже Аркан с΄ „Тигровима“.
За ноћ једну до Сунчева зрака,
остала је Фоча без Турака!
А Празина Јука запријети
да ће своју браћу да освети,
па доведе поред воде Дрине,
башибозлук и муџахедине,
запосједе под Вишеград брану
па пркоси гарди и Аркану...
Па Празини празна глава оста
близу старог Соколовић моста,
ђе још кажу, са дна Дрине гледа
грађевину потурченог ђеда!?
Семберијом Поцерца Милоша,
кад је Аркан с΄ тигровима проша΄
нијесу му пружиле отпора,
јединице из турског табора,
већ су снаге протјеране њине
са простора града Бијељине.
Још се прича кад је гарда ова
од Брчкога до града Грахова,
очистила простор коридора
без жртава и већег отпора.
У садејству Мартића из Книна
и Младића, војничкога џина,
Караџића лава из Дробњака:
Пожељеше друмови Турака!
А послије Дејтонског потписа

који српске побједе избриса,
да не стиже Арканова рука
Хрватима оста Бањалука.
када храбра Арканова чета
по Косову равноме прошета,
нису онда смјели арнаути
главу дићи нит΄ се живи чути.
Кад уговор покрај Куманова,
прогна србе са равног΄ Косова
попадаше србима у воду,
све побједе у ратном походу.
Тужилаштво из Хага пријети
и Аркана за злочин терети,
а злато би на западу дали
да су једног Аркана имали.
О њему би испредали чуда
звијезда би био Холивуда.
Онда ситне потплатише душе,
да мит један у легенду сруше.
Десило се једног кобног дана
српска рука крену на Аркана.
Црна вијест груну снагом грома,
људско шљеме Ражнатовић дома
покосише зрна од олова,
див јунака Обилића кова,
лавље срце у грудима стаде
команданту прослављене гарде.
У предворју луксузног хотела
зрна су му главу разнијела!
Још самртни лећели су меци,
то супрузи не засмета Цеци,
већ без страха тигрица је ова
полећела кроз кишу олова,
па се баци на рањеног мужа
узалуд му прву помоћ пружа
и испија са њежним уснама,
крв што лије по тешким ранама.
Доказује тога кобног дана,
кол΄ко му је вјерна и одана
као некад крај Мораве воде,
вјерна љуба Пријезде војводе.
Српска вила кликну тога дана
са тврђаве од Калемегдана,
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црни абер јавља гардистима:
Скупљајте се ђе год који има,
командант вам у крви заплива
нећете га затекнути жива,
нити пред њим стајати у строју,
нит΄ оданост одавати своју,
нити чути његову команду:
“Замном браћо на крвничку банду“!
Ја вас зовем а ви похитајте
да му пошту последњу одате
и плотуном испратите њега,
преко српског гардиског ковчега.
Србождери на све стране славе,
српска гарда погибе са главе!
Скупила се гардиска елита
команданту ране да честита
нанијете подло на превару,
но да видиш Славку мајку стару
којој груди сломи вијест ова,
ал΄ српкиња Југовића кова,
стегла срце неће да закука
да бесмртног сина не обрука,
већ му рече: Жељко, жељо мила,
смрт је с΄ тобом битку изгубила
јер од тебе материн соколе,
дрхтале су свјетске метрополе.
Мајка би ти честитала ране
да су с΄ неке крваве пољане,
од Призрена до града Загреба,
ја не сањах да те сине вреба
издајничка, небратска завјера,
па одлазиш данас Божја вјера
из топлога загрљаја мајке
у анале легенде и бајке...
Гардисти су стигли браћо мила,
к΄о орлови сломљених крила,
доживјеше тренутак најтежи:
Командант им у ковчегу лежи!
Они мирно изнад одра стоје
у знак вјечне оданости своје
и над одром сви ће се заклети,
да ће гарда вођу да освети!
Бројна ђеца испраћају оца
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легендарног јунака и борца.
Марш посмртни свира ратна труба,
док чланови Обилића клуба,
сузе роне над црном истином
шта се деси председнику, њином.
Скупило се српство са свих страна
да испрати вољеног АРКАНА,
а горке им сузе квасе лице
док сокола прате до гробнице.
Када ковчег ставише јунака
крај гробнице његових предака,
кум који га вјенча пред олтаром
по српскоме обичају старом,
пред том црном непрегледном масом,
поче говор дрхтавијем гласом:
Драги куме и по крви брате,
њежни оче, строги команданте,
дични сине српске отаџбине!
Годинама носим тешку рану,
добијену на Личком мегдану
ал΄ ме твоје данас више боле,
куме, брате и српски соколе.
Душа ти се на небеса вије,
међ΄ јунаке небеске Србије,
ђе су сјени Косовских јунака,
НЕКА ТИ ЈЕ ЦРНА ЗЕМЉА ЛАКА!

Док Аркана милиони жале,
крсташ ор΄ о крену са Авале
и однесе душу на крилима,
Обилићу трећег побратима
да се у мит и легенду вије

И БЕСМРТНО ЦАРСТВО ПОЕЗИЈЕ!

Са људскога твога гроба,
слободарска зубља пламти
коју твоје српство треба,
да поштује и да памти!
Прослављени команданте,
српске гарде одабране
да је више таквих било
да границе српства бране,
Неби стопа српске земље
у крвничке руке пала,

ЈУНАЦИМА ИМЕ НЕ УМИРЕ
(Видомиру Шалипуру – Муњи)
Поведе ме Свевишњега воља,
до Космет-а и бојнога поља
да опјевам српског Леонида
из Прибоја, Шалипура Вида,
чије име никад не умире,
па опрости брате Видомире
што је српски чамао поета
и чекао, оволико љета
да овјенча са гусала јека,
Обилића двадестог вијека
са којим се покољења диче
јер црвени божур сада ниче,
цвијет српске славе и распела,
ђе се проли, крв Видова врела!...
Са ратишта ”Муње” преживјеле,
животима сведоче и веле;
сузних очи, кад помену њега:
Није било у строју бољега!!!
А народне пословице веле:
”Гром удара у високе јеле”
а у коров, неће и коприве,
но у оне што вјечито живе!?
Црна рука несрећне судбине,
деведесет девете године
у близини Бијелога Дрима,
заустави срце у грудима
и предаде душу вјечном миру,
Шалипуру, лаву Видомиру...
Сад кренимо трагом родослова,
Шалипура, српских соколова,
нека гуслар са пјесмом помене,
часном братству, људске коријене...
Њини преци од невоље неке
из Лијеве кренуше ријеке
и досели дична лоза њина
прије више од триста година
да остану, судбина им бјеше
у њедрима Прибојске Голеше
ту им лоза пусти коријене
недалеко од Лисје Стијене,

ђе извире Соколова вода;
Шалипури, племенита рода,
населише та мјеста питома
ђе цијене нема осим грома,
ђе орлови над горама круже,
ђе се виле с’ хајдуцима друже,
ђе се глава рад’ образа даје
и ђе чојство и јунаштво траје!...
Шалипури од настанка свога
вјероваху у Господа Бога
а за своју српску отаџбину
вазда били спремни да погину,
и моле се до данашњег дана
пред иконом Светога Јована!
Са њихових богатих оџака
димило је дрво од бадњака;
одлазили с’ пушком у комите
да слободу од душмана штите!...
Домаћинства стекли су богата,
пребродили два Балканска рата
као храбри познати јунаци
на олтару домовини мајци.
И два свјетска планетарна рата
на њина су ударала врата
ал’ су ови соколови смјели
све невоље храбро преживјели,
и уз ђеда што крај огња гуди,
прегалаштвом напајали груди!...
Браћо моја послушајте сада
кад у дому Шалипур Ненада
срећна мајка, родила је Рајка,
после првог сина Милутина
Видомира свога другог сина
крај верига и кућног огњишта
да стасава за љута попришта.
После тога родила је Рајка
још два сина Владана и Станка,
па гледати, бијаше милина,
родитеље и четири сина
како гаје међусобну слогу
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и Великом захваљују Богу!...
Видомир је био од малена
чиста душа а нарав ватрена,
бистар као вода горског врела
хитар као небеска стријела,
са стадом је све крајеве преша,
ђе се горди Прибојска Голеша,
и гледао са Лисје стијене
бистрог Лима, таласе зелене,
и орлове кад крила рашире
изнад Увца ђе у Лим увире
па таласи удружени њини
у загрљај журе према Дрини...
Дивио се љепоти природе
пио с’ врела Соколове воде,
дивио се чарима Златара
бјелоглави ор’о ђе одмара,
споменике гледа из прошлости,
ђе јуначке оставише кости
славни преци кроз борбе крваве
на тромеђи три српске државе
и њиној се бесмртности диви
како јунак после смрти живи!?
Ђак одличан био је у школи,
цијела га околина воли,
па родбина, стричеви, ујаци,
бјеше оцу привржен и мајци.
Са браћом је у године младе
родним крајем косио ливаде,
врлине га племените красе
ал’ никоме није дао на се!...
Породица поносно дочека
стиже позив из војног о’сека,
стоји тутањ пјесме и музике
Видомира прате у војнике!...
Околина путе му честита
у касарни стиже града Сплита.
У редове бољег било није,
специјалне војне полиције
јер заврши војничку обуку
к’о најбољи у цијелом пуку.
Кад похвале доби и награде
командант му предложи бригаде
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ако жели да се активира,
али нешто мучи Видомира?!
Бистар момак виђаше још тада
Брозова се држава распада,
па понуде одбио је њине
и у Прибој дође преко Дрине!...
То бијаху године проклете
кад западни џелати пријете
да ће пливат’ границе АВНОЈ-а
у крв људску мила браћо моја!?
Тад кренуше на сигнале њине
наша лажна браћа преко Дрине
да униште србе у Крајине,
а у Босни војници џихада,
отворено пријете нам тада
још спремају арнаути буну,
па безбједност српска у Земуну,
ствара нову полици’ску класу
и позива младиће на гласу
да се хитно на течају јаве,
пред пријетњом истине крваве!?
Без дилеме Видомир је тада,
отишао до Земуна града,
врсни стрелац с’ бацачем у руци
три мјесеца блиста на обуци,
па и тамо међу кандидате
најбоље је им’о резултате!...
Он службени распоред добија
у Пећ варош испод Проклетија,
кад се с’родним мјестом поздрављаше
оцу, мајци, браћи говораше:
Драги моји остајте ми здраво
ја у ово вријеме крваво,
Метохијској одлазим котлини,
на бранику српској отаџбини,
да заштитим српску гору свету
сађенуту на равном Космет-у.
Немој мајко замном сузе лити
Спартанац ћу прави тамо бити,
са штитом ћу доћи ил’ на њему
и стоички одољети свему,
освијетлит’ образ Шалипура
ђе се горди Руговска клисура!...

Када стиже крај воде Бистрице
у Пећкога МУП-а јединице,
у борбене ступаше акције
и летио ђе други не смије
арнаутске руши барикаде
на најтежа мјеста храбро стаде,
сваки његов колега свједочи:
Није било печенијех очи!...
Сви се диве Виду Шалипуру
у Пећ дивну нашао је цуру
брак склопише једног срећног дана
он и Костић дјевојка Снежана.
Бескрајна је била срећа њина
када Петра добили су сина.
С’ породицом иде често љети
у Прибој своје да посјети
и просторе своје ђедовине,
да га жеља из дјетињства мине.
С’ јединицом иде преко Дрине
на усташе и муџахедине
и акцију пребродио сваку
ђе смрт лебди, над главом јунаку!
А храбра је, јединица мала
специјалну обуку имала,
и ту Видо, међ’ борце остале
највише је, добио похвале,
Улемек је пружио му руку
кад успјешно заврши обуку!?
Деведесет осме, током љета,
плану огањ простором Космет-а
а кад узе тероризам маха,
из опреза, срби су и страха,
породице, склонили из Пећи
док крај виде, крвавој несрећи!?
Шалипур је са колима тада,
с’ наследником, улицама града,
који нема ни пет пуних љета,
пркосио и кроз варош шета
да запамти арнаутска губа,
храброст правог, српског родољуба!
Својијема јавља у Прибоју:
Прије главу, положићу своју
и смрт храбро, дочекат стојећи

но пред губом шиптарском утећи!...
А глава је моја са рамена,
по сто пута, досад намирена
па ако ми на Космет-у пане,
без суза ми, честитајте ране,
јер се само простором Космет-а,
завређује, српска жртва света,
с’ које божур, црвени проклија
па ако ми пукне погибија
да вам кажем, осјећам потребу,
задњу жељу на моме погребу:
Нек ми пјесме, грме крај лафета,
“Равногорског, четничког покрета”,
“Краља Петра гарда” нек маршира
а “с’ Косова труба” нека свира,
јуришлије, нек крену са гора
“Ђуришића, младога мајора”!...
Нек у Рају чича Дража слуша
и његова мученичка душа,
дако Господ упути и моју
у чичином небескоме строју!...
Још аманет даде Миљку попу,
за опело, њему на укопу!
Тако храбри, вјерни Христов слуга,
страх презире, а смрти се руга!?
На своме је пушчаном кундаку,
к’о што личи српскоме јунаку,
урезао Немањића круну
па к’о муња по ратишту груну,
дал’ са пушком или бацачима,
вазда Вида међу прве има;
због тога га и “Муња” назваше
јер те очи смрти се не плаше,
име “Муње” дали су и чети,
што небески, бојиштима лети!...
Како разби банду арнаута
у пробоју Приштинскога пута,
овај храбри борац сналажљиви
крчи стазу, ђе се вјечно живи!...
Колега му Ђукић храбро паде
на Стреочке тврде барикаде,
Шалипур је храбро са дружином
са бандом се суочио њином,
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вишеструко колегу освети,
зато никад неће умријети...
Ратну драму са дружином прође,
шестог јула код злогласне Лође,
против јаче, многоструко силе
да извуку нејач и цивиле!...
Близу храма “Високих Дечана”
водила се борба једног дана,
од Дреновца па до Црнобрега,
ту крвници ранили су њега!
Он тражио, прву помоћ није,
но се рањен к’о вук горски бије,
све док битка добијена није!...
Из Прилепа села дојав стиже
да се хорда терориста диже
и у селу утврђења праве
за стварање косовске државе.
Шалипур се Видо са дружином
утврђењу приближио њином,
па прескочи камене бедеме,
сиви соко без страха и треме
са бомбама бункере им руши,
рафал реже, дим барутни пуши,
блиска борба ломи барикаде
док Прилепско утврђење паде,
терористе, кроз камене куле,
олађене, затекле су буле!...
Видова је дружина јуначка
нађубрила брда Врановачка
лешевима шиптарских џелата,
да извуку погинулог брата!...
Шалипур је и у овој би’ци
узор био својој јединици,
предњачио кроз крвопролића
тај командос срца Обилића!...
Већ се равном Метохијом шушка
неће Вида Шалипура пушка
а именом овог харамбаше
Арнаутке малу ђецу плаше,
шиптарима јежила се кожа
од сјечива његовога ножа,
па за главу нуде од јунака
пет стотина хиљада марака!?
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Али ко би набројити мога
све акције витеза овога
јер ђе чује да се битка бије
на простору равне Метохије,
без команде лети у акције!...
Молио је Свевишњега тада
пјешадија да уђе запада
па да виде дрогиране псине
како србин за Косово гине!?
Чека друго на путу дијете
а Пећ бију бомбе и ракете,
цијела га јединица моли
да Снежани супрузи дозволи,
да у Прибој код његових оде
да је тамо доктори породе,
он им рече, мимо своје воље:
Урадите како је најбоље!
Па у пратњи, осам је колега
доведоше у Прибој без њега...
Сад слушајте, осмога априла,
зла судбина кад рашири крила
са пипцима ужаса и страве,
изнад Вида Шалипура главе!?
Купио је јаја срца чиста,
да прослави Васкрсење Христа
а онда је у једном кафићу
са колегом свратио на пићу...
Изненада на вези су чули:
Терористи, на путу ка Кули,
полици’ска гађају возила!...
Видомира диже нека сила
па к’о муња са џипом полеће,
дал’ га рука одведе несреће,
ил’ су знали подли Арнаути,
Шалипур ће у борбу јурнути!?
У засједи будно су чекали
и његово возило познали,
из бацача ручног, онда мина,
на најскупљег полеће србина
и јуначко разнесе му чело,
стаде срце а клону тијело,
уграби га несрећна судбина
са двадесет и осам година!...

Кад су вијест чуле старешине,
наредбе су прве биле њине:
Да се вијест околином крије,
да не падне морал полиције
а шиптари да не дигну главу,
када чују истину крваву!?
За жртву су, прогласили скупу,
општу жалост у Пећкоме МУП-у...
Горке сузе искрених колега
к’о ријека теку изнад њега
а “Небеска” заклиње се чета
да ће бити крвава освета!
Но се мора у истоме дану
одредити одбор за сахрану
и почасна стража крај ковчега
да Прибоју граду возе њега...
Пролама се Прибој од лелека
породица Видов сандук чека,
два му брата с’ борбене линије,
дохиташе што су могли прије,
тјеше оца Ненада и мајку
малог Петра и Снежану снајку,
трећег брата што је још дијете,
свима сузе низ образе лете,
а жалосне слике драги Боже
нико, никог, утјешит’ не може??
Свима тешко ал’ најтеже мајци,
стричеви су стигли и ујаци,
пријатељи, кумови, родбина
од лелека трешти околина,
црни гавран са крилима маше
Велики се Петак црнијаше.
Болни јецај прати суза горка
у то’ стиже из Пећи поворка,
са тијелом погинулог лава,
на ковчегу државна застава,
крај ковчега “Муње” браћо мила
к’о орлови саломљених крила,
носе ковчег “Небески” ратници
да предају тјело породици!...
А док ковчег породица прима
зајецаше таласи из Лима,
од лелека зајечаше стране

заплакаше и птице са гране!?
Родитељи, са три сина своја
дочекују остатке хероја
а Снежану мали Петар пита:
Јел’ то тата с’ Косова дохита?...
Бра’цки лелек небеса раздире:
Леле нама брате Видомире!
Оцу срце у груди се кида
кад прихвати ковчег сина Вида
и стоички честита му ране
са Косовске крваве пољане:
Јесам тужан ал’ поносан сине,
што на олтар паде отаџбине!...
Онда брижна материна рука,
помилова поклопац сандука
и рече му: Видомире сине,
жива рано у груди мајчине,
јесил’ звао, кад те усуд срете
да ти браћа у помоћ долете,
да те спасе или да освете?...
Ево стигло, непреболна рано,
твоје ратно друштво одабрано,
али тебе не видим у строју
но у сандук мртву главу твоју!...
Да ли стиже сине кад погину
да поручиш нешто Петру сину?...
Као јуче да сам те родила
а ти данас идеш срећо мила
у блаженство небескога свода,
ђе царује, Обилић војвода!...
А Снежана, удовица млада,
с’ малим Петром пришла му је тада,
сузе лије с’ трбухом до зуба;
као права вјерна српска љуба,
говори му: Љубави једина,
ако Бог да да добијем сина
твоје ћу му име нађенути,
теби нек’ су лаки вјечни пути!...
Заказа се за Васкрс сахрана,
двије ноћи и два пуна дана,
почасна се стража мијењала
а кућа је жалосно јечала.
Тмушић Зоран трена није стао,
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но сахрану будно припремао,
Шалипури то и сад цијене
а Јоксовић Саша је без смјене,
крај ковчега стајао на стражи
ђе му лежи колега најдражи!
Када Васкрс и неђеља свану,
цио Прибој дође на сахрану,
а на градском гробљу чека рака
да прихвати остатке јунака.
Свештеник је почео опело
а самртни ковчег и тијело
на топовски лафет поставише,
цио Прибој на тамјан мирише.
Кад поворка према гробљу крену
потекла је суза на камену,
болни лелек тресну снагом грома,
кућно шљеме Шалипура дома
а поворке дуже било није,
од кад сунце над Прибојем грије!
Поворка се непрегледна пружи,
крсташ оро над погребом кружи
и он прати у вјечност хероја,
из последњег Косовскога боја!?
Онда јекну погребна музика
за ковчегом овог Бесмртника,
мелодије четничког покрета,
његовога задњег аманета.
На гробу му опроштајна слова
за животна дијела његова
и за људске, држали врлине,
међу њима предсједник општине,
сви рекоше док се опрашташе:
Такве Муње смрти се не плаше,
они гину али не умиру,
вјечна слава лаву Видомиру!...
Тад заставу скиде са сандука
полицијског команданта рука,
патриотску дужност да одужи,
цјелива је па је оцу пружи:
Поносити оче уцвиљени,
тешка дужност припала је мени
да ти предам државну заставу,
над синову погинулу главу;
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нек’ ти она буде успомена
синовога бесмртног имена,
да се сјећаш са поносом њега
јер немасмо у строју бољега!...
Оцу дрхти срце у грудима
док заставу цјелива и прима,
храбро рече, пошто се захвали:
Вјечна слава, мој витеже пали!...
Тада састав стрељачкога вода,
Видомиру задњу пошту ода,
лећели су скупа у јурише
а сада се од њег’ опростише,
с’ три плотуна сложна из пушака
да му буде црна земља лака,
међу душе Косовских јунака!!!
-Дан следећи после драме ове
Снежана је добила болове,
а кад стиже у породилиште
Бога моли и од њега иште,
да је својом милошћу погледа
и дарује, главом мушког чеда...
У том трену с’ породиљског стола,
заплака се пиле од сокола,
огласи се мала мушка глава
то Шалипур Видо васкрсава!?
Мајци суза радосна навире:
Жив ми био сине Видомире!
Ђед и баба гледају унука,
мало вуче, од горскога вука,
а стричеви милују синовца,
Бога моле да личи на оца??
Вазда треба живјети у нади
Господ узме, али надокнади!?

ГРЕШНА ДУША СМИРАЈ ТРАЖИ
Паповићи часно племе
имало је бир јунаке
што носише кроз вријеме
бритке сабље и барјаке.

У најљепшој мушкој снази
јаше паша на алату,
сија рубин са Турбана,
вас у свили и у злату...

Излазили на мегдане
ђе се људска вредност мјери
остајали на пољане,
Српском роду, српској вјери.

Да је султан на Босфору,
младом паши мане није
јер од њега царевина
нема главе виђеније.

Нема стопе ни пољане
напаћене отаџбине
ђе нијесу посијане
кроз времена кости њине.

Гледа паша у даљину,
обрнуо леђа стражи,
препознао ђедовину
па одговор неки тражи.

Но судбину ђаво крене
па посрну и најбољи
и погазе коријене
препуштени туђој вољи.

Блиједи му пред очима
постигнута моћ и слава
у кошмарној својој глави,
паша живот премотава.

Вјекови су показали
из прошлости бурне наше
да су Срби, к`о вазали
постајали турске паше.

Крупна суза заборава
из пашиног кану ока,
преко срме и силава
и пашиних златних тока.

Многа су се српска ђеца,
мимо воље потурчила
и постала јаничари
јер не моли Бога сила!

Па алата разиграо
и умаче будној стражи,
у дјетињство да се врати
самог себе да потражи.

Паповића дична лоза,
Херцегово дично племе
ову горку чашу жучи,
испило је кроз вријеме.

Зраке сунца заклањају
трепераве гране бреза,
сјаха паша испред куће
Паповића Павла кнеза.

Изнад малог града Гацка,
ђе Голија Дугу гледа,
Казанце је село мало
у подножју виса Ђеда.

Па Казанце село гледа
посним кршем опасато
а што види пред очима
све му блиско и познато.

А у Гацко у земану
једног дана глас доприје
да се чадор новог паше
на Гатачко поље вије.

Са алата помамнога
у замаху једном скочи
а рукавом свиленијем
отро је сузне очи.
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У Кнежеву кулу бану
изненада, без најаве
а у њега погледаше,
уплашене бројне главе.

него чаме на тавану
јер година двадес` има,
од када их не дирамо
и рука их не узима...

Не назива млади паша
нити Бога нит` Алаха
а столицу принесе му
Паповића Павла снаха.

Од несрећног тога дана,
протекло је двадес` љета
и без трага и без гласа,
остао сам без ђетета!

А кнез стари полагано
исправи се на тојагу,
под бреме је од година
потрошио своју снагу.

К`о дијете голобрадо
гуслао је он на њима,
па од кад се обестрви,
већ их нико не узима...

И трагове многе носи
из бојева и мегдана
и витешке успомене
и ожиљке љутих рана!

Болне сузе родитељске
прекидоше глас дрхтави
и Осману силном паши
у оку се суза јави.

Поклони се младом паши
по адету Пророкову,
онда врати старе кости
у столицу јаворову.

Јер му машту и сјећање
из дјетињства слике ките
па меканим рече гласом:
Ај` ми гусле донесите.

Држи паша бројаницу
по којој су ћилибари,
па овако проговори:
Поштовани кнеже стари,

Тад кнежева снаха скочи,
име јој је било Јана
па похита уза стубе,
скиде гусле са тавана.

ја не видим на зидове,
камените собе ове,
да ти висе о дувару
древне гусле јаворове?

Даворије јаворове
утонуле у прашину,
онда паша марамицом
скиде са њих паучину.

А прича се царевином,
ђе падишин бич дотура
да су гусле јаворове,
амајлија у каура!?

Па премаза смолом струне,
све то паши бјеше знано,
гудало је про гусала
превукао полагано.

А кнежеве старе очи
утонуле испод чела,
засијаше од сјећања,
овлажи их суза врела.

Онда гласом питомијем
почео је пјесму своју:
О Новаку с` Романије
и о Дели Радивоју!...

Рече паши болним гласом:
Пресвијетли слушај паша,
к`о домови српски сваки
има гусле кућа наша,

А кнежева снаха писну
и утече преко врата
јер јој ова пјесма бјеше,
већ чувена и позната.
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Паши бјеше непријатно,
са гуслањем нагло преста
и упита старог кнеза:
Што закука та невјеста?

Као да се Осман-паши
на плећима брдо сручи,
испод својих златних тока
антерију он распучи...

Кнежева се врати снаха
па младоме паши рече:
Груди ми се цијепају
кад чух гусле, како јече!

Сви бијаху скамењени
кад виђеше да он има,
испод сисе према срцу
тамни младеж на грудима!!!

Мој несрећни ђевер Јаков,
гуслао је исто тако
и пјевао исту пјесму
па ми пашо није лако.

Тај тренутак невјерице,
чудне мисли и погледи,
трајали су као вјечност
пред којом се срце леди?!

Кад сам у дом овај дошла,
нашла сам га у пелене
а он као мајку своју
волио је, пашо мене!

Паша горке сузе лије
пред старијем кнезом клече,
у крило му стави главу
и плачнијем гласом рече:

Од када се обестрви
већ година двадес` има;
под Ђедом је једно јутро
изјавио с` јарадима.

Опраштај ми Павле оче,
не гледај ме к`о турчина
но на груди родитељске
приви твога грешног сина!

И без трага и без гласа
остадосмо без ђетета,
па живимо са том раном
ево пуних двадес` љета!

Нек` опросте мртви преци
и ви живи сви по реду
што се крста ја одрекох
и што приђох Мухамеду!...

Мајку му је од жалости,
тешка туга, срце стисла
па је брзо преминула
и за својим сином свисла.

Онда диже руке к` небу
са сјенима разговара;
Превјерени син те моли
опрости ми мајко стара!?

Осману се пред очима,
заборава вид отвара,
срце бије у грудима
к`о без душе проговара:

За кајање мјеста нема
а превјере носим бреме,
крв у мени, ваша тече,
Паповићи родно племе!

Православна добра жено,
бил` познати могла њега,
јел` имао по тијелу
каквог трага ил` биљега?...

Па имена набројао
браће: Мата, Божа, Јока,
кад мајчино име рече
сузе пуне оба ока.

А бих пашо како неби`
к`о да гледам са очима;
Под лијевом он је сисом
један тамни младеж има!...

Још сестара име ређа,
фамилије и чељади
а вреле се сузе стачу
низ образе, према бради.
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Поче причу тужним гласом
као да се исповједа:
Кад сам оно нашу јарад
изјавио испод Ђеда,

Но пучином јака бура
усковитла једра лађе,
падишах се изненада
у таласе морске нађе!

Из крошње сам старог храста
ја листину њима брао,
мисли су ме обузеле
и сан ме је савладао.

Сиједа се дуга брада
површином морском вије,
ја до тада нисам знао:
султан пливат`, знао није!?

А кад сам се пробудио,
после можда, једног сата
јарад су ми од вукова
била мртва и поклата.

Ја запливах кроз таласе
и послужи срећа мене,
отео сам падишаха
од самртне морске пјене!

Од страха сам претрнуо
у глави ми кошмар наста,
косијер сам убацио
у шупљину старог храста,

Кад свијести султан дође
он ми рече: Ево сине,
поклањам ти царски прстен
отоманске царевине.

онда главом без обзира
пут Суве сам пош`о Баре
а онда сам изненада,
срео турке јањичаре!

То је овај златни прстен
што на мојој руци сија,
од њега се не одвајам,
то је моја амајлија...

Са још много српске ђеце,
обретох се дана тога
у одаје и сараје
код везира Травничкога!

Нас некол`ко добили смо,
звање паше једног дана
и свечано прилазили
на пријему код султана.

Онда су нас све одвели
ка Босфору и Стамболу,
у одреде јањичара
учио сам ратну школу.
Сад слушајте како успјех
да се родом крају вратим,
у гарду ме одредише
да султана силног пратим.
На лађи сам с` гардом био,
кад одлучи султан стари
да пучином отисне се,
Средоземљем да крстари.
С` палубе је посматрао
Византи`ског царства слике,
обалама од Европе
и Азије и Африке!...
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Султан редом сваког пита:
Ко ме онда смрти спаси,
када су ме ковитлале
морске струје и таласи?
Преко десет њих је рекло
да свијетли султан чује:
Ја вас отех пресвијетли
од немирне морске струје.
Озари се цару лице
кад ја клекнух на пријему,
прстен с` моје десне руке
истину је рек`о њему!
Па рукама уздрхталим
у загрљај мене срете

и рече ми: Изабери
у све моје вилајете,
ђе пожелиш, бит` ћеш глава
којег хоћеш пашалука,
да њим влада доживотно
племенита твоја рука!
Ја султану одговорих,
да ме вуче чежња брацка,
да управљам вилајетом
мога родног града Гацка!...
Сабљу ми је даривао
са колајном звања паше,
алаховим путевима
у крајеве дођох наше!
Кошмар ћете разумјети
унутрашњег мога јада,
Паповић сам био Јаков
а Пашић сам Осман сада.
Сам је Господ наредио,
својом вољом са висине
да ја владам просторима
моје славне ђедовине!
Данас су се остварила
моје маште привиђења
а кад крену њежно рече
фамилијо довиђења.
Крупна му је суза чежње
овлажила родну стопу,
на хату је помамноме
одјахао у галопу.
А истина изненадна
имала је снагу грома
за чланове фамилије
Паповића часног дома.
Стали као укопани,
гледају се без ријечи
а кнез стари од сазнања,
к`о рањени тигар јечи!...

Осјећа се тешко сломљен
као после страшног сана,
полако се према Ђеду
упутио истог дана.
Као стара орлушина,
што ђавољег нема зуба
са муком се узверао
уза стабло старог дуба.
Па дрхтаву руку пружи
старом дубу у шупљину,
а косијер кад извади,
увјери се у истину!...
Силни Осман-паша млади
на јуначкој ђедовини,
породичне дворе гради
у питомој Паповини.
Поред двора с` минаретом
и џамију, симбол Меке
а за душу мајке своје
и цркву на Пријесјеке!
Калуђерица је брдо
између два божја храма
к`о граница двије вјере:
Православља и ислама!
Не гледају једна другу
Богомоље ове двије
а чује се с` цркве звоно
к`о и оџа са џамије.
Па из мјеста Казанаца,
ка Голији и ка Ђеду:
алелуја звоно Христу
и урлање Мухамеду!
Мислио је Осман-паша
гријех тешки да опере,
и олакша спокој души
под теретом двије вјере.
Са војском је силни паша
долазио испод Беча,
а до смрти није знао
која му је вјера преча.
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Мориле га тешке мисли
како души наћи спаса
у тренутку када буде,
на капији судњег часа?!
Кошмарни га тешки снови,
доводили до очаја,
преци дични соколови
сада су му били раја!?
До смрти га прогонила
савјест мутна и нечиста:
Дал` ће срести на небеса,
Мухамеда или Христа?
Три вијека па и више
од овога доба прође
а и данас траг постоји,
прослављеног војсковође.
Рушевине од џамије
у Казанце још постоје
а са цркве звоно бије
и молитва Богу поје!
На срушеном минарету
траг остаде кроз времена
голијем се оком види,
крст исклесан од камена!
То је паши одгонило
са савјести мучну таму
да је више припадао
Православљу но исламу!
Том силнику што је прош`о
љуте борбе и попришта
грешна душа смирај тражи
кроз небеска судилишта.
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БРАТСКИ ГРИЈЕХ И КАЈАЊЕ
Колико је српска вила
са Комова, кроз земане,
тешког јада запамтила
и бројила српске ране.

Својој мајци удовици,
да заштиту мушку пружи
и четири љета старој
још макањи, сестри Ружи!

С’ Комова је ова вила
од Солуна до Авале,
као сестра ожалила
за слободу, главе пале!

На своме је кућном прагу
тај потомак соколова,
усмртио турског агу
и низама два његова.

Јунацима ране прала,
нагоркиња српска ова,
кроз вјекове, од Дрекала
до војводе Миљанова.

Рече, када сабљу скиде,
свога оца са дувара:
У комите син ти иде,
опрости ми мајко стара!?

Вијенце је плела славе
за хајдучке харамбаше,
што даваше мушке главе
на олтару вјере наше...

Док се с’ мајком поздрављаше
заплака се и растужи,
када дечје сузе виђе
у очима сестри Ружи.

Турски лелек посматрала
на Скадарска тешка врата,
кад је руса глава пала,
силном паши од Бушата!?

Не сањаше, док је држи
у наручје братско своје,
те ће сузе клетва бити
једног дана за обоје.

Миљану је Вуковоме
изнад главе лепршала,
кад је паши злогласноме,
Шеховићу глава пала!

А мајка је са сузама,
непомично с’ кућног прага
са погледом испраћала,
у неповрат, сина Драга.

А сад крену ова вила,
трагом приче истините,
кад је Драга Поповића,
испратила у комите...

Мајчино се срце слама
на крилу јој Ружа плаче,
све док Драго у горама
изблијеђе и замаче.

Са оџака часне куће
црни усуд и судбина,
одведоше у беспуће
Поповића Драгутина!?

А онда је њежним гласом,
својој Ружи рекла мати:
Молимо се срећо моја,
да нам Драга, Господ врати.

У рукама његовијем
судбоносна пушка пуче,
па је мор’о од невоље
напустити родне Куче.

Но судбина мрежу снује
и вријеме брзо лети,
док Драгутин комитује
по гудура и врлети.
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Пресретао караване,
Азијатских освајача,
све од Скадра са Бојане
до Валоне и до Драча...

Врисну мајка: Благо мене!
Када синов глас познаде,
у несвијест од радости
пред синове ноге паде.

А године већ четири,
мајка абер чула није,
често тужи живог сина,
а од Руже сузе крије.

Искрени је мајчин врисак
пробудио племе Куче,
Драго мајку малаксалу
узео је у наруче.

Често пута мајка сања:
Син јој слази са Комова;
копни стара од надања,
од кошмара и од снова!

А од болног доживљаја
не мога јој рећи ништа,
већ је носи до лежаја
крај верига и огњишта!

Мала Ружа, још макања,
али тјеши своју мати:
Ускоро ће Драго доћи,
немој мајко туговати!?

Ту комити и хајдуку
мушка снага малаксава,
када виђе на јастуку,
мала сестра Ружа спава.

Сви рођаци забринути
и јуначко племе Кучи,
питају се: кад га нема,
што бар нешто не поручи?...

Чини му се да се смешка
од дивнија дечјих снова,
док га ломи туга тешка,
сестру њежно помилова.

Бјеше ведро љетње јутро,
са истока зора свану,
када Драго изненада
испред своје куће бану,

Онда топла братска суза
на невино кану лице,
а он збори: Пробуди се
моја сестро мезимице!

а мајка се из сна прену,
и отвори кућна врата,
стрекнула је у том трену,
од делије непозната!?

Од додира братске сузе
заблисташе бистре очи,
а дијете јецајући
у загрљај брату скочи...

Страх савлада па му рече:
Вољела бих јутрос знати,
шта пред нашом кућом тражиш,
сератлијо непознати?

Мајка дође ка свијести
а призор јој душу прену,
кад угледа своју ђецу;
уплакану, загрљену.

Драгу сузе навријеше
а на срцу камен паде,
најтеже му од свег’ бјеше,
што га мајка не познаде!?

Па устаде и повика:
Добро дош’о, Драго сине!
И постави испред њега
пуну чашу медовине...

Па јој рече, плачним гласом:
Мајко моја, јел’ истина
да ти јутрос не познаде
јединога твога сина?...

Онда Драго из кубуре,
абер даде и поручи:
Да се скупе Поповићи
и цијело племе Кучи!?
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Па неђељу пуну дана
пред њину се кућу слави,
овнујско се месо кува
а на ражњу пеку брави...

Пита орла: кад рашири
моћна крила по висина,
е дал’ неђе, по горама
мога брата Драгутина.

Узаврела крв хајдучка
и судбина, Драга вуче,
поново је напустио:
мајку, сестру, родне Куче!

Кад случајно по горама,
црног врана глас одјекне,
тада Ружу страх обузме
и сестринско срце стрекне!

Кад осјети поред сестре
да му мајка тврдо спава,
у глуво је доба ноћи
отишао без поздрава.

Поглед чежње и надања
уз планинске лети стране
жарко жели, будна сања:
дако Драго окле бане!?

Хитао је код дружине,
прије него зора сване
а тог јутра, мајка, сестра,
опет бјеху уплакане!

Сањала је једне ноћи
да глас свога брата чује,
а онда је опасаше
из присоја љуте гује.

Опет грле горку тугу,
која ни сад није мања,
тјешиле су једна другу,
празном причом без надања?

Чини јој се к’о на јави
да јој гуја испи очи,
к’о без душе из тог сана
уплашена Ружа скочи!...

Опет њежна, женска срца
скапаваху у грудима,
докле Драго са дружином
комитује по брдима...

Тога јутра својој мајци
није смјела причат снове,
са страхом је изјавила
своје стадо уз Комове...

Од одласка његовога
прође пуних осам љета
а Ружа је стасавала:
у ђевојку, из ђетета.

Драгутину, брацка чежња
ништа није била мања,
бијаху му додијала
даноноћна четовања.

Са шесна’ест година је,
била као горска вила
за братом је туговала
и сестринске сузе лила.

Па то вече кренуо је
с’ два комите Арбанаса,
кад је зора осванула,
под Комове тројка стаса!

У подножју од Комова,
везак везе, чува стада,
тихо своју пјесму пјева
и Драгу се брату нада.

Кад су сјели да одморе
крај планинског ледног врела
у дебелој ладовини,
млада Ружа бјеше сјела.

Када види сурог орла
на Комове како лети,
овлажи јој суза очи
и брата се Драга сјети.

Гледа Драго, па се пита:
јел’ анђео ил’ богиња,
вјечно млада Афродита,
или вила нагоркиња?
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Од дугога четовања,
од злочина и од пљачке,
витештво се љуцко топи
и врлине све јуначке.

Ти си њему цуро млада
или сестра или снаха,
ми нијесмо слуге Христа
вјерујемо у Алаха!

Тад му груди обузеше
ниске страсти и побуде,
ово звјерско осјећање,
тешка мана, зна да буде!?

Као звијер Драго урла
од лудила и од страсти
није знао да рођеној,
сестри живот упропасти!

Не знаваше животиња
да рођену сестру гледа,
но кидиса као звијер
а млада се Ружа не да!

Када клону од умора
на меку се пружи траву
гледа цуру изнемоглу,
нагрђену и крваву.

Ал’ залуду, већ осјећа,
колико је од ње јачи
тада Ружа у мислима
сан синоћни протумачи!

Гледаше је са кајањем,
животињски нагон преста
пробуди се људска савјест
но кајању нама мјеста.

Но ни она не познаде
рођенога брата Драга,
но се бори к’о вучица,
док малакса женска снага.

Онда Ружа полумртва
с’ тешком муком проговори:
Платићете пасја вјеро,
крволоци и злотвори.

Пред помамном мушком снагом
њежно женско тјело клону
и у благу несвјестицу,
предаде се и утону?!

Имам брата старијега
што горама комитује,
па ја молим Свевишњега
да за ове јаде чује!

Избезумњен у страстима
њено рухо исцијепа,
а говори: Бит’ ћеш моја
нагоркињо прелијепа!

Имала сам осам љета
када смо се раставили,
онда јекну, тихо болно:
Драгутине брате мили.

То дивљачко силовање
посматраху Арбанаси
ал’ ни један не покуша
да невину цуру спаси!?

Братски си ме миловао
прије осам пуних љета
а сад твоја сестра Ружа
раставља се од свијета!

Ружа млада запомаже:
тек шесна’ест имам љета
спасите ме, Господа ви
и тако ви два свијета!...

Но ни тамо код Господа
нећу моћи од срамоте,
Драгутине брате мили,
ђе си данас, не било те?!

Ми нијесмо влашке вјере,
један од њих одговори,
но тај што те обешчасти,
у Црној је рођен Гори.

Година те осам чекам,
крута, брацка, снаго моја,
па без части и живота
данас остах од несоја!
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Кад то рече задрхташе
дивне бујне усне младе,
анђели је прихватише
и Господу душу даде!?

Нећеш више никад виђет’
ћерку Ружу, сина Драга,
док не стигнеш судњег дана
на капији, вјечног прага!?

Онда Драго болно писну
као гуја из присоја:
Ја пред Богом нећу стизат’,
Ружо, мила сестро моја!

Па крваво писмо стави
у њедрима сестри Ружи
док над овом трагедијом,
гавранова, јато кружи!?

Крваве јој љуби ране
и сестринске крви пије,
сад га братски нагон води,
преобуче рухо змије!

Све то ћутке посматрају
сузних очи, а без гласа,
тај је призор растужио
и два дивља Арбанаса...

Драго Ружи, брацки збори:
Кунем ти се сестро моја,
пред тобом ћу убит сада
твог џелата и несоја...

Драго клекну, гледа к’ небу
и Господу проговара:
Помози ми да прободем,
срце, врхом од ханџара!

Боже један зле судбине:
један човјек а два лика
огрнути одорама;
њежног брата и крвника!

Прекрсти се грешном руком
и у груди ханџар зари,
да у своме покајању,
поред сестре искрвари...

У једноме грешном рабу,
одсликане двије стране
преполовљен, вјечном борбом,
Свевишњега и Сатане!?

На том мјесту с’ којег ниче
црна прича и крвава,
кажу људи до дан данас
никад није никла трава!

Братски бол му груди пара,
косу чупа, срце стеже
оштрим врхом од ханџара
изгубљени образ реже!
Онда својом врелом крвљу,
пише врхом од ханџара:
Грешни син ти писмо пише,
самохрана мајко стара!
Трагом моје самовоље,
зле судбине и бијеса,
ја и моја сестра Ружа
селимо се на небеса!!
Она иде Рајском врту,
на мене се гријех свали
зато мајко док си жива,
мене куни, Ружу жали!
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ОСВЕТНИК ИЗ БУКОВИЦЕ
На сјеверу ломне Црне Горе
ђе бистрици са врела жуборе,
ђе Творитељ природу окити
којом вјечно крстаре комити
а хајдучке чете и засједе,
кроз пештере и гранитне греде,
вазда будно чекају злотворе
под окриље четинарске горе
а кроз стабла висока, букова,
завијају чопори вукова...
Предјелима, земаљскога раја
у близини вароши Рожаја,
малено је село Буковица
окле’ ниче бра’ство Белојица...
Ту живјети, није било лако,
кроз робовско вријеме опако
и кроз бурне освајачке плиме,
сачувати Светосавско име!?
Са тог стабла, људског родослова,
кроз минули, период вјекова,
оружје се свијетло носило
и злотвору сабљом пркосило,
брао Бадњак и дизала слава
и давала за слободу глава!...
Ту нијесу крвници са стране,
починили јаде и зијане,
кроз минуле дане и времена
кол’ко наша браћа превјерена,
што стадоше под барјак ислама
да би јаде задавали нама...
Два вијека, комшије су њине,
потурице из братства Личине,
ти зликовци и ниједна вјера,
доселише неђе са Пештера
према Хајли и граду Рожају,
српском живљу јаде да задају,
језиком су истим говорили
а никад се нису помирили,
но се братска светкује освета
од како је људи и свијета!...
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А кад пушка фашистичка пуче
Личина се братство преобуче,
али шта ћеш, први пут им није
да се рухом заогрну змије!?
Стара мржња поново проклија
ум помрачи вјечних крвопија,
па помисли ово пасје сјеме
да је дошло њихово вријеме!?
На удару нађе се Личина,
Белојице, кућа Вукадина,
јер бијаше трн у оку њима
што Вукадин шест синова има...
Сад слушајте, у вихору рата
како оста без два своја брата,
млада сестра Ангелина – Гица
од часнога братства Белојица!?
Кад животе одузеше њима,
гледала је сестра са очима
и са њоме црна мајка Стана
крв невину, синовскијех рана,
под оружјем кренуше Личине
ударише на катуне њине,
да побију, бијаше им жеља
Богољуба и брата му Веља
па да њине овце заплијене
тако рђе комшије цијене!?
Мајка Стана стала је пред њима
да синове заштити прсима,
но пред очи, потурчена губа,
усмрти јој сина Богољуба,
коме мало остаде сироче;
Ангелина сестра кукат поче,
други крвник младог Веља рани,
крв невина лије по пољани!
Сестра воде шакама захвата
да залије рањенога брата,
али крвник сестри воду просу
па у Веља нови рафал осу...
Онда звјери почеше да пале,
окутњицу, колибе и штале

арлаучу а стоку плијене
јер несоји образ не цијене!...
Када шћер и мајка закукаше,
са свих страна људи дотрчаше,
па жртвама спремају носила
што је вјечна мржња покосила.
Вукадин их отац залелека
а закука млада сестра Бека
лелек Љуба, Миломира, Вита,
браћи ране, крваве честита,
ископане двије раке свјеже,
ђе ће вјечно младости да леже,
мајка Стана збори синовима:
Осветите погибију њима,
мој Никола чу ли што ти реко,
у моје те заклињем млијеко!...
Онда јекну лелек братског бола,
кад брат тужни приђе им Никола
деветнаест имаше година,
силан као Вуче Лопушина
тамне пути, згодан као вила,
болно приђе до братских носила,
косу чупа а браћу лелече
крај носила к’о без душе клече,
крваве им кошуље узима
па над гробом заклиње се њима
у крв братску и у ране њине:
Платит’ ће ми крваво Личине,
мајко моја, твој син ће Никола
ублажити ране твога бола,
кунем ти се у обадва ока
ухватићу банду крволока
и памтите ово што сам рек’о
пропиштаће мајчино млијеко,
а живјећу на овом свијету
да извршим ријеч и освету!...
Тад Никола позва племенике
да приступе са њим у четнике,
и момци му приступише чврсти
да се српство брани од некрсти.
Поче храбра Николина чета,
муслиманске пљачкаше да срета
а он смишља и прилику вреба,

мушки браћу, осветити треба!?
Бог досуди, на бусије њине,
наљегоше, убице Личине,
крволоци повели синове
у злочине и у пљачке нове,
и сеире на запрежна кола
док излеће пред њима Никола,
у крвнике митраљез упери,
разоружа маните звијери,
тад најстари Личина завика:
Алах екбер, ево невјерника!
А Никола проговара њима:
Пасја вјеро, ево Бога има,
судбина ми доведе џелате
да ми брацку, крв и главе плате!...
Пасја милет преклиње и моли
попадаше, пред ноге Николи,
Никола их муну у вилице:
Доцкан ви је за кајање злице,
онда један пред Николу клече,
вади кесу па овако рече:
Ево злата и царских дуката,
да ти оба намиримо брата,
још имамо стасалија шћери
па најљепшу себи одабери...
Тад Никола са сукњеног гуња,
црна пуца, распучи к’о муња:
Погледајте превјерене хуље,
моје браће крваве кошуље,
мјесецима бораве на мене
да би данас биле освећене!
Крв њихова данас ве навела
да платите безочна недјела!
Ви за ваше богаље смрдљиве
удајите шћери и одиве,
а мени се турчад рађат’ неће
док је крста и док је свијеће!
Да је на вас перје од сокола,
да ми дате кључе од Стамбола,
и мисирско благо на дар мене,
братске главе немају цијене,
но се оне са главама враћу,
није злочин осветити браћу
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а усуд је вјековима нама
да дугове миримо главама!!!
Црни кошмар у мојој је глави,
брацке душе, у сну и на јави,
преклињу ме и са неба моле:
Освети нас наш братски соколе!
Вама данас дође судња ура
да па’нете у руке каура,
да вам чиним, што је мени драго,
да пљачкано не арчите благо...
Онда соко нареди дружини,
с’ крвницима, шта даље да чини:
Оба оца за смрче свежите
а синове на ражањ пеците,
нек’ злотвори виде обрезани,
како бјеше мојој мајци Стани,
и сестри ми, малољетној Гици,
кад ми браћу убише крвници!?
Зацврчаше на ражњу тијела,
засмрђеше катуни и села,
а очеви гледају с’ очима
како зло се, са злом врати њима.
Један отац пресвисну и црче
и издахну уз стабло од смрче,
у просторе оде ахирета
а Никола другог изрешета
да алаху причају милети
како србин брацке главе свети.
Кад учиње како је рекао,
и на ватри их живе испекао,
од печених тијела злотвора,
смрђела је мјесецима гора!?
Вјековима у крају је њином
на злочин се враћало злочином,
а стигоше дрске крволоке,
последице, за њине узроке!?...
Николина одана дружина
три је села спалила Личина,
и бранили све до краја рата
српска села од банде џелата.
Крајем рата и последњих дана
завладаше снаге партизана,
и црвена блиста петокрака
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са Титових тробојних барјака,
Николина, потказа рођака,
кудије се са дружином скрива,
па га траже мртва или жива.
А кад хајка дружину опколи,
Бог и срећа дадоше Николи
па се рањен спаси и извуче,
кроз њихове, троструке обруче!
Тама паде, дан се не бијели
политика србе подијели,
а “Озна” је послала шпијуне,
да кроз села мотре и катуне,
два без душе, ђе год да оправе,
трећи мора остати без главе!?
Колико је, црног вакта тога,
без кривице и на правди Бога,
од пријеког пострадало суда,
кад је “Озна” крстарила туда.
Свуд се тражи Николина глава
но од њега ни трага ни јава,
“Озна” мотри породицу њину,
ухапсише сестру Ангелину,
мучи хорда црвених џелата
младу сестру да им ода брата,
тешке муке трпи три мјесеца,
па им рече: Не будите ђеца,
ја Николу нећу издат’ брата,
да ће те ми коноп око врата
или ватру ложити на груди,
зар да издам брата у нељуди!?
Кад виђеше разјарене псине
да пријетње, не помажу њине,
пустише је послије погрома
изнемогла, да отпузи дома...
И браћу му спроводе и муче,
да изнуде од издаје кључе,
па се чуде великоме чуду,
све пробаше али све залуду,
неће браћа брата да одају
и да душу ђаволу предају.
Гледала је ћерка Ангелина
кад је банда бездушна удбина,
мајци Стани скакала трупачке

на рањене груди и старачке,
јер методе бирали нијесу
безбожници у своме бијесу!...
Ангелина када се удала
мучитеља једног је познала
што је мајку мучио јој стару,
шеф је “Удбе” био у Пазару...
Него шта се са Николом збива,
ђе борави и ђе ли се скрива?!
Три године у бункер се крије
па му “Удба” у траг ушла није
ал’ упорно чврсти обруч стежу
а судбина плете црну мрежу?!
Себечеву покрај Сопоћана
дође група вјешто маскирана,
Николином јатаку говоре:
Послао не покрет Равне горе,
да одбјегле водимо четнике,
пут запада и пут Америке!
А код тебе, покрет нам дојави
Белојица Никола борави,
па похитај те му ово кажи
жури нам се и нас УДБ-а тражи.
Ту наивно јатак повјерова
да је прича истинита ова,
па Николи рече Белојици:
чекају те одбјегли четници,
но пожури док је још за дана
да те воде преко океана...
А Никола сумњичаво гледа,
колеба се, ал’ судбина неда,
но га тихо и потајно зове
у удбине кљусе и окове!
Он митраљез и бомбе одложи
и цијену скиде својој кожи
и отровну загризе удицу
онда жбири воде Белојицу,
пречицама кроз густе врзине,
да планове не открије њине.
На Хоџево у буковој гори,
један од њих Николи говори:
Упали нам, замка и превара,
ми смо људи удбе из Пазара,

три те пуне тражимо године,
преорасмо брда и планине,
тражимо те к’о бисер у траву
а ти ево, дарива нам главу
без отпора и без погибије...
Још удбовац завршио није
а Никола скочи на изрода,
своју главу, да би скупље прода,
но грунуше револвери пуни,
покосише, сокола плотуни,
оловна га киша изрешета,
оде душа с’ овога свијета,
без свијеће, попа и опела,
а остатке његовог тијела,
тајна крије до данашњег доба
у утроби незнанога гроба,
којем нема биљега ни знака
нека му је црна земља лака,
а на небу, души вјечна слава,
осветнику младих, братских глава!
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ВУК КАЛАЈИТ
Предјелима Старог Влаха,
Увачке се горде стране,
ђе поносно и без страха,
постојање, срби бране!

Дивно ли је погледати
када свиће рујна зора:
Врх Златара, Сунце злати,
Златибора и Јавора.

Бадњак дими од искона
и крсна се диже слава,
Милешевска јече звона
још од Краља Владислава...

Како Господ и Дух Свети,
окитише те предјеле,
не знаш дал’ је љепше љети
ил’ кад зиме забијеле!?

Ту природа, поља везе,
у Прољеће, рајским шаром
а грле се вите брезе
са модријем четинаром.

Кол’ко маште ту потроши,
Свемогућа Божја воља,
од Сјенице до Вароши
и до града Пријепоља,

Ту су војске крстариле
кроз времена бурна, стара,
пландовале горске виле
у крошњама четинара!?

а колико само створи
као кристал чисте пјене,
бистри Увац док жубори
кроз кањоне и стијене!?

Слобода је овђе скупа
а јефтине људске главе,
бјелоглавог, јата супа,
литицама гњезда праве!

Ту жубори Тисовица
и у Увац ту увире,
кроз клисуре од литица
ђе крсташи крила шире.

Ту су вазда претци наши,
светковали српско име
а топло се љето плаши,
оштрих зуба, ледне зиме...

Ту су кости кроз пећине
и хајдука и комита,
па нек’ гусле помен чине:
Дјелу Вука Калајита,

У земаљском томе рају,
тајне моћи Златар ките
а множе се и бујају,
разне траве љековите:

том соколу од сокола,
коме ниђе нема гроба,
нека јекне пјесма бола,
српских јада и деоба...

Ту чаробним плодовима,
Старовлашка, буја клека
а хајдучка трава има,
тајне моћи од лијека!?

Родио се у Штитково
на обали Тисовице
а село је, дично ово,
дало многе перјанице!?

Још легенда жива има
у ове је горске стране,
Мутап Лазар с’ хајдуцима,
сријетао караване!...

Сјатила се околина
код Комрена Калајита
да му Вука, првог сина,
благослови и честита!
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А из села Мишевића
Чоловића ујчевина,
Аници је сестри стигла
на бабине Вука сина...

Те га мисли чежњом ломе
и момачке груди грију,
онда рече оцу своме
кад заврши гимназију:

Вук бијаше од малена,
оштрог ока и погледа,
нарав бистра и ватрена
па никоме на се неда!

Имам само једну жељу
па понизни син те моли,
за благослов родитељу
да у војној идем школи!

Слушао је од гуслара
и од старих људи приче,
за времена бурна, стара
и окле’ им лоза ниче!?

А отац се нагло прену
мисли, Вук је још дијете
па се пита у том трену:
како дани брзо лете!?

Сазнао је к’о дијете
да потичу Калајити,
од Максима Рашковића,
кога звање кнеза кити.

Кад размисли, сину рече:
Мој благослов имаш сине,
од слободе, ништа прече
и од мајке отаџбине!!!

Из земље је Херцегове,
судба претке донијела
у крајеве тада ове,
населише седам села...

На оџаку Калајита,
околина сва се сјати
да му срећни, пут честита
и са сабљом да се врати!?

Школу учи, чува стада,
издваја се од вршњака,
с’ пјесмом коси по ливада
и стасава у горштака.

Сви говоре одржаше
а наздрави Вук на крају:
Збогом дично братство наше,
збогом родни завичају,

А у село Мишевиће,
ујчевини када оде,
гледа родну кућу Петра
Бојовића војеводе,

збогом сестро, збогом брате,
родитељи и родбино,
у здрављу ми сви остајте,
ево мене отаџбино

рад’ слободе, што је наше,
величина људска ова,
поломио турске паше
са крвавог Куманова!...

да спартанац Краљу будем
и одолим храбро свему,
да се вратим, кад затреба,
ил’ са штитом, ил’ на њему!...

А Чоловић, ујак Петар,
гледа Вука па се дичи,
из ока му суза блиста
што баш њему, сестрић личи!

Стиже граду Сарајеву,
крај Миљацке воде шета,
гледа стопе, окле’ Принцип,
Фердинанда изрешета.

Вук у машти себе пита,
док витештвом чула храни:
оћел’ и он кадар бити
да слободу српску брани!?

А у строју и бригади
и цијелом школском пуку,
ђе питомци уче млади,
нико није раван Вуку!...
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На одсуство преко љета,
долазаше родном крају,
завичајем да прошета
ђе му претци, дуго трају.

па је рек’о својој жени:
Издајник је бити лако
али неће, нико мени,
везат руке наопако!

Тамне пути а стас вити,
горштачкога чврстог кова,
гардиста је мог’о бити:
Руског цара Романова!?

Од слободе, шта је прече,
прегаоцу Бог помаже,
па се проби и утече
кроз Њемачке, густе страже.

Тврђи бјеше од кремена,
лаке ноге к’о да лете
а сијају на рамена
официрске еполете,

Без одмора ноге лете
кроз врлети и беспућа
док га једно јутро срете
у Штитково, родна кућа...

сјајна дугмад и ширити,
официра краљевога
а бедро му сабља кити
коју доби с’ Вјером Бога!...

Тад се горко разочара
пред бујицом људске злобе,
захватише срез Златара,
српски сукоб и деобе.

Остаде у Сарајеву,
чаробноме, дивном граду
да на служби отаџбини,
обучава војску младу.

Чича Дража с’ Равне Горе,
зове краљу под барјаке,
други иду да се боре
под знамење петокраке!?

Ту је снове остварио
и животне своје жеље
и срећно се оженио
и стекао пријатеље.

Мјесецима Вук не спава
од кошмара злих деоба,
него везе одржава
са покрета ова оба.

Још угледно мјесто има,
ђе се људска вредност мјери,
родитељ је војницима
а пријатељ свакој вјери!?

Па ујака Петра пита:
Савјетуј ме ујко нечим,
шта паметно да урадим,
братски покољ да спријечим?

Него оно када плану,
огањ другог свјетског рата,
по Европи и Балкану
и на наша стиже врата!

А ујак му Петар збори:
Ћудљиве су тајне рата,
без пријеке, немој нужде,
у србина пуцат брата!...

Пред Трећега, Рајха чизмом,
војска није издржала
но немоћно, пред фашизмом,
за петна’ест дана пала.

А Вук србе обилази
да спријечи пут несрећи,
види да ће плод подјела
искористит’ неко трећи!?

Предају се дивизије
и краљеви официри,
бијели се барјак вије
али Вук се с’ тим не мири,

Јер злотвори српски желе,
први пут им ово није,
пошто србе подијеле
да се братска крв пролије.
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Кад букнуше ратни дани
иако су крви наше,
турци су се Кладничани,
преобукли у усташе!

Командује: Замном браћо,
даноноћно борбе води
и општину Божетиће
од крвника ослободи.

Потурици никад није
било тешко да се прода,
усташки се барјак вије
код Кокиног, малог Брода..

Кад регруте нове прима,
врлина га људска краси
јер јединце не узима
да домове не угаси.

Комунисти Вука лове
да би како приша’ њима
а мајор га Глишић зове
у редове четницима!?

А српски се борци купе
из свих села младост хита,
добровољно да приступе
у редове Калајита...

Муслимани и усташе
од Кладнице ударише,
Божетиће опљачкаше,
српске куће попалише...

Но устанак кад пропаде
и Ужичка република,
тад крвави сукоб поче
партизана и четника!

Кад Вук виђе јаде ове
он се више не колеба,
него србе на збор зове,
оружја се латит’ треба!

А снаге се већ повлаче
партизанских јединица,
са висова Кадињаче,
Златибора и Ужица.

Испред тога српског строја
ђе се сјати брат до брата,
паде предлог Радивоја
Чкоњевића, адвоката:

Судба их је понијела,
про Јавора и Златара
па у српска поче села,
отимање и поара.

Више браћо нема мира
па ако ме неко пита,
ја предлажем командира
нама, Вука Калајита!?

А Вук кликну: Замном браћо
да се српска села бране
и први пут о Божићу,
напао је партизане,

Ратно знање и обуку
он на војне стече школе,
онда народ кличе Вуку:
Живио нам наш соколе!...

па су храбро у јуришу,
потиснули снаге њине
да се лчоме према Босни,
преко брзе воде Дрине!...

Изненађен, Вук покуша,
тога звања да се брани
али ко то више слуша,
већ га носе по пољани.

Вукова је храбра чета
већ прерасла у бригаду,
под шубаре од јагњета
сви имају густу браду.

Вук у Варош из команде,
своју чету наоружа
да крвничке гоне банде
и да им се отпор пружа!

С’ пјесмом лете у јурише,
зла судбина ђе стријеља,
командира воле више
но рођеног родитеља.
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Вук тактику разрађену
и са војних школа знање,
примењује на терену
да жртава буде мање...

а Црвена, већ Армија
по Србији силом грува,
да се Тито и партија,
устоличи и сачува...

Док наступа у побједе,
срете Дражу једног дана
а Чича га произведе
у бригадног капетана!

Кад сви редом издадоше,
Чичин покрет с’ Равне Горе,
тад четници остадоше
са судбином да се боре!?

Ђе год српски народ страда
пред бригадом соко лети,
стиже око Вишеграда,
братски покољ да освети!

Још имају једну наду,
против силе много јаче
да се с’ војском ка Западу,
пробијају и повлаче.

Од Билеће до Рудога,
положаје храбро држи
а прегази Рогатицу
и Горажде огњем спржи.

Вук са својом јединицом,
про Сјенице, крену тада
но изгибе сва бригада
неђе око Вишеграда!?

Једну групу, за невољу,
на Златару остављаше
да му србе не покољу,
Кладничани и усташе!?

Кад надживје драму ову,
Вук се врати преко Дрине:
Тисовици и Штиткову
да се скрива у пећине.

Свуда стиже ђе затреба
да се српски народ брани,
црвени га покрет вреба
и Титови партизани.

И Чкоњевић Радивоје
у безнађе Вука прати,
заклели се, главе своје,
неће живи предавати!...

Једном су га пролетери
и безбожна зла дружина,
што окрену леђа вјери,
опколили код Плужина...

Ријешили по пећина
да бораве к’о комити
а скрива их околина
и јунаке своје штити...

После љуте касапнице,
Вук обруче проби њине
са остатком јединице,
повуче се у планине.

Наступише хладни дани,
издисаше јесен позна,
Вука гоне партизани
и пријека служба ОЗН-а!

За четири зиме ледне
и четири љета врућа,
не почину ноћи једне,
планина му бјеше кућа!...

Сто је пута, Вук на скије,
пролетио кроз мећаву,
кроз засједе и бусије
и изнио живу главу.

Крај се рату приближава
а Вук види ствар не ваља
јер Западни блок држава,
издао је Петра краља,

Једном су га муслимани
у фереџе преобукли
и на бесу, под ризиком,
спасили га и извукли...
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Један га је Живановић,
испред очи удбовцима,
извезао из Вароши
у сијену на колима...

наопако везивали,
бодљикавом жицом руке
ал’ су они издржали,
без ријечи њине муке...

Три године УДБ-а будно,
гони Вука Калајита
и крстари узалудно
и с’ пријетњом народ пита!

У крајеве, кажу ове,
није било црње судбе,
кроз земане и вјекове,
од терора, снага УДБ-е!?

Залуд муче и пријете,
залуд хапсе и спроводе,
залуд шаљу своје чете
уз корито Увца воде.

Тада жбири пронађоше,
издајника и изрода
да србина изда брата
и јефтино образ прода.

У засједе будно страже
а с’ четама хајку крену,
к’о да ситни бисер траже
или иглу у сијену!?

Приђе тихо удбовцима
па шапуће издајица:
Правошеву у њедрима,
Вукова је земуница...

Морале су чак и жене
и чобанчад код оваца,
да се крију у стијене
од терора удбоваца!?

Четрдесет осма бјеше,
кад се Господ, земљи јави,
Златаром се размиљеше,
бојне чете као мрави.

Да им Вука у том крају,
током рата није било,
сви од реда, добро знају,
српство би се угасило!...

Да је Шваба ударила
неби било војске више,
с’ три обруча браћо мила,
Правошево опколише,

Пејановић мајор доби,
заповијест од Крцуна:
хапси, удри, мучи, роби,
живаљ села и катуна!

онда Вука Калајита
и Чкоњевић Радивоја,
позивају на предају
да се ману од пробоја!?

Тражи људе колебљиве,
снагом силе или мита,
ради мртве или живе,
главе Вука Калајита!?

А они се прекрстише
и рекоше: Бога има,
боље њему на небеса
но у руке злотворима!

Сва су средства дозвољена,
одговараш само мени,
тад су села опкољена
а стегао мраз студени.

Још Вук кликну као соко:
Бог једини зна шта ради,
жив у руке, нећу ваше,
безбожничка копилади!!!

Из Радивојевића села,
србе што су с’ Вуком били,
с’ огњишта су раселили,
пребијали и мучили,

Радивоје пробој крену,
ватром свога митраљеза
али плотун у том трену,
из засједе змаја среза.
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Побратима рањенога,
кад Калајит, виђе Вуче,
за опроштај моли Бога,
па га уби и дотуче!
Па залеже покрај њега
и развида бомбе двије,
у насеље Свевишњега
да се њима душа вије!?
Па има ли више бруке,
кад за српство све су дали,
а од српске, јутрос руке,
из засједе, мучки пали?...
Пред кућом су шефа УДБ-е
допремили тјела њина,
да се сладе безбожници
и варошка околина.
Са Златара, браћо мила,
два крсташа у висине,
раширише моћна крила
да им вјечни помен чине!
Без знамења и без гроба,
без свијеће и тамјана,
до данашњег оста доба
ова тајна закопана!?
Тихо јечи по странама,
болни јаук српских села,
свештеници по црквама,
тајно служе, чин опела...
Па нек’ гусле јаворове,
отму сјенци заборава
и помињу кроз вјекове:
Калајита, Вука лава!...
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БРАТСКЕ РАНЕ ГОРЊЕ ЈАБЛАНИЦЕ
Упути се епски пјесник
од Лесковца пут Медвеђе
а одатле пут Косова
Јабланицу Горњу пређе.

Од Косовског ископања
са Радана српска вила,
из пећине мрачне није
на виђело излазила.

Гледа дивну панораму
и зелене стране стрме,
слуша жубор љетње кише
и громове како грме!

Није могла гледат’ војску
Азијатских освајача
без суза је самовала,
уз уздахе сувог плача.

У природи нетакнутој,
Сијарињска Бања има,
ђе остаци налазе се
из времена древног Рима.

Кад је глуво доба ноћи,
кроз клисуре и катуне,
вјереница Косанчића
још судбину црну куне.

А због воде љековите,
долазише у њу тада:
Византи’ски властелини
престонога Цариграда.

Све док искра новог дана,
српски васкрс не назначи,
кад загрмље вожд Тополски
да се гоне освајачи.

Ту чобане вјековима
кликтај сурог орла буди,
о прошлости тога краја,
српски гуслар нек’ загуди.

Ријешише господари
Црне Горе и Србије:
Да се овим крајевима
опет крсташ барјак вије.

Под висом је Мркоњскијем
одмарао Свети Сава,
глед’о утве златокриле,
слуш’о рику горског лава.

А европске силе тада
наградише борбу њину
дадоше им независност,
на Конгресу у Берлину.

А трагови Немањића
још видљиви ту постоје,
Душан Силни одатле је
властелине им’о своје.

После тога ријешише
са Балкана сестре ове,
да поврате српске земље,
Царевине Душанове.

Косанчић је с’ Обилићем
и Миланом од Топлице,
у лов иша’ у земану,
трагом Горње Јабланице.

Па припреме отпочеше
да Косово српско врате
и са њега протјерају
пут Стамбола азијате.

За Лазаром ка Косову,
пође народ тога краја
да Небеско царство стекне
а не буде турска раја.

Тад је Милан Обреновић
поручио Горском књазу:
Бирај братства одабрана
по јунаштву и образу.
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Населићу те јунаке
у врлетна брда ова,
да куцају ханџарима
на капије од Косова.

Ви’ори се црни барјак
из балканске касапнице,
кад удари швапска сила
српској земљи на границе.

Па се овђе доселише
истори’ских ових дана,
круте братске узданице
и племена одабрана.

Из Горње су Јабланице
одабране братске главе,
разасуте све од Цера,
до гробнице Јонске плаве.

Све од земље Херцегове,
од Чакора и Ругове,
бирана су српска братства
у крајеве стигла ове.

А многи су у пробоју
Солунскога фронта пали,
за слободу свих Словена
без жаљења живот дали.

Срби, Грци и Бугари
по Балкану заратише,
да на њему турског трага,
не остане ниђе више.

Но несрећа догоди се
током другог свјетског рата,
кад је Горњом Јабланицом,
кидисао брат на брата.

Из Горње је Јабланице
цвијет људи и јунака,
погинуо у јурише
до Босфора од турака.

Једни вјерни Петру краљу
кроз ова се боре горја,
они други под барјаке
србождера из Загорја.

Јер животе не жалише
док праведну борбу воде,
но их храбро положише
на олтару од слободе.

А сад крену епски пјесник,
да опјева стиховима:
Црну причу, каквих Горњом
Јабланицом, више има.

’’Нека су им срећне ране!’’
С’ неба Лазар поручује,
само кад се са Косова,
српска труба опет чује!

Па да кликне српски гуслар
и уз гусле да опјева,
усуд куће Вукотића,
из Кочана покрај Чева.

Без надгробног обељежја
остале су кости њине
у темеље васкрсења,
Душанове царевине.

Вукотића Радосава
породичне ране тиште,
па самује са сузама
и у Бога правду иште.

Са Балкана православље,
братску црну тачку има,
из Балканског другог рата
што водисмо с’ Бугарима.

Исповијест прича Рацо
а горке му сузе лију
због несреће што задеси
Вукотића фамилију.

Јер Бугарски безочници
и бездушне њине чете
бацале су српску ђецу,
на крваве бајонете.

Прошао је вијек један,
Вукотићу Рацо вели:
Мој ђед Живко из Кочана
крај Тулара кад досели.
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Уз оружје и икону,
не донесе друго ништа,
само гусле јаворове
и вериге са огњишта.

Остале су успомене
из младости ране њине,
колико су пута стада
одбранили од дивине.

Из села је Соковине
у Нишевац преселио,
уз послове на имању
српском краљу вјеран био!

С’ комшијама к’о са браћом
зло и добро дијелили
и овђе су к’о на Чеву,
примјер часних људи били.

Позив му је отаџбине
био света обавеза
јер Вукотић још ни један,
испред смрти није преза.

Кад се Лука замомчио
он одлучи једног дана,
да Милицу цуру проси
Матовића из Гајтана.

И донесе моја баба:
Колијевку на плећима,
мој је отац Лука тада
три мјесеца само има.

А кућа се Матовића
противила томе није
јер ко просце да одбије,
Вукотића фамилије.

Дечја чула Митар храни
свога малог сина Луке,
уз гусле му пјесме пјева
за ускоке и хајдуке.

Трешти плотун револвера,
сватовска се пјесма пјева
дође снаха крај ђевера
у племићку кућу с’ Чева.

Мали Лука с’ пажњом слуша,
кад уз гусле отац пјева:
историју Црне Горе
и јуначку прошлост Чева.

Свадбени је обред проша’
по адету српском старом,
млади Лука и Милица,
вјенчаше се пред олтаром.

Славу куће Вукотића
с’ Катунскога посног крша,
ђе се барјак слободарски,
гордо вије и лепрша.

Убрзо је за два сина
породица била шира,
за старијег Радосава
и за млађег Радомира.

Живко има старијега
дичног сина Милутина,
тако Лука Божјом вољом
старијега брата има.

А Лука је отишао
у граничне јединице,
да животом својим штити
Краљевину и границе.

Пазио га и волио
к’о зеницу својих очи
и за њега спреман био
и у ватру да ускочи.

Но с’ границе на одсуство
долазио често није,
ћерао се с’ качацима,
по граници Албаније.

По Брајинској ријеци су
и питомим Нишевцима,
напасали бројна стада
на богатим имањима.

У граничне јединице,
и краљевским редовима
он комшију Перовића,
имењака свога има.
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Границама крстарили,
све од Шаре па до Плава
јер гранични одред мора,
будан бити и кад спава.

Па пред српским ископањем
он одлучи тога дана,
да не буде живи свједок
међусобних братских рана.

Пјешачили козјом стазом
дању, ноћу, зими, љети,
да ни птица није могла
про границе да пролети.

Па се мисли и колеба
а када је пало вече,
са дубоким повјерењем
Перовићу Луки рече:

Заклели се обојица
ако треба да погину,
са заклетвом у Господа
за Краља и Отаџбину.

Оли самном Боже здравља
кад ујутро зора сване
да очима не гледамо,
међусобне братске ране,

Перовића имењака,
волио је као брата
док Европу поче гутат’
пламен другог свјетског рата.

но у борбу с’ фашистима,
заклетва нас наша зове
боље гинут’ од Њемаца
него гледат’ јаде ове.

Малољетног краља Петра
одвела је наша влада,
из престоног Београда
до Енглеске и Запада.

Није знао да Перовић
тајне везе одржава
и шурује са партијом,
преко тајних испостава.

Ал’ краљевски генерали
у тајности савјет чине,
моћну силу да уставе
фашистичке осовине.

Перовић му одговори:
Изгуби се Лука брате,
ал’ што прије да те неђе
партизани не ухвате.

Распада се краљевина
од издаје сјеме клија
с’ Истока се укотио
комунизам и партија.

Тај одговор Вукотићу
повјерење поколеба,
и дубоко разочара
као гром из ведра неба.

После борбе неправедне
и априлског тешког слома,
Вукотић се с’ Перовићем,
са границе врати дома.

Па му рече: Перовићу,
сачувај ми мога брата
и чувај ми породицу,
док не прође авет рата.

А по Горњој Јабланици
дочека их црна слика,
одреди се сукобили
партизана и четника.

Кад пијевци запјеваше
са истока зора руди,
Вукотић се Лука спреми
и Милицу жену буди.

Па Вукотић Лука гледа
срамну српску трагедију,
како браћа Јабланицом
међусобну битку бију.

Па Милици жени збори:
Чувај ђецу како ваља
а ја идем по свијету
да потражим српског краља.
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Са сузама у очима
у постељу ђецу гледа,
али неће да пробуди,
два нејака своја чеда.

Па је Луки Вукотићу
потонула свака нада,
да се врати у завичај
са силама са Запада.

Радосаву, Радомиру,
помилова њежно чела
пољуби их онда кану
родитељска суза врела.

А Горњом се Јабланицом
дешавају ствари грозне,
јер невине главе лете
пред пријеким судом ОЗНЕ.

Збогом моји соколићи-на дечја им шапну увапостаните добри људи
и нека вас Господ чува.

Без доказа и кривице
судило се у те дане,
жив омркне али многи
у животу не осване.

Још Милици жени рече:
Животе ми чувај њине!
Кроз сузе му она збори:
Збогом кућни домаћине!...

А Лукина Милица је
сачувала ђецу своју,
тешким радом на имању,
на преслици и разбоју.

Испод Виса Мркоњскога
огрија га сунце јарко
а одатле испрати га
Вукотићу рођак Марко.

Подизала своју ђецу,
ређе сите, чешће гладне,
оплакала многе ноћи
за четири зиме хладне.

Иде пјешке кроз беспућа
границе је прош’о многе,
ка Енглеској про Европе
уморне га носе ноге.

Братску помоћ добијала
од ђевера Милутина,
што је био к’о родитељ
за два мала братска сина.

Да потражи Петра краља
про Ла Манша прође тада,
насели се и запосли
у близини Лидса града.

Питали су они стрица:
Сад кад више нема рата,
оће ли се нама стрико
из туђине вратит’ тата?...

Јавио се своме краљу,
то свједоци живи кажу
и плаћао чланарину
за његову апанажу.

А Милутин мудро тјеши,
недорасла два синовца:
Вратит’ ће се а док дође,
штитит’ ћу вас мјесто оца.

Имао је тврду вјеру,
Америка кад зарати
уз Западне савезнике,
отаџбини да се врати!

А заклети краљев војник,
Перовић је Лука знају,
сад постао комуниста
на високом положају.

Али игре дипломатске
и Стаљина и Черчила,
учинише да нам бане,
са Истока Руска сила.

Он обећа вашем оцу,
на растанку прије рата,
да му штити породицу
а и мене као брата!...
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Него Горњом Јабланицом,
све вијести црне стижу
да Брозови комунисти
све што пљуну то полижу.

Кило кафе послао је
с’ одијелом у пакету,
да однесем Перовићу
у обласном комитету.

Па горчину тог чемера
и коб ратне последице
окусише Вукотићи,
кад бануше њине злице.

Ја однесох одмах поклон,
Перовићу до Медвеђе,
он је узе и одједном
као крпа поблијеђе.

Без икаквог објашњења
завезаше Милутина,
поведоше пут Лесковца
преко брда и планина.

Јер поруку кратку нађе,
кад је кафу размотао:
’’Хвала што си мога брата,
Милутина сачувао’’!?...

Милутин је ликвидиран,
још му нико не зна гроба
тако кућа Вукотића,
скупо плати ново доба.

Прича Рацо: Добих ћерку
и четири дивна сина,
послах с’ братом у Енглеску
најстаријег Драгутина.

Теку сузе, Рацо прича
за времена црна ова:
Не би стрица стријељали,
без Перовић благослова!

Да Радомир види оца
а Драгутин свога ђеда,
прича Рацо, као да се,
пред пјесником исповједа.

Дијете сам грешно био,
стрица нема да се врати
а никаквог гласа нема
о нашему Луки тати.

А док слике и несреће
из живота свога ниже,
глас му често подрхтава
а суза му сузу стиже.

Кад прођоше три године
у нашој се кући слави,
отац нам се из Енглеске
са дописном картом јави.

Вијест ми је, за смрт оца,
стигла после седам дана,
кад је било завршено
и опело и сахрана.

Та његова прва писма
још у моје ствари стоје,
а над њима по вијека
ја проливам сузе своје.

А болест ми пред очима
узе мога Драгутина,
па доживјех да сахраним,
вољенога мога сина.

Над словима које руком
из туђине отац пише,
прича Рацо плачним гласом,
марамицом сузе брише.

Па сам мајку сахранио
и брачнога мога друга,
сад у кући самујемо
ја и моја тешка туга.

Писах оцу: За женидбу
жеља ме је понијела,
он ми посла нешто новца
и свадбена одијела.

Имања ми остадоше,
на Косову крај границе,
па по њима сада пасу
арнаутске биволице.
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А братанац млади Душан,
у најљепше своје доба,
трагично је завршио
у утроби ледног гроба.

Узми перо нек’ потомству
на папиру траг остане,
нек’ опјева српски гуслар:
Мог живота тешке дане!

Ђеца су ми сва на страну
а ја живим у самоћи
и проводим с’ тугом дане
и бесане дуге ноћи!

Та ће пјесма бит’ утјеха,
овом сужњу невољнику,
а судбину своју не бих,
пожелио ни крвнику...

У Губавце сам у кући,
над судбином сузе лијем,
и проводим с’ тугом дане
и усуда чемер пијем.
У Енглеској нема трага
о животу оца мога,
па се срдим али ипак
Милостивог молим Бога:
Да остатак мени чува
а и да ме служи снага,
док животу оца Луке
било каквог нађем трага.
До принца ћу Александра
и Бијелог ићи двора,
јер се надам о мом оцу,
да он нешто знати мора.
Ја ћу платит’, каже Рацо,
и најјаче адвокате,
да очима својим видим
оставштину мога тате.
Са дрхтавим, сузним гласом,
још пјеснику Рацо рече,
с’ том ћу раном умријети
ако ли ме смрт претече.
Радозналост мене ова
у животу одржава,
то да сазнам па да умрем,
била би ми мирна глава.
Па пјесниче не замјери
што ми горке сузе теку
јер сам мало срећних дана,
доживио у вијеку!
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ГУСЛАР ГУДИ РУСИЈА СЕ БУДИ
-Ој Косово српски Термопиле
ђе су сабље мегдан дијелиле,
ђе два цара на Газиместану
омеђише у истоме дану,
на попришту, испод сабље бритке,
поље, никад завршене битке,
жртвоваше у једноме гробу,
Лазар главу а Мурат утробу!...
-Кад закуца на европска врата,
Мурат испред војске Азијата
да хришћанску Европу пороби,
испаде му душа на утроби,
оста пуста жеља освајача
на оштрици, Обилића мача!...
-Лазар свјесно испред српске војске,
на пољане дојезди косовске
и цијену плати слободарству
кад “Небеском”, привоље се “Царству”
окле’ искра вјечне наде грије
из насеља “Небеске Србије”
а Косово остаде од тада,
српска мјера успона и пада,
поче српско бројање вјекова:
Од Косова и прије Косова?!
-Косово је нова српска ера,
крст распећа и тајна вечера
јер од њега на “Небеском суду”,
србин има: Христоса и Јуду,
Лазарева жртва вјечно траје
и горчина Вукове издаје...
-А послије шесто десет љета,
кидисаше простором КОСМЕТ-а
са запада звијери маните,
арнаутску губу да заштите!
Окоми се савез крволока
на зеницу, србиновог ока
и духовно наше светилиште,
то нам “Запад”, мирне душе иште...
Пошто српске земље раскомада,
војни савез “Дивљега Запада”,
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Свету Гору србину отима
какве нема до Јерусалима!?
Од њих српске, крв и сузе теку
седам пута у једном вијеку,
седам пута из истих центара,
војна сила западних варвара,
српски народ са бомбама грува
да нам жива, не претекне ува...
-Вијек један живота нам нема
од царева: Фрања и Виљема,
до “Трећега Рајха” и Хитлера
и ваздушне флоте бомбардера,
савезничке дружине несојске:
Америчке и Британске војске
која огањ по Србији сипа
по позиву Загорца Јосипа!...
-На крај кобног двадестог вијека
опет крви, потече ријека
јер потомци ових “србождера”,
барјактари “Католичког клера”
и лидери екстремног Ислама,
ултиматум поставише нама
пријетњама ужаса и страве
да нас збију међу три Мораве
у границе с’ “Берлинског конгреса”,
самовољом њиховог бијеса?!
НАТО снаге деведесет пете
изнад “Српске републике” лете,
онда српски нежељени гости
игноришу “Савјет безбједности”
и на своју ријешише руку,
српски народ, бомбама да туку!
Крену солдат, мајка му кукала,
фашистичког Франка генерала
којег зову Хавијер Солана,
на Србију ватром урагана,
по налогу америчког Била,
небеска их сагорела сила!!!
Осамна’ест западних земаља
по Србији уранијум ваља,

мостове нам и градове руше,
безочници без срца и душе,
још болнице, школе, обданишта,
јер Сатани није свето ништа
нити смета овој моћној сили
што страдају нејач и цивили!...
-Док шенлуче солдати Сатане
нема никог на пут да им стане,
оста србин, сем Господа Бога:
“Сирак тужни без ниђе никога”...
Правде није а помоћи нема
јер Русија на Исток дријема,
заштитница вјековна Словена
пред Западом пала на кољена!?
Мафија је и криминал сломи,
Јељцин пијан у дубокој коми,
тако бану на простор КОСМЕТ-а
пасја милет Западног свијета...
-Када силом глобалне машине
раселише србе преко Дрине,
одвојише наше издајице,
Црну Гору од “Српске Матице”
да угоде свјетским џелатима
јер још српство Бранковића има,
сад заједно за столом кидишу
да србима вјекове избришу!?
-Фашистички лисац Ахтисари
с’ документом, свијетом крстари,
у којему ова хуља пише
да Косово, није српско више
јер су вољне западне нације,
независност, КОСМЕТ да добије...
Годинама човјечанство слуша,
подлу игру предсједника Буша
и безочне “Европске Уније”,
да се КОСМЕТ отме од Србије!?
Бездушници и слуге ђавоље,
ријешили, мимо наше воље,
мимо свјетског закона и права
да Косово постане држава...
-Док о томе преговори трају,
наша псета издајничка лају
и помињу некакве стандарде,

хулигани издајничке гарде
а с’ леђа нас уједају мучке,
из засједе невладине кучке!...
Дрогирана, болесна дружина,
тврди, да би после тога чина
на КОСМЕТ-у, ни више ни мање,
доживјели срби благостање...
Залуд лаје ова шака јада
јер је српска скупштина и влада,
унијела у оквир Устава:
Да је КОСМЕТ Србија држава!!!
-Ова хајка усијаних глава,
против свјетског закона и права,
раздријема “Сибирскога лава”
па је оба отворила ока
православна мајка са Истока,
а изјава одјекну Путина
и надања осујети њина
кад западним поручи земљама:
Српски народ у срцу је нама,
ми смо браћа по крви и вјери
и по раси, западне звијери!
Ја знам да је трн у оку вама,
што смо стали на чврстим ногама
јер без нашег горива и гаса,
западна би изумрла раса
и нестало ваше пасје сјеме,
одбрамбене имамо системе
и бојеве главе и ракете,
од којија шушнут’ не смијете!...
Не плашите мечку са решетом,
није лако владати свијетом
до тог циља не можете стићи,
стратешке ћу авионе дићи
и узлећет’ на “сухоју” лично
ако стање наступи критично!
За ракете наше нема штита
јер брзином лете сателита
ако оне са рампе полете,
пепео ће остат’ од планете,
зато, руке од Космет-а даље,
Русија вам ултиматум шаље!...
Путин српској поручује влади,
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шта да чини и како да ради:
Ви кочите, ми нећемо дати,
чврсто ћемо у заштиту стати
и у Њујорк по цијену вета,
одбранити светиње КОСМЕТ-а
јер имамо обавезу свету
према српском живљу на КОСМЕТ-у!
Морате се држат’ чврстог става,
пред насиљем погажених права,
Русија је опет свјетска сила
зато храбро, срби браћо мила!!!
-После ове његове изјаве,
сметоше се западне државе
па Буш скупи европске лидере,
пред пропашћу њихове завјере
и овако проговара њима:
Неће бити лако са Русима
јер Русија није што је била,
не помаже ни мито ни сила,
морамо се припремат’ лукаво
да свијетско погазимо право
и решење понудити ново
да србима отмемо Косово?!
Сад морате браћо како знате,
уцењиват’ српске дипломате
да с’ Косовом, њима никад нема
у Европску Унију пријема,
а спремни су неки међу њима
да поклоне Космет шиптарима...
А ја морам ићи до Тиране
да полижем лажи обећане,
да им јавно убиједим мњење
да је сада потребно стрпљење...
-Оћел’ ово од мајке Русије
српски народ сунце да огрије,
па да схвате западни џелати,
срби Космет никад неће дати?
Нас Европа хтјела би слијепе,
онда кад нам КОСМЕТ оцијепе,
штап бијели, да нам додијели...
Цијена је “Европске Уније”
да нас лиши од Патријаршије,
од Љевишке и од Грачанице
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и Девича Светог крај Србице,
од Дечана и града Звечана
и од Бањске Страхињића Бана
и од храма Светих Арханђела
цијена је њиховог распела!...
Би ли био гријех и срамота
да без Светих мошти и Кивота,
без гробова и витешких кости
у будућност ићи без прошлости?...
Да ли знају западни злотвори
да ничија до зоре не гори,
да ми сада надамо се у се,
у Господа и у браћу Русе!?
-Ој Русијо планетарна сило
да се гласнеш, вријеме је било,
срби штита немају другога
осим тебе и Господа Бога!
Да сте онда у заштиту стали
када су нас НАТОвци напали,
падали би авиони њини
као швабе на ријеци Дрини...
Будете ли попустили сада
ето к’ вама крвника запада
па вас чека са каматом казна,
ми смо само станица пролазна
а “Каспи’ски басен” задња мета
кад Србију лише од КОСМЕТ-а...
-Русија је вјечна и најјача
јер је досад сваког освајача,
који миру свјетскоме пријети,
својом силом дозвала памети!
До сад свака освајачка земља
разбила се о зидине Кремља,
Монголи су, силног Џингис Кана,
иструнули по руским степама,
Пољско царство као мехур пуче
кад их Петар Велики потуче,
Бонапарту разби сила њина
равницама поља Бородина...
Је ли руска разбила армада
силу цара, јапанског Микада
и буљуке турских јањичара,
разби сила Николаја цара!?

Како прође фашистичка војска
кад закуца на врата московска?
Оста триста тридесет хиљада
под бедеме тврдог Стаљинграда!
Не остаде трага од Берлина
кад га руска преора машина,
Хитлера су нашли борци њини,
отрованог у “Вучјој јазбини”!
За дан један Русија растури,
снаге Кине на води Усури,
за дан један стигли су до Кубе
да покажу Америци зубе...
Јел’ Гагарин први умаршира
на “Востоку” у тајне свемира
и небеска отворио врата,
човјечанству, до тад непозната!?
Данас Руси вребају прилику,
исти усуд чека Америку,
само ако настави безглаво
да свијетско не поштује право,
јер Русија никад не умире,
срби руке, ка Русији шире,
братски поздрав брате Владимире,
да’ ће Господ о Видову дану,
срешћемо се на Газиместану!
С’ Русима смо нација и сила
а без Руса безглава гомила,
што кроз маглу странпутицом лута
па без Руса нама нема пута,
ка Русима срби руке шире
свесловенски царе Владимире!
Срби ако имају памети,
Словенског ће брата привољети
па ће Руси, ако Бога има,
савезништво, склопит’ са Србима
а кад савез Рус и Србин склопе,
не треба нам милост од Европе
и запамти земљо Америко,
од нас неће јачи бити нико;
неће смјети, нико на планети,
српском роду, више да пријети!!!
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БЈЕЖИ ГРДНА КЛЕТВО С’ РОДА
Јел’ се оно Црна Гора мала
СРПСКА СПАРТА, кроз вјекове звала
и носиоц српскога барјака,
непокорна шака од горштака?
Јел’ у срцу тога српског здања,
први Жупан Велики Немања,
(творац српског суверенитета)
угледао свјетлост од Свијета?
Је ли србин постао највећи,
Свети Сава, син Немањин трећи
што избави испод капе Рима:
Црну Гору с’ осталим србима?
Па постаде светосавска вјера
за Србина, Црногорца мјера,
зубља што је кроз вјекове сјала
из те Спарте српских идеала,
јечала су Немањићка звона
са обала Морачког кањона!
Јесу л’ после боја са Косова
у врлетна кршна брда ова,
васкрснуле на престо камени,
мученичке Лазареве сјени
и сјечиво Обилића ножа,
са којим је велики велможа
за крст часни и за отаџбину,
распорио Мурату лубину!?
Крсташ барјак Југовића куће
пренешен је у ово беспуће
у манастир стари Иван-бега,
па чуваше Црногорци њега
у гранитно, слободно стијење,
“за будуће неко покољење”!
Јел’ “истрага” Владике Данила
српском роду васкрс најавила?...
Да се диже слободарска буна,
да засија Немањића круна,
да се гоне пут Мале Азије,
Отоманске крваве газије!
Јесу л’ вазда Црногорци смјели
са сабљама освајаче срели,
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Господара слушали, пастира
из ћелија старог манастира?
Вјековима око тога здања
бјеше турских на коцу лобања.
Није гријех, владика ће рећи:
“Зло радити, од зла се бранећи”!
Вјечна борба бјеше, Горе Црне
да свијећа српству не утрне.
Сачуваше у ледне пештере,
искру српског језика и вјере!
Вожд бесмртни када диже рају
у питомом Шумадијском крају,
сан вјековни претвори у јаву
да свесрпску створимо државу...
Раде Томов у царскоме Бечу
за дужност је имао најпречу
да посвети вожду са Опленца:
Бесцен штиво “Горскога Вијенца”!
Рекао је храбри књаз Данило:
Када би се српство сјединило,
он би службу вршио стражара
пред шатором свесрпскога цара!
Јел’ господар Петровић Никола,
србовао са горског престола,
стек’о звање “цара од јунака”,
испод српске круне и барјака?!
Је ли српство воздиго цијело
у његово књижевно дијело?
На крваве стизао пољане
ђе се земље Немањића бране,
шћери Зорки благослови руку
кад је даде Вождовом унуку.
Сањао је витешка времена
да поврати кључе од Призрена,
па на сабљу Метохију оте
испод скута Султана и ПОРТЕ.
Кол’ко глава црногорских паде
рад’ млијека Гојковице младе?...
Гледала је вила с’ Бардањола
кад господар Петровић Никола,

прими кључе од паше Есада
на капији Скадарскога града!
Ал’ за столом силе са Запада
побједе нам избрисаше тада.
Цар јунака јахао је хата
поприштима два Балканска рата.
Но господар с’ крвавих пољана
под теретом година и дана,
разочаран у синове своје
као некад Црнојевић што је,
пусти сили Германских крвника:
Ловћен с’ гробом бесмртнога стрика,
и отиде лађом у туђину
и остави своју ђедовину.
Сердар Јанко пред војском ишета
да опере љагу свога зета
и германску заустави силу,
на Мојковцу српском термопилу,
да би српска армада и круна,
беспућима стигла до Солуна.
А онда је мила браћо моја
после славног Солунског пробоја,
Подгоричка скупштина гласала
за државу српских идеала.
Но послије другог свјетског рата,
ордија се црвених џелата,
докопала власти преко крви
а српска се круна обестрви.
По вијека плаћа Црна Гора
крвав данак црвеног терора
јер Брозова хорда копилади,
тешки гријех Српском Спартом ради.
Одричу се српског национа
а скрнаве Светосавска звона,
још храмове и олтаре руше
невјерници без срца и душе.
Марксистичку теорију пишу
а трагове Немањића бришу
и нацију измислише нову,
на Ловћену, на српскоме крову.
У своме су безумном дијелу
Полу Богу срушили капелу
а мјесто ње црвена сатана

стави самар Мештровић Ивана.
А када се Брозова палата
сруши као кула од карата
нови режим прими у наслеђе
да границе постави и међе,
помеђ’ Црне Горе и Србије,
пуче брука нове историје.
Ко то данас Црну Гору води,
“Бог вас клео, погани изроди?!”
Је ли Црној Гори вакат доша’:
“Нема сучим изаћ’ пред Милоша”,
и пред друге српске витезове
и пред славне претке и ђедове?
Је ли њима данас на ум пало
да разбију “Српско огледало”
да расрбе бесмртне владике
и да љубе у руку крвнике?...
Настављају усијане главе
Светосавску цркву да скрнаве.
Одриче се хорда невјерника
ћирилице и српског језика,
богохуле на Митрополита
жешће него у вријеме Тита.
Зар изроди расрбљени могу
да пркосе народу и Богу
и из Црне Горе да изгоне
сва знамења и српске иконе?
Ко то данас варда браћо мила,
са престола Владике Данила,
ко се ово попео и доша’
у столицу бесмртног Његоша,
ко то сједи и с’ кол’ко образа
на трон славни од Данила књаза?
Братске ране Косовске не боле
наследнике Петровић Николе.
Куд се ђеде поштење горштачко
“Чево равно гнијездо јуначко”...
Стићи ће их прије ил’ послије
Острошкога Свеца Василије,
анатема ако има Бога
Светог Саве, Петра Цетињскога,
па ће звјерад тражити манита,
опроштаје од Митрополита!...
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Шта би Мирко велики војвода
рек’о банди плаћених изрода?
Славни Стеван Кривокапић Цуца
од јада би у потомство пуца.
О тој црној говоре несрећи
црногорски умови највећи,
апелују академске главе
на кројаче доламе крваве.
Што се оно црни ђаво леже
Српском Спартом када је најтеже,
кад на српство граје са свих страна
олош свјетски и ала и врана.
Црногорски режим криминала
Српском роду припрема вјешала,
одричу се клетве владичине
да тријебе губу из торине.
Српство мрзе а крвнике љубе,
да Бог да се распали од губе.
Пригрлили љуте Малисоре
европејци нове Црне Горе,
а што ће им Свијет и Европа
ако у њој српство се ископа?
Зар не виде како Малисори
о несрећи раде Црној Гори.
Године је прошле њина пушка
усмртила Јовановић Душка,
уредника српског листа “ДАН-а”
од њиних је издахнуо рана
из засједе од руке је њине,
живот дао на олтар истине.
Томе лаву из љутих Пипера
у срцу је Светосавска вјера
одзвањала до судњега часа
док га уби чопор дивљих паса,
а у томе помогла је њима
страховлада срамнога режима.
Трпи стеге Српска Црна Гора
од изрода и од Малисора.
Раде Томов рекао би њима:
“Не требује царство нељудима”!
Те Дукљанске сметене наказе
славну прошлост и вјекове газе,
историју бацају за плећи
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да би могли истини утећи.
Шта је црње но кад политика
буде кројач писма и језика
а не људи од знања и пера,
још је нова измишљена вјера.
На Цетиње с’ далекога пута
расчињени свештеник долута
столици се нада отприлике,
ђе сједаше Свеци и Владике,
а Сабор је Српскога синода
расчинио овога изрода,
но га запад сада посла њима
да послује у служби режима.
Тај отпадник од рода и вјере
неће моћи гријех да им спере,
с’ њим се данас у врлетне горе
расрбљени невјерници зоре
и скрнаве одбожена ђеца
Свети ћивот Цетињскога свеца
и пресвете мошти из Острога
одметници од Христа и Бога.
Ђе су некад његована својства
беспримјерног јунаштва и чојства,
ђе је било жилиште правице,
погибија дража од тамнице,
ђе освета лијечила сузу
ту сад закон лежи у топузу!
Ђе јуначка зидаше се гробља
данас цвета трговина робља.
Светосавска колијевка стара
остала је данас без главара,
ма ће платит’ политику луду
једног дана на Небеском суду.
Па Господе с’ небеске висине
опрости им не знају шта чине.
Свака сила траје за времена,
сијевнуће искра из камена,
султане је силне са Босфора
надживјела српска Црна Гора
а камо ли ову шаку јада
која данас Црном Гором влада!

ПИСМО ИЗ ХАГА
Што се главе одабране ломе
“Виш` Србије по небу ведроме“?
Или опет од преше велике
“небом свеци вргоше прилике“?
Ил` поново од наше небриге
“сину муња на часне вериге“?
Или опет изгубисмо главу,
па „загрмље на Светога Саву“?
Ил` се сјени видовданске нижу
“да се Срби на оружје дижу“?...
Па гусларе србинова дико
оћемо ли ђе још није нико
о истини прословити слова,
за времена тешка и сурова?
Нека гусле до Бога зајече,
да будемо истини претече!
Само гусле кроз вјекове буре
не признају деспотске цензуре,
нит` пријетње да се радит` мора
по диктату глобалног терора.
Зар продават` најчасније главе
кројачима доламе крваве,
који хоће злочиначку снагу
да овјере лажима у Хагу?
Ево писма сужња невољника
из тамнице свијетских моћника,
ђе је сила од истине јача
у логору српског зида плача.
Па праведник лишен од слободе
пише: Слушај мој српски народе,
ја у име српских невољника
иза хашких врата од челика,
ево пишем робске мемоаре
издајничке, небратске преваре,
јер на вјеру и на ријеч дату
у канџе ме продаше џелату,
који нема душе нит` образа
нит` за српске злочине доказа.
А њихова сва слава почину
на најтежем звјерству и злочину.

Сад свој злочин Србима товаре
те фабрике лажи и преваре.
Српски роде примите на знање
нек` је просто моје тамновање,
ја не браним овђе себе лично
него српско покољење дично,
и не тражим ваша сажаљења,
него пишем ради покољења.
Иако је правда често спора
она вазда побиједит` мора,
па иако хајка није мала
тужилаштва хашког трибунала,
које од нас притисцима тражи
да њихове потпишемо лажи.
Не боли ме њихова ломача
него хајка српских помагача,
демократа, под плаштом вазала
што је звање слугу доказала.
Херојима приписа злочине
што су кости бранили очине,
сад нам звјери бјелосветске суде,
што бранисмо стопу родне груде.
Но је наша историја пуна,
плаћеника и туђих шпијуна.
Јел` то воља Свевишњега Бога
да нас прати вјековна неслога?...
Свети Сава у давном времену
мирио је браћу завађену...
Сјетимо се силнога Душана
када оца Дечанског Стевана,
ослијепи да свијет не гледа
уз благослов Милутина ђеда.
Са грешнога Душановог леша,
Краљ Вукашин и Деспот Угљеша,
приграбише Немањићку круну
па их и сад покољења куну.
Нејак Урош моћи није има
царску круну да брани пред њима,
а круну је с` Мрњавчевић глава,
однијела Марица крвава.
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Сад је српска несита властела
на комаде царство разнијела.
Марко поста вазал код султана,
пио вино из турског вагана,
Бранковићу изроду не баста
да помогне на Косову таста,
а истога дана памет кратка,
поколеба Вуковића Влатка,
не маши се палошине бритке
но у Босну врати се без битке.
Задоцнише владари од Зете
да се Турчин на бојишту срете.
Истопи се надање побједи
кад сам Милош оста по сриједи,
да с` два своја побратима језди,
ка турбану и царској звијезди
и оправи Султана Мурата,
са престола на небеска врата,
а крвава круна са Мазгита
у рукама оста Бајазита.
Издробљено царство на комаде
у вјекове робовања паде.
Хјадучке су храбре харамбаше,
надзирале вилајете наше
кад је слала српска глава с` коца
синовима, аманет од оца.
Под Ловћеном на престо камени
преживјеше Лазареве сјени.
Не могаше безочне дахије,
умирити буну кроз нахије,
испред њине пријетеће сјече
неколико кнезова утече,
код бесмртног Вожда у Тополи
да би живот сачували голи.
Па послије некол`ко вјекова,
Србија је васкрснула нова.
Но два кума за шаку дуката,
одрубише Вожду главу с` врата.
Милоша је стигла анатема
од његове лозе трага нема,
не извида црква Покајница,
красте, губе с` Вујичиног лица.
Онда Вождов унук Петар први,
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диже круну из ђедове крви
и поведе три рата крвава
за слободу и за српска права,
и уздрма два силна престола,
царевина Беча и Стамбола.
Ријека је крви проливена
за слободу Јужнијех Словена,
Александар плати ту идеју,
својом главом у граду Марсеју.
У крвавом другом свјетском рату,
на своме смо осјетили врату
злочиначке и небратске каме,
посрбисмо на Балкану јаме.
Јер је током двадесетог вијека
текла српска крвава ријека,
а српске су посијане главе:
Све од Трста до гробнице плаве.
Није било вишег ископања,
од нашега братоубијања.
Нема живог свједока да каже,
гроб незнани ђенерала Драже,
а ровови вазда стоје свјежи,
окле` Србин на Србина режи...
Па гусларе српска дико
узми дрво јаворово,
нека српски народ слуша
истинито, писмо ово.
Неправедна свјетска хајка,
још једном је показала,
да Србија вазда има:
Издајника и вазала.
Мислио сам жив у руке
да не паднем никад њине,
пред моралним посрнућем,
свјетског права и истине.
Знам да њина пресуда је
унапријед донијета,
јер поретку новом, свјетском,
православље много смета
Несавјесно човјечанство
зна истину али ћути,

да нијесмо нападали
него били нападнути.
Ријешени да избришу,
са Балкана српско име
и да свјетску правду кроје:
Рушиоци Хирошиме.
Дође вакат да крвници,
за злочине суде нама,
а ђецу су черечили
прашумама Вијетнама.
Послужи им српски народ
да покажу да су јаки,
кад кренуше од Србије
да направе Нагасаки.
А сви Срби што имаше:
Образ, понос и куражи,
патриотске њине главе
тужилаштво Хашко тражи.
Без доказа за злочине,
сад у Хагу суде нама
и товаре неистине,
пред очима свјетског блама.
А у свјетској историји,
редови ће писат` ови:
Срби први у свијету
поредак су срели нови.
И Европа одрекла се
вјековнога свога штита,
када Србе крајишнике
обезглави и поскита.
Једна тачка на планети,
не може се наћи сада
а да није угрожена
пријетњама са запада.
Кад су српску отаџбину,
војном силом нападали,
“милосрдни анђео“, су
агресији име дали.

Па недужној српској ђеци,
касетне су бомбе слали
да би њино демократско,
милосрђе показали.
Много Срба главом плати,
то њихово милосрђе,
човјечанство не запамти
безочности, до сад грђе.
Сад у Хагу суде они,
што пливају у злочине,
заудара васиона
од бездушне правде њине.
Од настанка историје,
до данашњег није доба
изњедрило човјечанство,
тако дрских србофоба.
Је ли земља Америка,
после другог свјетског рата,
нацистичким злочинцима
отворила широм врата?
Сви умови помрачени
што постоје на планети,
у земљи су Америци
уживали благодети.
Дуг је списак зликоваца,
злочинаца и крвника,
којима је уточиште
била земља Америка.
На њихове полигоне
школоваше „Ал каиду“,
сад их њини ђаци бију
по Њујорку и Мадриду.
Те бојеве монструм главе
и наказе дрогиране,
крстарећим ракетама
сада свјетско право бране.
Ја никада признат` нећу,
њино лажно правосуђе
кад нијесмо нападали
један педаљ земље туђе.
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Мислио сам, напаћени,
Српски народ са Балкана
да не буде мирна жртва,
стратешкога њиног плана.

Мјесто да се у Бриселу,
ратна штета тражи њима
српски лажни демократе,
аминују џелатима.

Србима се сада суди
за авион невидљиви,
што у старо гвожђе оста
на питомој српској њиви.

Те продате српске душе,
што изрека стара каже,
нуде овим крвницима
још и више но што траже.

Тукли су нам богомоље,
зграде, школе, обданишта,
показаше бездушници
да им није свето ништа.

Западни су миротворци
сада дошли на Космету,
да докрајче и униште
србинову гору свету.

Ти умови помрачени
што шенлуче по свијету
насрнуше на косметску
србинову земљу свету.

Вјекове је освајачке
надживјела ова гора
а сада је огњем пале,
снаге мрака и терора.

Шта смо могли српски роде,
кад нас давни причест веже
преко пуних шест вјекова
испред цркве Самодреже.

Пред снагама њиног реда,
Арнаути Космет пале,
а они вам траже српске,
истакнуте генерале.

Док бранисмо од запада
ту зеницу српског ока,
остави нас на цедилу
православље са истока.

Што заклетву испунише,
српској мајци отаџбини,
за тај гријех тужиоци
прогоне их сада њини.

Прећутно су жртвовали,
са Балкана млађег брата
а сад видим иста мечка
и на њина куца врата.

А још кивни и бијесни,
што све мање има наде
да ухвате родитеље,
Републике Српске, младе.

Сад се питам: постоји ли,
Српска влада и држава,
кад опрости крвницима
погинулих, безброј глава?

Зар је гријех да се брани
прађедовска родна груда
а да труну браниоци
у ћелије Хашког суда?

Па колико само оста
по Србији инвалида,
од те силе која нема
нити страха, нити стида!

Ја сам грешник као свако
ко битише на планети,
суд признајем свог народа
ал` не рђа и милети.

Настала је пословица
због таквијех освајача:
Тешко томе невољнику,
од кога је поган јача.

А одбрану засноваћу
на темељу свјетског права,
макар залог томе била
са рамена моја глава.
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Овај процес монтирани,
ђе џелати жртви суде,
мирне главе не признајем;
па што мора нека буде.
Страдали су моји преци
ради часних идеала,
ово ћу им ако треба
саопштити са вјешала.
А прошлост је показала,
да до сада нико није
умакао праведноме
суду књиге историје.
О истини овој треба
српске гусле да зајече,
на крају вас једно молим:
Одбраните што претече!...
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ВЕСЕЛИНУ ШЉИВАНЧАНИНУ
Дурмиторску вилу, зове
српска вила с` Вуковара:
Дали чујеш јаде ове,
посестримо, што не стара?!

Суза блиста у очима,
пред гардисте соко стаде;
поздрави их, затим њима
распореде ратне даде:

Дали видиш шта нам чине,
крволочне звјери Хага?...
`апсе српске величие
са својега кућног прага!

Гардо моја одабрана
(отаџбинска дужност наша),
доведе нас овог дана
пред хордама од усташа,

Са тврдога Вуковара
гледала сам с` оба ока,
дивљу хорду што разара
Туђманових крволока.

а свечана обавеза
и заклетва отаџбини,
мушко срце, што не преза,
сада су нам пут једини!

Што је српско у том граду,
ријешили да униште;
пред фалангом у нападу:
нејач кука, ђеца пиште...

Војничке нас, данас части
у кланицу љуту воде,
животи ће многи пасти
на олтару од слободе!!!

Бункере су сазидали,
у опсади варош држе
и бијаху кидисали:
што је српско, све да спрже!

А у граду Вуковару
српска нејач љуто страда
у том огњу и кошмару,
једина смо њина нада!?

Што је српско, све би тада
уништила рука њина,
да не стиже дична гарда
Шљиванчанин Веселина!

Знам за моје соколове
сувишна је прича ова
јер вјекова шест нас зове,
клетва кнеза са Косова!

Није љепшег официра
у царевој било гарди,
Господар је такве бира`,
перјанике у биљарди!

Ја понављам само оно
шест вјекова што нас веже:
И данас нам јечи звоно,
са олтара Самодреже!

А кад овај сиви соко,
испред своје гарде бану
и хајдучко баци око
а сатнију разуздану...

Задњу причест српске војске
и последњег српског цара,
заклетве су прађедовске
и код града Вуковара!...

Док дурбином злочин гледа
усташкога геноцида,
том србину првог реда
витешко се, срце кида!?

Не пуцајте у цивиле
и у нејач у колони,
витештво је изнад силе
-не будимо као они?!
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Кад оружје крвник баци
и када се вама преда,
владајте се к’о јунаци
и к’о срби првог реда!
Ја се надам коло среће
да на нашу, страну стане,
ко погине мријет’ неће
па нек’ су нам срећне ране!
А сад замном, да се креће
на бункере и тврђаве
јер од данас, никад неће,
бити скупље наше главе...
Ја примјером нећу Вука,
бити туђа придворица...
То им рече па исука
бритку сабљу из корица!
Три мјесеца у корице
није враћ’о сабљу бритку,
но пред своје јединице
Вуковарску доби битку!
А сад овај соко сиви
у ћелије хашке труне
ал’ и то ће да надживи,
к’о попришта и плотуне!
Веселин је храбро стао
пред хордама од крвника,
дјелом себе уписао
у регистар бесмртника!!!
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КО`ЕКУДЕ ПО ДУШИ ВЕ ВАШОЈ
Ко’екуде по души ве вашој...
грмео сам некад кроз нахије,
кад дигосмо буну на дахије.
Кад устаде народ из пепела,
јер је крвца из земље проврела,
па и данас из Рајског насеља,
повуче ме ко’екуде жеља,
да обиђем мјеста родне груде,
па сам ево дош’о, ко’екуде.
Небески сам положио венац
Светом Ђорђу на брду Опленац,
виђех Мишар поред Шапца града,
ђе још кука Кулинова Када.
Још се надом, ко’екуде, вара
да ће наћи свога господара.
Вишњић пјева, да се кожа јежи,
док Вук пером стихове бележи,
да потомству пјесма наук буде,
да је гуслар пјева, ко’екуде.
Још силници моме српству суде,
па Косово оста ко’екуде.
Лажно благо они вама нуде,
презрите их браћо ко’екуде.
Вене божур с’ нашег Витлејема
као да Нас, ко’екуде, нема.
Што не може бити нека буде!...
Косово је наше...ко’екуде.
Видео сам Иванковац,
обишао Ћеле Кулу
и видео српско племе,
ко’екуде у расулу.
Видео сам ђе острво,
некад бјеше Ада Кале,
ту су главе дахијама
испод српске сабље пале.
Виђех Врачар, ђе је Вељко
Токалића срео Мусу,
и сабљом му на мегдану,
откинуо главу русу.
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Па још Тешан Подруговић,
пјева пјесму с’ Чокешине,
ђе су турке, ко’екуде
сјекле српске палошине.
Истина је највјернија,
‘’покољења дјела суде’’,
па презрите ништавило
по души вас, ко’екуде.
Кумовскоме вјеровању
платио сам цијену скупу,
а данас сам међу вама
ђе је српство на окупу.
Са Голеша и Ловћена,
Романије и Динаре,
са Авале, Фрушке Горе,
нек’ одјекну гусле старе.
Овђе ђе сте сви у слози,
и ђе српске гусле гуде,
да се моја душа смири,
па да идем, ко’екуде.

БОЛНА СЈЕТА
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СВЕТА ЖРТВА С` ВУКОВАРА
Кад се широм земље наше
лажно рухо промијени
и поново проклијаше,
старе мржње коријени.

А на Црвско су нападали
освајачи са свих страна,
ал’ дух никад слободарски
не сломише код Црвчана.

Пуца војска и држава
усташка се авет буди,
опет стрепи српска глава
од небраће и нељуди!?

У срцу им вазда била
и кроз њине вене текла,
слободарска традиција
јуначкога поријекла!

Паде маска, лажног братства
која траја по вијека,
преко Дрине и Дунава
опет србе покољ чека!

У првом је свјетском рату
то јуначко село мало,
на олтару отаџбине
солунаца, доста дало.

Србин схвати опет треба
и пушка се узет’ мора,
због пријетњи из Загреба
поглавника Банских двора!

Са Пештера у невољи
ка том селу срби бјеже,
јер ту док се борба води
глас гусала одлијеже!

У том грдном судилишту
ђе невина крв се лије,
прегазише Дунав воду
добровољци из Србије.

А прстен је вјеренички,
Смоловића Мирослава,
прихватила и примила
Лалевића Вукосава.

Од тог рата једног дана,
неко мора да се стиди
јер младости изгибоше
и посташе инвалиди.

Овој брачној заједници,
драги Господ и судбина,
подарише на оџаку:
двије шћери и три сина!

Смоловића породица
из крвавог рата тога,
у мртвачком ковчегу је
дочекала сина свога...

Па педесет седмог љета,
пред почетак хладне зиме,
мушко му се чедо роди
и Драгиша доби име.

Из Поља је Колашинског
породица дична ова
у Црвско се доселила
у гнијездо соколова!

У старинској колијевци
виђаше се од почетка
да ће бити понос куће
и дијете од напретка.

Судбина је у том селу
одредила мјесто њима,
ђе се грли Горњи Пештер
са обалом десном Лима.

Родитељи њега пазе
од злих очи и урока,
брат и сестра његују га
к’о зеницу свога ока.
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Драгиша је од малена
напасао бјела стада,
по Пештерским пољанама
пропланака и ливада!

Драгиша је од малена
дивио се свему томе,
па до смрти ове слике
у срцу ће носит’ своме...

Слуша’ приче од старијих
о прошлости свога села:
Колико је тешких дана
та средина поднијела,

О клисури Ђаловића
слуша’ приче истините
да је била уточиште
за хајдуке и комите!

од душмана из далека
и крвника домаћега?!...
Та истина врло рано
почела је бољет’ њега.

Та клисура никад није
у крвничке руке пала,
већ збјегове српске вазда
у њедрима спасавала.

Па Драгиша радознало
са прозора зиму гледа,
хладну сњежну вијавицу
са Гиљеве и са Ђеда.

Црвчани су ту клисуру
и тијесна њена врата,
са прсима одбранили
током сваког прошлог рата!

А када је ведро љети
и кад свиће рујна зора
његов бистри поглед лети
врховима Дурмитора,

Кад фашизам запријети
током другог свјетског рата
и Европи и Свијету
и на наша куцну врата!

јер је чуо од гуслара
да врхови сњежни ови,
крију тајну ђе су некад
били двори Момчилови!

Њима су се прикључили
са Пештера муслимани,
нејач српска љуто цвили,
нема снаге да се брани.

Гледа сњежну Сињај’вину
и врхове Бјеласице,
док Пештерским пашњацима
одлијежу меденице.

Ђуришић је Павле тада
прегазио воду Лима
да заштити српски живаљ
на Пештеру с’ четницима!

Дивио се Проклетији
и троглавим Комовима
ђе и данас кажу људи
нагоркиња вила има!

Раде Корда из Тутића
Јагош Кораћ с’ друге стране
приступише Ђуришићу,
православље да одбране!

Ту високи Копаоник
показује своје лице,
Мокра Гора по којој се
множе модре Боровнице!

Па од тада у том крају
на игранке и саборе
најрадије запјевају:
“Ђуришићу, млад мајоре”!...

Још Драгиша стоку поји
ђе столује Камен Слани
и од орла планинскога
своју малу јагњад брани.

С’ њима бјеше из Црвскога
сиви соко љута гуја
сви су чули на Пештеру
за Ђуровић, храброг Груја!
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Јагош Кораћ постављен је
пред пештерским четницима,
за главнога команданта
на обали десној Лима!

Но и поред свих услова
и раскошног градског сјаја,
њему свијест не напушта
панорама родног краја!

Од Црвскога до Буђева
држана је чврста веза
уз пуцњаву и рафале
четничкога митраљеза!

Воли братски своје сестре
и са браћом братски слаже,
родитеље обилази
и у свему испомаже.

А клисура Ђаловића
још и данас тајну крије
о злодјелу комуниста,
Јагошеве погибије?!

Једва чека у завичај
да отиде преко љета,
од Црвскога до Катуна
са мераком да прошета.

Драгиша је одрастао,
бистар, згодан, све му баста
а момачку главу краси
плава коса таласаста.

Одлучи се једног дана
и пут Црне Горе крену,
Јовановић цуру Дану
за вјенчану узе жену!

Отац Шале, мајка Вука,
поносни су на свог сина
а по добру познаје га
и читава околина.

А круна је среће била
заједнице брачне њине
кад добише ћерку Љиљу
вољом Бога и судбине!

Када војни позив доби
и израсте у регрута,
спремљена је испратница
за његова срећна пута.

Но одјекну мучки пуцањ
усташкога абердара,
од Кумровца до Карловца
све до града Вуковара.

Служио је у град Травник
у редове пешадије
у регрутном контигенту
имало му равног није!

А српски их плотун срете
код Борова дивног села,
ђе је банда Туђманова
у пламену сагорела!

Вратио се с’ одслужења,
завичају милом своме,
весели се и поноси
Смоловића часни доме!

Па Драгиша једно вече
породици својој рече:
Добровољно ја ћу ићи
ђе се боре Обилићи!

А Мирослав, брижни отац
у граду је Крагујевцу,
дивне куће направио
да усрећи своју ђецу,

Кад се с’ њима поздравио,
обуче се у војника
и са друштвом освануо
код вароши Товарника!...

да имају живот лакши
у будуће дане њине,
Драгиша се запослио
у “Заводе Заставине”.

Усташка се војска бјеше
у град Нуштар укопала,
одлијежу плодна поља
од плотуна и рафала!
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Па се мора јуришати
са грудима пуним вјере,
бајонетом и бомбама,
прсимице на бункере!

Кренуо је ведра чела
с’ усташама да се бори
и у зору освануо
ђе Вуковар огњем гори!

Драгиша је са дружином
чим стигоше с’ дуга пута,
првог дана осјетио:
мирис крви и барута!

Љута борба за Вуковар
трајала је мјесец дана
и свака је стопа града,
прсимице освајана!

Ал’ у нашој команди су,
официри још остали,
муслимани и хрвати
што су земљу издавали!?

Током ових окршаја,
док Вуковар горди паде,
сви су борци ријешили
да не брију густе браде!

Једног дана кад су биле
јединице у колони
тукле су их из ваздуха,
грешком наши авиони?!

Драгиша је сан уснио:
Да му змије отровнице,
уједоше мушко срце,
нагрдише дивно лице?!

Ту су многи наши борци
од оружја свога пали,
док су лице од издаје
увиђели и познали.

Ујутро се обријао
и своме је друштву река’:
Црни сан сам синоћ снио,
погибија мене чека!?

Одатле се повукоше
многи борци и Драгиша
док не буде погибија,
десила се много виша.

Још им рече: Браћо моја,
(док са лица сузе брише)
моју малу ћерку Љиљу
нећу виђет’ никад више...

Ал’ из града Крагујевца,
(једне ноћи камиони),
кренуше их из постеље
ка Хрватској у колони.

А увече када заспа
и заклопи ока оба,
чу се нешто у подруму
кад је било глуво доба.

Док се с’ Даном поздрављао,
сузнијем је оком глед’о
како спава у креветцу
ћерка Љиља, мало чедо.

То под велом тамне ноћи
уљегоше два хрвата,
ручне бомбе убацише,
кроз прозоре и кроз врата!

Па пољубац родитељски
на невино лице ставља,
ни слутио тада није
да се вјечно с’ њом поздравља!?

Јекну страшна експлозија
од усташких крвопија,
Драгишиној младој глави
пуче црна погибија!

Да се неће жив вратити
из прљавог овог рата
и да никад неће чути
да га ћерка, зовне тата!

Кад он зорном главом плати
и Господу душу даде,
друштво му је крволоке
издробило на комаде!
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А остаци његови се
Београду граду крећу,
а патрола жени Дани,
јави јаде и несрећу.

Па закука мајка Вука
испред куће Драгишине:
Ђе си јутрос да дочекаш
родитеље, мили сине!

Кукањ младе удовице,
проломи се и одјекну
у наручју, мала Љиља
од мајчине вриске стрекну!

Вазда си нас дочекив’о,
раширених, срећо руку,
ђе си јутрос снаго моја
задовијек мени куку?!

Оба брата долећеше
па кад чуше црне јаде
почупаше своје косе,
од лелека чудо раде!

Онда овој црној мајци
уз кукњаву, глас се оте:
Куку мени зла судбино,
Вуковаре небило те!...

Закукаше црне сестре,
док им сузе квасе лице,
одлијеже болни јаук
обалама Лепенице!...

А у кући када чуше
како кука мајка Вука,
синови су истрчали,
шћери, снаха и унука.

А код Црвска на катуну
када црни абер доби,
оцу Шелу тужна вијест
к’о стријела срце проби!

Хорски јецај породице
ово свјеже јутро пара,
док остатке очекују:
Свете жртве с’ Вуковара!

Од бола се скаменио
не може се маћи с’ мјеста,
мајка Вука с’ ногу клону
старачке јој снаге неста.

Кад је подне превалило
и петна’ест бјеше сати,
стиже ковчег на возилу
почасна га стража прати!

Уцвиљени родитељи
над несрећом свога сина,
скамењени погледима
питају се, јел’ истина?...

Скидоше га са возила
да у кући мало стане,
а црни му отац приђе
и честита љуте ране!

Онда сузе к’о ријека
низ старачка теку лица,
за Драгишом што је био
родитељска узданица.

Тебе сине уби рука
лажне браће и крвника
а у томе помога им
наопака политика!

За зли пут се припремају,
обукоше у црнину,
да путују Крагујевцу
на сахрану своме сину!

Тијесне су моје груди
да би боли поднијеле
али шта ћеш кад гром бије
у високе, сине јеле!...

Под окриљем тамне ноћи
док студена киша лије,
родитељи освануше
у њедрима Шумадије.

Тад другови са ратишта
и његова браћа драга
Драгишу су у ковчегу
унијели преко прага!
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Па у соби, ђе уз пјесму,
освиташе некад гости,
сад се кућа проламаше
од кукања и жалости!
Уз опело свештеника
ширио се тога дана,
болни мирис и опојни
воштаница и тамјана.
А суморни дан јесењи
навијаше тамној ноћи,
то знак бјеше да поворка
месном гробљу мора поћи.
А са цркве на Бозману
болном јеком звона бију,
да последњи пут огласе
Драгишину погибију!
Покрај раке ископане,
старешина његов рече:
Таласима са Дунава
српске крви много тече!
Драгиша је живот дао
ђе се брани отаџбина
а његови родитељи
имали су дичног сина,
жена Дана, узор мужа,
браћа, сестре, храброг брата,
Љиља ће се поносити
мјестом ђе јој лежи тата!
Нека му је вјечна слава
и црна му земља лака!...
Стража од њег’ опрости се
са плотуном из пушака!...
Дан бијели предаваше,
владавину тамној ноћи,
а Драгиша оста, окле
никад више неће доћи...
Сузе које за њим лише,
најмилији и најдражи,
нека буду свјежа роса
да му вјечну кућу влажи!?
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УГАШЕНА МЛАДОСТ
Епски пјесник пише слово
и жалосну причу поче,
јекни дрво јаворово
стегни срце слушаоче.

Из Брисела у Београд
ултиматум брзо стиже,
ал` Србија не поклекну
но готовост бојну диже.

Љута борба по Косову
већ се води годинама,
ријешили Арнаути
да га како отму нама.

Сви путеви српску војску
опет воде пут Косова,
та наредба није нова
него траје шест вјекова.

Моћна сила НАТО пакта
шиптарима помоћ пружа,
обучава терористе
и до зуба наоружа,

У вихору тога рата
који крену свјетска сила,
на оџаку многог дома
свијећа се угасила.

да Србији отму оно
с` чим се куне шест вјекова,
изрека је, да Србија
не постоји без Косова.

Много српских јединаца,
у вихору тога рата,
на бранику земље паде
и затвори кућна врата.

Сјени кнеза мученика
из насеља рајског куну,
огласи се бојна труба
зове српство на узбуну.

Горчину је тог чемера
и коб ратне последице,
окусила породица
Васојевић из Сјенице.

Кад Србија на Космету
своју ратну силу крену,
одбрана је терориста
сагорела у пламену.

Прије скоро два вијека,
судбина је породицу
из нахије Васојеве
донијела у Сјеницу.

Ал` осуда брзо стиже
са сједнице из Брисела,
Србија је на Космету
ратни злочин почињела.

Од доласка чукунђеда
Вукадина и Данила
та је часна породица
вазда узор људи била.

Без образа и доказа
и икаквих података,
пријети нам моћна сила
бјелосвјетских манијака.

Живјели су у Варине
наследници та два брата,
а дођоше у Сјеницу
после другог свјетског рата.

Ратну снагу и машину
уз границу концентришу,
да Србију с` лица земље
и униште и избришу.

Кад је Вито Васојевић
у град мали на Пештеру,
доселио и довео
сина Груја и шћер Веру,
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у његовом новом дому,
драги Господ и судбина
подарише Витомиру
и Андрију другог сина.

У средњој је Иван школи
већ постао момак прави,
кад заврши он ријеши
медицину да настави.

А Грујо је Васојевић
одлучио једног дана
да ожени Анђелију
Раичевић из Берана.

Ал` у граду Крагујевцу,
кад не прође на пријему
вратио се у Сјеницу
што у срцу бјеше њему.

Врлине их људске красе
а спаја их брачна слога,
шћер и сина добили су
к`о највећи дар од Бога.

Имао је поред Срба
пријатеља муслимана,
само да је неко човјек
мјерило је за Ивана.

Шћер Биљана и син Иван
напунише кућу њину,
родитељи све пружају
својој ћерки и свом сину.

Кад се врати он ријеши
добровољно да се јави,
са година осамна`ест
постао је војник прави.

Напредује мали Иван
много брже од вршњака,
шест година тек имаше
кад понесе име ђака.

Виђен, бистар и паметан,
висок као бор с` Голије,
у регрутном контигенту
имало му равног није.

А сестра му проговара
будућност се знањем ствара,
из ђачкога васпитања
и читанке и буквара.

У прошломе земану је
Васојевић Иван мога,
да се нађе уз кољено
код Миљана Вуковога.

Ђак је добар и послушан
бистар, хитар, као чигра
све задатке извршава
стиже да се с` ђецом игра.

Нема гарде у свијету
истина је ово жива,
која неби пожељела
у редове таквог дива.

И у широј фамилији
и у кући и у школи
и цијелом комшилуку,
њега свако много воли.

Једног дана из Кумбора,
телефоном јави мајци
да одлази да се бори
с` усташама на Превлаци.

Биљана га сестра пази
к`о зјеницу својих очи,
за њега би била спремна
и у ватру да ускочи.

У тактичким акцијама
провео је пола рока,
чувајући од усташа
да не падне српска Бока.

А он сестри јединици,
к`о што раде права браћа,
братском пажњом и топлином
одужује и узвраћа.

А на крају војног рока
породици својој јави
да одлази у Београд,
војну школу да настави.
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Тамо су га усмјериле
старешинске препоруке,
па је војну школу везе
завршио без по муке.

После курса поново се
у Ужице врати тада,
а ђевојка остала је
у команди Београда.

Деведесет шесте поче
да службује у Ужицу,
а редовно родитеље
обилази у Сјеницу.

Потреба је службе тако
двоје младих раздвојила,
али љубав остала је
јака као што је била.

Као што је био вољен
од другова и родбине,
тако су га завољеле
и његове старешине.

У Ужицу учесник је
многих смотри и турнира,
па је њега у том граду
познавала јавност шира.

А војници његови су,
завољели били њега
не к`о свога старешину,
већ к`о брата старијега.

Обиђе га сестра Биља,
у Ужице кад се врати
он јој рече, све мирише
да се мора ратовати.

Нашао се на почетку
каријере војне, сјајне,
ријешио у том послу
да проникне у све тајне,

Па ја сјутра по задатку,
путоваћу граду Нишу,
отаџбина захтијева
да се снаге мобилишу.

јер је био оличење,
истинскога карактера.
По задатку команде је
завршио курс шифрера.

Поздрави ми родитеље
нек` ми дају благослова
ја се надам, боже здравља,
да се јавим са Косова.

На том курсу шаљу оне
најчасније и најбоље,
који свакој обавези
отаџбинској удовоље.

Поздрави ми драгог оца
и пољуби мајку милу,
ја одлазим ка Косову
ка српскоме термопилу.

Ђевојка је дивна једна
на том курсу са њим била,
па размјена симпатија
у љубав се изродила.

А тамо ћу к`о спартанац
останути ја у свему,
вратит` ћу се са бојишта
ил`са штитом ил` на њему.

Ломи срца ђевојачка
кад прошета улицама,
њихов поглед свуд` га прати
и уздаси младих дама.

Па немојте туговати,
што ја морам тамо ићи
јер је мени тамо мјесто
ђе се боре Обилићи.

Ђе год прође примијети
да га женски поглед мјери,
али Иван не помишља
да ђевојку изневјери.

Оде сестра пут Сјенице,
он остаде у Ужице.
Другог дана у Ниш стиже
међу ратне јединице.
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Ту су били на пријему
код једнога генерала
ђе команда армијска је
инструкције задње дала,

А Ивану све се чини
к`о да чује глас гусала
и заклетву са Мојковца
Вукотића ђенерала.

да се мора про Косова
путовати на границу,
стиже Иван Васојевић
у питому Ђаковицу.

Рањене је превијао,
извлачио са линије,
и војнике спасавао
од сигурне погибије.

А Косово огњем гори,
крваве се битке бију;
НАТО снаге врше вјежбе
у сусједну Албанију.

С` осмијехом и без страха
та момачка лети вила
к`о да га је славна мајка
Југовића задојила,

У граничне јединице
стиже Иван тога дана
и стави се под команду
Шљиванчанин капетана.

редовно се кући јавља
ил` по дану ил` по ноћи,
драги моји, родитељи,
непријатељ неће проћи.

А служба је безбједности
поуздану вијест чула,
крвнички је план напада
на Кошаре караула,

А отац му одговара:
Чувај себе, чувај војску,
чувај име породично,
и границу прађедовску.

граница се утврђује
бодљикава ставља жица,
а поља се минирају
да не може проћи птица.

Једанестог фебруара
крену Иван да путује,
да свог` оца, мајку, сестру,
за рођендан обрадује.

Иванова чета везе
гази брда и планине,
и покрива цио простор
од Кошара до Морине.

Скупише се све комшије
пријатељи и родбина,
па је дана неколико
била пуна кућа њина.

Ова чета даноноћно
нема сана, нема мира
као да је води рука
високога официра.

У Београд код ђевојке
однесе га жар љубави
на растанку није знао
да се вјечно с` њом поздрави.

Арнаутска крену руља
хиљадама на границе,
а на Божић наше снаге
сретоше их прсимице.

Да ће ову чисту љубав
и о срећи снове њине,
прекинути заувијек
црна рука зле судбине.

Грме бомбе и гранате,
дим се шири на све стране,
Боже мили како може
крвав Божић да осване.

У Сјеницу опет дође,
поздрави се па окрену,
да обиђе тетку Лелу
у Краљеву настањену.
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И са њом се поздравио,
па отиш`о на границу
ђе се јави у команду
и у своју јединицу,

јер заклетву Отаџбини
коју даде на папиру
сад дијелом потврђује,
ђе покојни не умиру.

то је задњи обилазак
његовога завичаја,
јер жив више никад неће
виђет` свога родног краја.

Војску храбри и куражи,
бодри своје старешине,
да се никад не умире
за слободу кад се гине.

Тад машина НАТО крену
силу моћну и паклену,
нашу земљу напаћену
да сагори у пламену.

Том отпору надљудскоме
западни се свијет чуди,
па говоре ово мора
да је неки народ луди.

Надвила се авет рата
надлијећу сваког сата,
без објаве на Давида,
крену сила Голијата,

Све су везе покидане,
па не може да се јави
породици у Сјеницу,
нит` поруку да остави.

предводи их моћна сила
тамо преко Океана,
ђе одавно воде коло
нечастиви и сатана,

На граници љута борба
већ се води двадес` дана,
сви се слажу да немају
бољег борца од Ивана,

бију бомбе и ракете,
гори небо, гори земља,
а сибирски медвјед спава
иза зида тврдог Кремља.

у борби га зову Васке
или шифром Јагуара
сви се чуде каква чуда
од јунаштва соко ствара.

Цио запад развијени
ураганском ватром бије,
пешадија терориста
из суседне Албаније.

И ВЕЛИКИ ПЕТАК свану
кад шарају Срби јаја,
на Кошаре непријатељ
напао је са три краја,

Од настанка па до данас
нико није запамтио
против једне земље мале
да се бори свијет цио.

на хиљаде терориста
наваљује и кидише,
поново се историја
сузама и крвљу пише.

А свјетска се заједница
у Њујорку прави глува,
јер и Кина и Русија
интересе своје чува.

Граница је одбрањена,
субота је осванула,
циљ напада и даље је
на Кошаре караула.

У тој борби даноноћној
Васојевић Иван лети
да крвнику не дозволи
педаљ земље одузети,

Командант је Шљиванчанин
у тој борби рањен био,
и многе је наше борце
смртни рафал покосио.
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Једноме је рањенику
Васојевић Иван млади
и вјетровку своју дао
да му рана не прехлади,

ал` му груди пресјекоше
брзометке и рафали,
још три борца поред њега
у јуришу том су пали.

НАТО напад из ваздуха
не јењава ни минута
нити јуриш манијачки
подивљалих арнаута,

Исправи се још једанпут,
па погледа пут Призрена
изговори: Опрости ми,
Отаџбино, напаћена,

а Јагуар са Пештера,
у одбрану шири чету
прсимице терористе
устављају у налету.

што немадох три живота
у пресудне дане ове,
да положим на вратима
отаџбине Душанове.

Линије су неке наше
под притиском попуцале,
ал` пред четом Ивановом
дивљачке су хорде пале,

Клону глава горског лава
мушка снага малаксава
од јуначке топле крви,
румени се мокра трава.

јер тој чети одабраној
како може крвник прићи
када дишу једном душом
као браћа Југовићи.

Из јуначке крви ове
црвени ће божур нићи,
увијек је тако било
ђе погину Обилићи.

На Васкрс се повукоше
до резервног положаја,
повлаче се без панике
и васкршња ломе јаја,

Терористи притиснули
врви поље од шиптара,
пронесе се тужна вијест,
погодише Јагуара!

а онда је преко везе
чета тужну вијест чула,
да је пала на Кошаре
легендарна караула.

Тад дружина сабораца
у одлучни јуриш креће,
сви су спремни да погину
ал` крвнику пустит` неће,

У сусрет им крвник иде,
пас граничар љуто цвили,
то знак бјеше терористи
чети су се приближили.

командира Јагуара
да у њине руке пане,
него храбро јуришају
и Васкета мртвог бране.

Јурну вучјак на крвнике
као муња пољем брише
ал` са блиског растојања
рафали га покосише.

А одатле чиста душа
прослављеног Јагуара,
на небо се у рај вину
за трпезу код Лазара,

Онда Иван скупи бомбе
и пушчану муницију
командова, за мном, браћо,
у бесмртну историју,

Обилићу рапортира:
По Косову бој се бије,
а моја је душа свједок
непрестане погибије.
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Гори небо, гори земља,
бију меци из оквира,
а саборци извукоше
погинулог командира,

Под оружјем стража стоји
поред одра људског лава
а на одру крст дрвени
са именом и застава.

и војнике погинуле
поред њега што су пали
нијесу их спријечиле
експлозије и рафали.

Ратиштима широм земље
несрећна се вијест чула,
Иваново мјесто смрти
на Кошаре караула.

А црни му родитељи
у Сјеници Васкрс славе
јер не знају да осташе
без једине мушке главе,

Роки, Лука, Ћира, Габор,
Игор Шћекић и Немања
телеграме упутише
уз најдубља поштовања,

да је кућа затворена
и свијећа угашена
лоза стабла породичног
изненада прекидена.

Ники, Јоза и Алекса
с` њима Саша и остали
сви ратници са бојишта
који су га познавали,

Но спремају годишњицу
родитељу Витомиру
што је лани на Васкрсу
предао се вјечном миру.

погасише транзисторе
да одају пошту дужну,
и не желе да вјерују
у истину ову тужну.

А судбина додијели
на пресвети дан Васкрса
унуку му на граници
изрешета рафал прса.

Потпуковник бану с` пратњом
у сриједу у два сата
и зазвони јер бијаху
закључана кућна врата,

Не сањају родитељи,
да је данас њима куку
дочекаће свог јединца
закључаног у сандуку.

сестра Биља кад отвори
и погледа у војнике,
јавише се црне слутње
и пред очи црне слике.

Општу жалост прогласише
у граничне јединице,
крећу лава погинулог
из проклете Ђаковице.

Види како потпуковник
и остали лију сузе,
би јој јасно, зла судбина
јединца јој брата узе.

А од Ниша борна кола
обрнуше ка Ужицу
па под пратњом спремају се
да га прате у Сјеницу,

Клону с` ногу, проли сузе
писну млада као змија
куку брате, куку очи,
ђе ти пуче погибија.

истим путем којим онда
одвела је судба њега,
сад се враћа, ал` на жалост
под поклопцем од ковчега.

А у згради када чуше
како јадна сестра кука
скупише се људи, жене
из цијелог комшилука,
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па Биљану подигоше,
прскају јој водом лице,
а сви знају разлог вриске
црне сестре јединице.

Кренуше га са возила,
априлскога тога дана
а срете их отац Грујо
испред врата свога стана.

А патрола отишла је
па у пошти код улаза
нађе јадне родитеље
и црну им вијест каза.

Добро дош`о, сине мили,
снаго моја и уздање
са чиме смо заслужили
ово црно ископање.

У возилу војничкоме
кад стигоше испред зграде,
комшилук се окупио
на њихове црне јаде.

Јеси ли ми јунак био,
у дружини мој Иване
јесил` земљу одбранио,
нека су ти срећне ране.

Познаници, пријатељи,
дотрчаше са свих страна
не знаш дал` је више стигло
Срба или Муслимана.

Жалостан сам ја до гроба,
ал` поносан мили сине,
кад знам да си живот дао
на бранику отаџбине.

Ријека се суза лије
стоји лелек на све стране
јаук мајке Анђелије:
Куку мене, мој Иване,

Онда отац Грујо прими
Иванове личне ствари,
к`о у срце родитељско
да крвави нож се зари,

моја надо, моја снаго,
угашени куку доме,
шта уради црној мајци
и несрећном оцу твоме.

корице је отворио
заклопљеног новчаника,
а у њему родитељске
и Биљане сестре слика.

Многи би је утјешили
несрећнога тога дана
али како, кад сви знају
да је кућа ископана.

Међу лична документа
бјеше слика ђевојчина,
Иванове личне ствари
грли отац мјесто сина,

па се шаљу телеграми
широм земље на све стране,
и тужна се вијест јавља,
плакате су одштампане.

међу које не бијаше
никлованог револвера,
што је био амајлија
Јагуару са Пештера.

Несрећнога тога дана,
седамна`ест бјеше сати,
стиже јунак на возилу
почасна га гарда прати.

Рече отац: да погине,
то је била Божја воља
ал` реците, дал` постоји
траг некакав од пиштоља.

Проломи се лелек туге,
лелек јада и несреће
какав нико није чуо
и никад га чути неће.

На очеву радозналост
одговора није било,
ил` не знају или крију
шта се са њим догодило.
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А кад сестра јединица
у сретање брату крену,
да потекне горка суза
на дрвету и камену.

Па кад су се окупили,
мјесто срећо да те жене
црно ти се коло вије
мили сине, куку мене.

Надала се сестра твоја,
знаш Иване, мили брате,
да дочекаш са здравицом
испред куће моје свате,

Од туге се кожа јежи,
док Момчило ујак кука,
стриц Андрија загрлио
ледни оклоп од сандука,

уз здравицу и пуцњаву,
да ме предаш ђеверима
и да с` врата мене зовнеш
када будем међу њима.

и Станојла стрина кука,
и од стрица сестра Нена,
све узалуд кад је ова
дична младост угашена.

Коме ћу се окренути
угашени братски доме,
кад се ево сада спремаш
ка вјечноме мјесту твоме.

Па уз тугу и несрећу
са истока зора свану,
ујчевина из Берана
стиже њему на сахрану.

Ако господ буде хтио
да ти родим ја сестрића,
молит` ћу се да ми личи
на ујака Обилића.

По староме обичају
ујак Миљан залелека,
леле мене мој сестрићу,
леле данас довијека.

Име ћу му твоје дати
водит код твог споменика,
ђе ће бити урезана
у мермеру твоја слика.

Леле доме затворени,
леле кућо ископана,
леле мене зла судбино
шта уради од Ивана.

Паде сестра и загрли
сандук брата једињака,
а срете га са сузама
Анђелија црна мајка;

Леле нови Обилићу,
леле мене мој делијо,
леле крило саломљено
шта си ово урадио.

Ко ће пазит` родитеље,
у немоћне наше дане
коме си нас оставио,
шта уради мој Иване?

Онда приђе у црнини
у сузама тетка Дара,
па жалосним нарицањем
са сестрићем разговара.

Јесил` сестри завјет дао
да нас срећо она пази,
кад судбина на пут стаде
твом животу, твојој снази?

Присутни се зачудише
брат од стрица Ненад бану
у војничкој униформи
стиже брату на сахрану.

Кумови су стигли наши
стигле тетке и ујаци,
пријатељи и комшије
и стричеви, куку мајци.

У војску је отишао,
прије само двадес` дана
приђе одру, сузе рони,
леле мене за Ивана.
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Знаш ли, брате, да смо вазда
к`о рођена браћа били,
па зашто ме сад остави
кажи мени, брате мили.

Страх од бомби код народа
надвлађује жалост ова,
свакоме је у мислима
погибија Иванова.

Биљани ћу, сестри нашој,
испуњават` братске жеље,
и пазити стрица, стрину
као своје родитеље.

Док високо, изнад масе,
црни гавран гракће, кружи,
Поп у кући обред чита
и опело задње служи.

Сва Сјеница тога дана
и родбина са свих страна,
уз најдубља поштовања
опрашта се од Ивана.

Уз пламен се воштаница
шири мирис од тамјана,
по вјерском се обичају
прашта маса од Ивана.

Ујак Драшко из Ниша је
стиг`о што је мог`о прије,
па сестрића свог` лелече
и низ образ сузе лије.

Дође вакат за кретање
стража црни ковчег `вата,
писну сестра јединица,
не носите мога брата,

И тетка је Вера стигла
из престоног Београда,
кука, плаче од жалости
од несреће и од јада.

ковчег грли и милује
и у јаду сестра збори,
па зар нема нико храбар
црни ковчег да отвори,

Тетка Лела из Краљева
кука, тужи и набраја
дан пролази и одмиче
а жалости никад краја.

да превијем брату ране
и пољубим братско лице,
море суза проли маса
уз кукњаву јединице.

Телеграми и депеше,
стизали су сваког трена
са дубоким саучешћем,
што је младост угашена.

Онда овог див-јунака
изнесоше испред зграде,
ђе почасни одред стоји
и грађана на хиљаде.

Из армијског главног штаба,
од команде из Ужица,
генерала Ојданића,
и граничних јединица,

Од присутних неко рече
ризично је да колона
крене гробљу у Варине,
под налетом авиона.

текстови су идентични
што депеше ове ките
имали сте дичног сина
да се са њим поносите.

Залуд НАТО авиони
и оближње експлозије,
да до гроба испрате га
одустао нико није.

А тог дана, над Сјеницом,
авиони НАТО лете,
али бомбе и ракете,
црну жалост не ремете.

А на гробљу породичном,
ископана чека рака
да у њедра земља прими
дичног сина и јунака.
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Да му душа покој нађе
и блаженог вјечног мира,
крај предака својих славних,
и крај ђеда Витомира.

Онда орден првог реда
безбједности и одбране,
стиже њему уз захвалност,
и ријечи одабране.

Старешина његов рече:
са људскога твога гроба,
примјер ће се узимати
ђе се људска вредност проба!

Кад све ово не засија
на грудима тог ратника,
нек` се блиста крај имена
са мермерног споменика.

Твоји црни родитељи
имали су дичног сина,
сестра Биља узор брата,
а хероја отаџбина.

Онда земља прађедовска
у њедра га прими своја,
тог јунака и хероја
из косовског тешког боја.

Нека ти је вјечна слава,
и црна ти земља лака,
тадиз руку горске гарде
груну плотун из пушака,

А букете свјежег цвјећа
послагаше у том трену,
да му ките вјечну кућу
и с` Иваном да увену!

а заставу, што четири
покриваше дана њега,
командант је оцу пружи
кад је скиде са ковчега.
Све структуре родног града,
говором се тога дана
уз најдубље поштовање
опростише од Ивана.
Сви говори што се чуше
поруком се својом личе,
његовијем гробом треба
покољења да се диче.
Уз опроштај породице,
Анђа мајка прошапута,
прије вакта и времена
одлазиш ми већ три пута,
ни у школу ни у војску
вријеме ти било није,
а сад ево и у вјечност,
оде срећо много прије.
А врховни командант је
после смрти одликова`
са медаљом за заслуге
свету жртву са Косова.
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МАЈКА АНЂЕЛИЈА
НА СИНОВЉЕВОМ РОЂЕНДАНУ
Ево смо ти дошли, сине,
на дан твога рођендана,
на ледноме твоме гробу
кућо моја ископана.

Отац ти је био скоро,
тешког срца, пуног туге,
на пријему твог ордења
за одбрану и заслуге.

Мјесто топлог загрљаја
сријеће нас твоја слика,
и твој осмјех скамењени
са мермерног споменика.

Срце су му цијепале
сузе твојих старешина,
он је крио родитељске
пошто плаче отаџбина.

Да вријеме л`јечи ране
то истина, срећо, није,
јер су наше сваког дана
теже, дубље и болније.

Без суза се захвалио,
са поносом и стоички
да ти славу не натруни
и карактер твој војнички.

Понуде сам рођенданске
донијела, рано моја,
и поклон ти ево носи
јединица сестра твоја.

Тешко ли је, црној мајци,
док ордење твоје гледа,
ти окити отаџбину
са животом првог реда.

Мјесто свјеће рођенданске
да погасиш мушким дахом,
и да своје најмилије
обрадујеш дичном снахом.

Отвори се, црна земљо,
да превијем сину ране
и да види црна мајка,
јесу ли му извидане.

Ти угаси ону једну
на оџаку наше куће,
па чекамо са сузама
сваку зору и свануће.
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ВОЈНИКОВ ПУТ БЕЗ ПОВРАТКА
Када поче небратска деоба
с’ развалина Титовога гроба
и заплива печат од АВНОЈ-а
у крв људску мила браћо моја
а Брозова чувена палата
пуче као кула од карата.
Још се Тито мртав не о’лади
када хорде шиптарске гамади
подигоше по Косову грају
да србину кућу ископају.
Па на крају двадес’тог столећа
прокрвари вјековна несрећа,
арнаути простором Дренице
опет право показаше лице
што кукњавом, што новцем мафије,
придобише западне нације
како љуто пате под србима
који терор спроводе над њима.
Па западне државе најјаче
покренуше флоте и носаче
и шпијунске своје сателите
с’ изговором да истину штите,
а Србија снаге мобилише
да шиптарске терористе збрише.
Пламен бије а Косово гори,
док се наша војска храбро бори,
али много младијех регрута
вратило се са тог ратног пута
под поклопцем ковчега од лима:
“Нека буде вјечна слава њима”!
Из Краљева вратила се мртва
четрдесет једна света жртва,
сад ће перо описат’ пјесника
прву жртву редовног војника,
што бијаше строју перјаница
а Драгањац зове се Ивица!
Ово младо оличење љуцко
из милоште звали су га Буцко,
а преци су овога јунака
у Бреснику дошли из Санџака,

а одатле породицу њину
донијела судба у Ратину
ђе их више од једног столећа
прати свака навака и срећа.
А Слободан из тог људског дома
у фабрику поче Магнохрома
стваралачке стијецат’ вјештине
седамдесет и осме године,
у Скопље га судбина обрете
ђе Миланку Стојановски срете,
па на први поглед га опчиње
рајски изглед ове студенткиње,
од погледа и нарави благе
без момачке остао је снаге.
Ни Миланка равнодушна није
пред појавом оваквог делије,
у том трену учиње се њима
као да су Омер и Мерима,
па су вољом обостраном јаком
овај сусрет крунисали браком.
А у кући старих родитеља
младенцима испуни се жеља
јер је прва у браку година
даривала њима Буцка сина
и измами сузе радоснице
колијевка Драгањац Ивице.
Родитељи изнад њега бдију
чувају га као амајлију,
покрет сваки његов брижно прате
будне очи и маме и тате
а дијете једро и напредно,
њежно, бистро, румено и чедно,
коса црна а очи зелене,
дају печат макање малене.
Његов отац са даром поете
стихом кити Буцкове покрете,
прве речи и прве кораке
снагом жеље родитељске јаке.
Ђед и баба његују унука
и носе га руке комшилука,
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напредује малени Ивица,
осмјех му се не скида са лица.
Природа му из свог арсенала
сву љепоту бјеше даривала,
бјеше хитар, бистар као чигра
са својим се вршњацима игра.
Родитељи погледују сина
напредује брже од година,
па основну школу је цијелу
завршио у родноме селу,
и постао примјер ученика
по оцјени школских наставника.
Кад у момка израсте дијете,
витког стаса а грађе атлете,
уског струка, широких рамена,
поглед бистар а нарав блажена,
осмјех њежни на момачком лицу
украшава младога Ивицу.
Да је рођен у времена стара
могао је код Рускога цара
царској гарди бити перјаница,
такав бјеше Драгањац Ивица.
Кад прошета градским улицама
њега мјери поглед младих дама,
њежни уздах школских другарица
провејава кад прође Ивица.
Сам се стара да џепарац ствара,
учи занат за машинбравара
а Мариа свога млађег брата
пази као јабуку од злата,
и братска је љубав њих двојице
до највише досегла границе.
Оцу пружа помоћ несебичну
да заврши кућу породичну.
Једног дана та момачка дика
кад израсте у правог војника
стиже позив из војног одсека,
породица с’ поносом дочека
и обузе радост родитеље
исконске су код србина жеље
да одгаји сина у војника,
испратница спрема се велика.
Погађа се шатра и музика,
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позива се својта и родбина
на испраћај Буцка, милог сина.
Пријатељи, кумови, комшије,
уз благослов да се чаша пије,
да се срећно с’ одслужења врати
брату, мајци и вољеном тати,
а три дана траје без престанка
траје пиће, пјесма и игранка.
Присутни су очима виђели
да се регрут највише весели
и он печат даваше весељу
к’о да задњу узимаше жељу,
као да му тајна шапће вила
да се неће враћат’ у цивила,
па весео грли око врата
оца, мајку и Мариа брата
к’о да жељу последњу узима
на крају се поздравио с’ њима.
Руком маше с’ осмјехом на лицу,
испратише у војску Ивицу,
па у Сремску стиже Митровицу
у оклопну војну јединицу.
У касарни од првога дана
црногорца завоље Дејана,
над креветом Ивице војника
стајала је родитељска слика,
при буђењу да га мине жеља
од најдражих својих родитеља.
Савлађује лако и без муке
све задатке војничке обуке
а његове сјајне резултате
и похвале старешина прате.
На гађању с’ ватрене линије
промашаја Буцко им’о није,
од друга му Дејана и њега
није стрелца имало бољега.
Друговима привржен у свему
бјеше више него они њему,
кад наградно доби седам дана
он је друга довео Дејана,
вратише се Митровици граду
у тенковску оклопну бригаду,
но моменат појави се нови

обука се њима преполови
па команда наређење даде
цио састав оклопне бригаде
да се хитно ка Косову креће
јер се спрема крваво прољеће
а пријетње стижу са запада,
стиже Буцко до Приштине града.
А одатле простором Космета
Буцкова је извиђачка чета
разбијала крвничке линије
тамо ђе се српска нога није
појавила педесет година,
Чичевица запамти планина
ђе је прошла Буцкова дружина.
Ратна га је однијела стаза
до Србице и села Преказа,
од Глоговца па до Ораховца,
с’ Качаника до села Јуника,
од Призрена и Шаре планине,
па између обадвије Клине,
и кроз села знана и незнана
шиптарска је ломњена одбрана.
А Ивица са свог’ оклопњака
не испуста митраљез из шака,
но заклетву отаџбини дату
потврђује у крвавом рату
и стрељачке своје квалитете
у покретне арнаутске мете,
без имало страха и панике
прсимице сријеће крвнике.
Осмјех игра на момачком лицу
а мраз прати сњежну вејавицу,
па га тешка савлада прехлада
до Ниша га пребацише града,
ту га војна клиника прихвати
па он јавља Слободану тати:
Кроз врлетна Косовска беспућа
добио сам запалење плућа!
А Слободан одговор му иште:
Да нијеси рањен на бојиште?
Нисам тата, Мариа ми брата!
Кад болничка прође терапија
дође Буцко момачка делија,

кућна нега од петна’ест дана
обрадова оца Слободана
и Миланку најмилију мајку,
он Мариа свога млађег брата
братски грли испред кућних врата,
своју бабу и вољеног ђеда
али нешто замишљено гледа...
Чудан осмјех на његово лице
откриваше ратне последице
а трагове болести открива
малаксалост момачкога дива,
дрхтај руку хоће да прикрије
али оцу то промакло није
јер је скоро двадесет година
посматрао будно свога сина
и на њему најмању промјену
запазио у свакоме трену,
па је Буцка упитао сина:
Ђе је она радост и ведрина
из погледа и са твога лица?
Слободану говори Ивица:
Слушај добро мој премили тата,
колико је мина и граната
око мога пало оклопњака,
а колико пушчаних метака
око мене пало као кише,
не питај ме оче ништа више!
Ја се враћам за петна’ест дана
на Косово поље од мегдана,
да не носим име издајице
пред борцима своје јединице,
и рад клетве кнеза мученика,
Обилића мача осветника,
још заклетва свечана ме веже
да издржим када је најтеже.
Он потроши поштеду цијелу
у шетњама по граду и селу
с’ друговима и родитељима
к’о да жељу последњу узима,
али кад му сан падне на очи
ратни кошмар пред њиме искочи
па од тога не може да спава
а боли га непрекидно глава.
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Он се труди да то вешто скрије
од другова и од фамилије.
Четвртога марта опет крену
на Косовску линију ватрену,
а када се поздрави са свима
мајка ружан предосећај има,
но Миланка тада не наслути
да ће њему црне гласе чути
и да ће јој донијети њега
под поклопцем црнога ковчега.
Стиже Буцко ђе ватра сијева
на просторе око Малишева
а митраљез на врх оклопњака
у руке је овога јунака.
Кад у Париз не би договора
изгледа се ратовати мора
с’ деветна’ест држава запада
и чека се тренутак напада.
А те ноћи када су напали
рекао би небо се запали,
рекао би гори васиона
стоји тутањ млазних авиона,
крстареће падају ракете
на србинов комад земље свете.
Стоји тутањ на четири стране
а наши се храбри борци бране
и сријећу свијетске крвнике
без имало страха и панике,
дим се црни над Голешом вије,
огњем горе “ломне” Проклетије!
У тој борби ђе све живо гори
и Драгањац Ивица се бори,
родитеље назва у свануће
телефоном из шиптарске куће
јер кроз главу питање се вије:
Да му отац мобилисан није?
Рече брату и мајци и тати:
Да ће војска тешко издржати
Косово ће крвнику остати,
али ћемо гинути за њега
докле траје борца последњега!
Разговор је ово задњи био,
Слободан је отац поранио
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у команди у војној управи
да се одмах добровољно јави,
да вољеног замијени сина
просторима Косовских равнина.
Залуд отац и куми и моли
команда му ово не дозволи.
Ивица се нађе у колони,
надлећеше НАТО авиони,
па је тога нападнута дана
раскрсница код села Орлана,
камион је из колоне тада
погодила ракета запада.
Возач Грубар несрећно настрада
а команда паде наопака:
да посада врати оклопњака,
мјесто да га у шумицу склони
док пролете НАТО авиони.
Онда Буцко као муња скочи
на возилу митраљез откочи,
па с’ оружјем нишани и кружи
немогући отпор да им пружи
и Орланску раскрсницу штити
коју мотре НАТО сателити
и последње ријечи технике,
старешина жртвова војнике
да чекају НАТО авионе
мјесто да се сакрију и склоне.
Авиони снимише у лету
да имају небрањену мету.
Чу се тресак снажне експлозије,
дим се црни над возилом вије,
док смрт црна над Ивицом кружи
нико прву помоћ да му пружи
јер он можда погинуо није
од поготка прве експлозије.
Тад од страшног бљеска и удара
плану бензин из резервоара
и резервна муниција плану:
Ко на Чегру Синђелић Стевану,
па Буцкова рајска душа оде
у насеље Ресавског војводе
а тијела осташе комади
у возилу на Орланској џади!

Сад Орланска раскрсница крије
тајну једне црне погибије
јер свједоци не знају ил’ неће
да открију истину несреће,
њега уби нестручна команда
и са неба зликовачка банда.
Над његовом кућом тога дана
надлећеше два црна гаврана
а домаће у дворишту куче
поче к’ небу болно да јауче.
Отац Слобо у коверат ставља
нешто новца да сину оправља
а кад зачу гавранова грају
из руке му новци испадају,
а мајка се к’о из сна пробуди
нешто болно прободе јој груди.
Сретоше се док се срце леди
родитељски у страху погледи
јер ријечи сувишне су биле
у дворишту виђеше цивиле
и војничку патролу са њима
Слободан их гостопримно прима,
ал’ озбиљност са њихова лица
говори му: Погибе Ивица!
Официру засузило око,
саучешће изјави дубоко,
па им онда кроза сузе рече
остаци ће да стигну довече.
Тужна вијест шину снагом грома
родитеље испред свога дома.
Отац Слобо к’о укопан стаде,
за ивицу држи се ограде
па отпоче с’ обије песнице
да се бије у главу и лице,
још у болу закука из гласа
окупи се комшилука маса:
Ја изгубих делију момачку
док су други огрезли у пљачку,
куку сине, татина младино,
куку црна несрећна судбино,
десна руко твог нејаког брата
како ће те прежалити тата?
Рекох ли ти татино уздање

не враћај се више у поклање,
покуш’о је отац тешко мени
на ратиште да те замијени
ал’ не даде несрећна судбина
да погинем мјесто мога сина,
камо срећа да умријех јуче
да не чујем да ми сину пуче
погибија али за све јаде
чекам свога сина у комаде!
Мајка косу рукама почупа
и у прси мајчинске се лупа,
па свом сину Буцку говораше:
Куку прво радовање наше
које оста на црно ратиште!
Народа се напуни двориште,
баба плаче а ђед стари кука
не вјерују вијест за унука.
А родбина друга и комшије,
све то сузе као киша лије.
Онда црне шаљу се депеше
и несрећну вијест однијеше
ујчевини у Македонију
и родбини кроз земљу Србију.
Кад бијаше деветна’ест сати
стиже ковчег а стража га прати,
али Буцко није чуо ништа
болни јаук из свога дворишта.
Велика се маса окупила,
стража скиде остатке с’ возила,
над Ратином ноћ већ пала бјеше
кад у кући ковчег унијеше.
Брат Марио из свег гласа кука
грли оклоп леднога сандука,
фамилије чланови остали
на црни су ковчег попадали.
Отац рече: Буцко, мили сине
одбранили врата ђедовине,
помисли ли на својега тату
када срете душманску гранату?
Нећемо се више клети тобом
но твојијем несрећнијем гробом
што ће твоју младост да покрива
мислим да је политика крива,
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док Београд пјева улицама
ти си мртав вратио се нама!
Очинска је покушала рука
да поклопац скине са сандука,
ал’ то стража оцу не дозволи
та ће рана вјечно да га боли.
Над ковчегом поче црна мајка
да вољеног дозива дјечака:
Окрени се мој премили сине
ради жеље велике мајчине,
и рад’ твога оца уцвиљена
пробуди се надо изгубљена
и покидај везе на рукама
па полети у загрљај нама!
Спремала сам дарове свадбене
да са снахом обрадујеш мене
и чекала твоја црна мајка
глас весеља сватовских пушака,
сад ћу качит’ свадбене пешкире
на војнике и на официре
што ти ковчег међу собом носе,
родитељски велики поносе.
Кад ти живот узе вихор рата
сјети ли се свог’ Мариа брата,
или неког од твојих другара,
Буцко сине, срце из њедара?
Ти си прво радовање моје
кад другове будем срела твоје
да се срећно са забаве враћу
у дубоком болу уздисаћу,
и када се врате са ратишта
нећу моћи да им кажем ништа.
Рујна зора са истока руди
ал’ не успје Буцка да пробуди.
Поче стизат’ маса из далека
и Благица стиже тужна тетка
из далеког града са Вардара
па сестрићу своме проговара:
Што се срећо код тетке не склони
док не прођу НАТО авиони?
Преносим ти данас Буцко сине
бол и тугу твоје ујчевине.
Стриц Мирослав горке сузе лије
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због Буцкове црне погибије,
море суза проли тога дана
неколико хиљада грађана,
осјети се мирис од тамјана
то свештеник отпоче опело
над невино и мртво тијело
које црна покоси несрећа,
упали се хиљаде свијећа,
рашири се селом тога дана
мирис воска и светог тамјана,
онда маса погаси свијеће
а ковчег је у свјеже цвијеће.
Док се Буцко вјечној кући креће
хорски јецај поче опроштаја
тој жалости која нема краја.
Већ бијаше поподневно доба
кад му ковчег спустише крај гроба,
покрај гроба свете жртве скупе
старешина рече: Тужни скупе,
у овако тешкоме времену
такве жртве немају цијену,
његова се данас душа вије
просторима небеске Србије,
његов брат су и отац и мајка
изгубили сина и јунака,
ми војници бираног из строја,
он маштања младалачка своја,
све то неста када живот преста,
нека му је црна земња лака!
Онда груну плотун из пушака
преко гроба и црног ковчега,
отаџбина испраћаше њега.
Испратише овог дичног сина
са непуних двадесет година,
живот даде земљи и народу
земљи тјело а душу Господу.
“Сунце скрили валови облака,
нека му је црна земља лака”!...

ЈУНАЧКА СМРТ ЗОРАНА РАКОЧЕВИЋА
Када запад шиптаре нахушка
и кад плану арнаутска пушка,
кад вјековна рана прокрвари,
кад кренуше косметски шиптари
уз подршку западњачких трупа
да се срце Србији ишчупа,
да умукну православна звона
са Косова српскога Сиона,
окле` Лазар на небо дохита
испод сабље принца Бајазита!...
А сад ево после шест вјекова
бојна труба свира са Косова,
опет српство зове на узбуну
а сјени нас Лазареве куну,
да не дамо то што крвник иште:
Свето, српско, косовско огњиште!
Па Србија мобилиса војску,
свету земљу да бране косовску!
Онда српске снаге полиције
на Косову хитају најприје
као сила закона и реда
да Косово без крви се не да.
Из редова ове полиције,
многи мајци вратио се није!?
Ево једног таквога примјера,
кога веже прађедовска вјера
и напаја клетва Лазарева:
Ракочевић Зоран из Буђева,
чији преци, кроз прошла времена
из Морачког дођоше племена,
са јуначке узгор омеђине,
покрај куле Радовића Мине.
Одатле су због крвне освете
потражили нове вилајете...
Његови су тада, преци славни,
на Пештерској стигли висоравни
у Буђево, ђе су са свих страна,
све племена стигла одабрана!
Ракочевић поста фамилија:
Узор људи и добрих комшија.

Обрађују ливаде и њиве,
а у слози с` комшијама живе,
но Буђево бјеше са свих страна
опкољено живљем муслимана,
па су јаде задавали браћи,
потурчени изроди домаћи
уз подршку крвника са стране.
Ал` Бућевци лавовски се бране,
имадоше у свако вријеме
и од чојства и јунаштва сјеме!
Шеховић је говорио паша:
Од Буђева црни јад ме наша!
Док му бригу скиде једног дана,
оштра сабља Вуковог Миљана!!!
На Буђево, мила браћо моја,
освајачи различитих боја:
Турци, Њемци, кретали и Швабе
да га како спале и уграбе,
но Буђево бјеше караула,
ђе се пушка устаничка чула!
У њега су Срби са Пештера,
клонили се, душманских потјера.
О том тешком времену свједоче;
споменици и надгробне плоче;
ђе са гробља и Буђевске чуке
опомињу Солунци унуке:
“Ако ропство душманско пријети,
најмањи је ризик умријети!“
с` Ракочевић, људскога оџака
Станица је породила мајка
истог сата и истога дана,
шћер Зорицу и сина Зорана,
после првог сина Миладина.
Па је Зоран још с` мајчиног крила
чуо шта је њина лоза била!
Слушао је гуслара док пјева
славну прошлост јуначког Буђева,
Карађорђа звијезду је гледа
која оста од Васа прађеда,
а од ђеда слуша` Радосава:
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Шта је Божић а шта Крсна слава,
и од оца чуо Мирослава
да је скупља ријеч него глава!
Воли Зоран сестру близнакињу
к`о највишу на свијет светињу,
а са њим се сестра не раздваја
док их њена, растави удаја.
У школи је од првог разреда
све петице имао од реда...
Онда граду Крагујевцу крену,
да настави школу завршену
и тога се уписао љета
у регистар универзитета.
У овом је шумади`ском граду
породичну, направио зграду,
да будући живот ту настави,
но Буђево у срцу и глави
не да њему спокоја и мира,
па размишља: Да ли да студира?...
Јер му градска свакодневна врева
не одише мирисом Буђева.
Па одлучи ипак да се врати
својој мајци и вољеном тати.
Другови га из села и школе
као брата поштују и воле,
он поштује стричеве и стрине,
пажљивије и од ђеце њине,
њину ђецу, брата старијега,
а сви они особише њега.
У свему је био сиви соко
коме никад не угара око,
све му баста, за све има вољу,
нема таквог радника у пољу,
на саборе стиже и сијела
у градове и околна села...
Оштрог ока и лаког корака,
хитар као муња из облака,
да је рођен у старе земане,
Турцима би писао мегдане!
Ко овакве способности има,
полиција у редове прима.
Старешина за кратко вријеме
због храбрости и физичке спреме,
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са поносом куну се у њега
полицајца немају бољега.
У Буђево на градњи станице
ни најмање не бјеше ситнице,
нит` је било до задњега дана
да се нешто ради без Зорана.
Пауновић његов старешина,
волио га к`о брата и`л сина!
Могао је бити божја вјера,
перјаница у гарди пантера!
Једног дана делија честита
ожени се цуром из Корита,
а божје им подарише руке:
Два синчића к`о златне јабуке.
Жена Зора гаји на имању
Радосава, сина и Немању,
нову кућу направише фину
на имање и на ђедовину.
Деведесет, године девете,
са запада џелати пријете,
да нам отму комад земље свете?!
Треба хитат` на Косово клето
прије него што буде отето.
А Зорану говоре са стране,
да са тога пута одустане.
Он презриво њима одговори:
Па зар ђецу, да ми свако кори,
како њихов издао је тата,
отаџбину у вихору рата,
да на име мојих племеника,
падне клетва кнеза мученика,
а из гроба да ме преци куну,
што не смијем у косовску буну
и другови моје јединице
да ми пљују у образ и лице?...
Родитељи, срећно ми остајте,
родитељски, благослов ми дајте,
света дужност на Косово зове,
вјерна љубо чувај ми синове!
Своју ђецу у наручје узе,
пољуби их, ал` не пусти сузе
и рече им осветите тату,
ако живот остави у рату!

Поздрави се са стрицем и стрином,
с` комшијама и бројном родбином,
само мајка тихо прошапута:
Врати ми га Боже с` тога пута
прекрсти се, крену пут Космета,
кроз брегове сњежнијех намета.
И студену сњежну вејавицу,
с` друговима стиже у Сјеницу,
а одатле у град Митровицу.
Па ступише чим стигоше с` пута
у окршај против Арнаута!
Без прекида, цио мјесец дана,
шиптарсак је ломњена одбрана,
ђе највиша опасност пријети
тамо Зоран Ракочевић лети,
као муња на све стране стиже
и споменик за живота диже!
Породици јави једне ноћи,
да ће скоро на одсуство доћи?...
Ал` ујутро јединица крену
на најтврђу линију борбену,
да се с` бандом шиптарском окуша
код Преказа и села Лауша.
С` крила војска терориста бије,
центром иду снаге полиције,
жилаво се арнаути бране,
снајпер бије са четири стране!
Јурну Зоран са прве линије
да снајперско гнијездо открије,
ту је смртно зрно из снајпера,
погодило дива са Пештера!
Другови га рањеног извлаче,
сваки за њим, к`о дијете плаче,
хеликоптер крену рањеника,
Приштинска га прихвати клиника.
Стиже вијест са малог екрана,
да је Зоран допануо рана.
А колеге преклињу докторе,
да се њему за живот изборе.
Ал` не усп`је моћна медицина
но покоси несрећна судбина
овог дичног, брата и Србина.
Храбро срце, преста да удара,

њему душа из руку љекара,
на небо се вину код Лазара,
да војводи Обилићу јави:
Да Косово, поново крвари!
А два дана телефонске жице,
од Приштине до града Сјенице
достигоше прево усијање
преносећи Зораново стање.
Ове судње ноћи браћо мила,
близнакиња сестра је уснила
да јој срце пуче у грудима...
Од Господа оста близанцима,
да кад једно, погоди несрећа
оно друго болове осјећа.
Црни абер до Буђева стиже,
родбина се са свих страна диже
и са сваке стране црна маса
у Буђево дохита и стаса,
да дочека овог дичног сина.
Пауновић, његов старешина
сузе лије због тешке несреће
у рукама упаљач премеће,
што му Зоран на растанку даде,
да се неће вратит`, к`о да знаде.
Пештером се ори страшна јека
од кукања плача и лелека!...
Двадес` другог марта, старешине
с` клинике га крећу из Приштине,
па у пратњи његових колега
Нови Пазар дочекује њега,
ђе у СУП-у у свешаној сали,
задњу су му пошту одавали.
Онда крену поворка на цесту
да га носе ка родноме мјесту...
Кад поворка испред куће стиже,
маси коса са главе се диже,
кад му мајка у сретање крену,
да потекне суза у камену
и кад поче јуначка одива,
миљеника сина да дозива:
Добро доша` мој сине Зоране
(и јуначке честита му ране):
Ја нијесам вјеровала сине
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када стиже вијест из Приштине
у ту црну причу и крваву,
док не видим твоју мртву главу.
Ђе је сине твоја десна рука
да покида окове сандука,
ђе је младост и момачка снага
да улетиш преко кућног прага?
Да погледаш мајчин очни виде,
црна маса к` нашој кући иде,
ево стигла родбина цијела
и сви Срби из Пештерских села,
браћа, сестре, стричеви и стрине,
перјаницо цијеле родбине.
Стрина ти је дошла Славомирка
удовица твога Драга стрика,
да поздравиш преминулог стрица
да му тамо будеш узданица
а он теби ране да превије
и трагове крви да умије.
Да те питам мајчина делијо,
јесил` јунак у дружини био,
да се мајка поноси са тобом
и с` твојијем леденијем гробом?!
Тад скидоше са возила њега,
братске руке уз помоћ колега.
Колегама сузе квасе лице
за поносом своје јединице.
Стоји кукањ, брата Миодрага!...
Унесоше ковчег преко прага,
да у соби своје родне куће
он дочека последње свануће.
А Миладин брат му проговара:
Носим брате рану с` Вуковара
ал` ова је болнија и тежа
јер се братска прекиде вријежа!
Родисмо се у несрећно доба
а брат ће те жалити до гроба!
Старешина ратну спрему даде,
а брат Васо уз кукњаву паде
на ратничку опрему из ранца...
Сестра сандук загрли близанца,
па свом брату говори Зорану:
Са једне смо врпце јели храну
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и стомачну дупљу дијелили,
док смо мајци у утроби били.
Знаш ли брате док смо били мали,
никада се нисмо раздвајали,
заједно смо школу завршили,
шта се ово деси брате мили?
Ја сам у сну осетила брате
да се твоје тешке муке крате!
Зоранова млада удовица,
грли сандук уплакана лица,
кука, јеца, уздише и рида,
ђевојачко ланче с` грла скида,
па га њему око врата меће
испод крста и испод свијеће.
Куне му се у свијета оба:
Његова ће остати до гроба!
Па отрчи ка нејакој ђеци,
доји сина од седам мјесеци
још му збори на мајчинске груди:
Расти сине и к`о отац буди!
А стриц Радош, сина старијега,
склонио је позади бријега
да не гледа макања нејака:
Црни погреб оца и јунака.
Но кад лелек небеса отвори,
мали Лако Радошу говори:
Мој се тата са бојишта врати,
ајде деда одведи ме тати!?
Радош не зна у овој несрећи
шта макањи двогодишњој рећи?!
Но ко може одсликати словом,
бол и тугу, за младошћу овом?
Кад нестаде сунце са запада
ноћ се спушта и на Пештер пада,
па по српском обичају мора,
престат` жалост, док не сване зора,
рад остатка и рад пуне куће
без кукања дочекат` свануће.
На знак првог сунчевога зрака,
Станица му приђе црна мајка
да га зовне и да га пробуди,
докле зора са истока руди,
па му покров подиже са лица.

Близнакиња збори му Зорица:
Стриц нам Радош, са групом момака
оде да се теби копа рака...
Ти си куће направио двије,
но судбина црна дала није
да у њима живиш срећне дане
сад ти вјечну копају Зоране!!
Нађи у њој мира и покоја,
братска снаго и слободо моја!
Сузе лију и образе влаже,
почасне се мијењају страже,
старешина и дичних колега,
СУП се цио, опрашта од њега.
Приђе Деса, Зоранова ташта,
тужењем се од зета опрашта:
Прије тачно четири године
била сам ти на младенце сине
а данас ти први дан прољећа,
обиљежи воштана свијећа.
Ја нијесам тебе као зета,
одвајала од мога ђетета
него од пет зетова сам била
као сина тебе особила,
а ти сада идеш без повратка,
лише твога нејаког остатка!
Данас ћерку, ја заклињем своју,
нека гаји малу ђецу твоју,
ако крене странпутицом неком,
проклет` ћу је мајчиним млијеком!
А сад збогом мој најмили зете
нек` те Господ на небеса срете!
Тад ковчегу приђе стрина Гара
па Зорану кроз плач проговара:
Знаш ли срећо надала се стрина
да ми будеш ђевер синовима,
да ми срећо прстенујеш снаше
а гле данас зле несреће наше!
Телеграма, стиже на стотине
из цијеле наше домовине,
мађу њима стигао најприје:
Предсједника државе Србије!
црну стварност и гледа и слуша
на хиљаде присутнијех душа.

Вакат дође да се гробљу креће
окле` Зоран вратити се неће.
Близнакињи суза образ кваси
па говори уплаканој маси:
Уставите казаљке од сата
не носите мог близанца брата,
но некако да се потрудимо
покушајте да га пробудимо
па ако се у живот поврати,
Сестра ће му пола срца дати!
но говором, у име колега,
већ начелник, прашта се од њега!
Па кренуше колеге и браћа,
ковчег на пут с` којег се не враћа
уз јауке присутног народа,
да заплаче и гора и вода.
Вијенци се у колони крећу
а сандук је у свјежем цвијећу
вјечна памјат, крену свештеника,
болно јекну погребна музика,
па овога црнога уторка,
крену гробљу бескрајна поворка!
А ђе бјеше ископана рака
положише остатке јунака,
ђе му земља утробу отвори...
Старешина поче да говори:
Ти ћеш остат` понос јединице,
Пазарскога СУП-а и станице,
јер по причи твојијех колега
ниси знао узмађ` са биљега,
сигуран сам друже прослављени
ти сто пута себе замијени!
Родитељи и твоја родбина
имали су и брата и сина,
ђеца оца примјерни ратниче
са твојијем гробом да се диче,
ми колеге узданицу круту
на твом кратком животноме путу,
јер ђе бјеху највећи покољи
ти си био први и најбољи,
тридес` двије године напуни
а никоме воду не натруни,
перјанице људи и јунака
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нека ти је црна земља лака!
Стража стоји у мирноме ставу
а командир узима заставу,
што је пуна три ноћи и дана
покривала мртвога Зорана,
па је пружи оцу уцвиљену
да је чува као успомену.
Рече прими ово часно здање
као залог за вјечно сјећање!
Нек` ти ова застава с` ковчега
буде света, вјечита биљега,
на твог сина дичнога хероја
из последњег Косовскога боја!
Отац Мишо заставу цјелива,
док се суза родитељска слива,
још заставу к`о сина загрли:
Поносан сам сине неумрли
што си пао ђе се српство брани
на крвавој Косовској пољани!
Нек` ја будем и нек` је судбина
задњи отац који прати сина!
Опроштај се ниже фамилије
од овога јунака делије,
груну плотун страже из пушака
преко одра мртвога јунака!
Па га прими земља у њедрима,
крај његових славнијех предака
и Буђевских солунских јунака.
Тога дана тој славној плејади,
придружи се Ракочевић млади.
А сунце се за облаке крије,
да Зорану више не изгрије!
Уз опојни мирис од тамјана,
сахранише тога тужног дана,
Ракочевић младога Зорана.
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РАДЕНОВИЋ РАДИВОЈУ
Ој Косово рано над ранама
шест вјекова крвариш у нама,
српска мјеро пада и успона
тужна јеко православних звона,
ти си наша светиња најјача
Јерусалим и зид српског плача.
Па на крају двадес’тог вијека
прокрвари рана без лијека
јер се Запад на србе окоми
да нам понос слободарски сломи
и Србију са пријетњом метка
гурну у ток новога поретка.
Као разлог овога ће пута
послужити хорде арнаута,
Нато пакту и његовој снази
да се Србин сломи и порази,
а кад пушка арнаутска плану
потпали се фитиљ на Балкану...
НАТО савез уз наше границе
концентриса своје јединице,
клетва кнеза мученика кружи
да се отпор тиранима пружи.
У том рату судбина прогута
много српских младијех регрута
просторима несрећног Космета,
ево једна таква жртва света
коју бомба избаци из строја:
Раденовић младог Радивоја!
Чије претке од Плавског језера
црна крвна освета поћера
до Лесковца и до Добре воде
тог зла црног да се ослободе.
Прађед му је у ратном пламену
на чувеном Мачковом камену
устављао швабе на мегдану
и крваву задобио рану.
Па судбина породицу њину
у Косовску доведе Витину,
а Радомир из села Грмова
у Буђево стиже са Косова,

да службује к’о радник просвете
и ту Мару Марковића срете.
Брак склопише, ђецу изродише
па добише прво двије шћери
ти поштени људски карактери,
онда Жељка свога првог сина,
па је десет протекло година
кад је Божја милостива сила
Раденовић кућу напунила
изненада са још једним сином
сви су срећни блаженом судбином,
те по стрицу који млад погину
Радивоје дају име сину.
А сестра му већ стасала Оља
свом’ је брату и од мајке боља,
не испушта из сестринских руку
брата Рада од злата јабуку,
па завоље млади Радивоје
више сестру и од мајке своје.
А брат Жељко и сестра Лидија
малог брата на груди привија,
чувају га к’о заницу ока
од злих очи и сваког урока.
Цијела га с’ Косова родбина,
из Буђева дична ујчевина,
па рођаци шире фамилије,
пријатељи, кумови, комшије
воле као најмилије своје,
напредује мали Радивоје
много брже од својих вршњака
па нека га радосна му мајка.
Слуша Раде бесједе и приче
окле’ лоза Раденовић ниче,
погледује ломне Проклетије
ђе се људско поријекло крије,
тамо око Гусиња и Плава
“ђе је скупља ријеч него глава”!
А споменик Буђевских јунака
опомиње напредног дјечака
да се слава јуначка стијече
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ђе се гине и сабља сијече!
Расте Раде у правога момка,
ведра чела и бистрога ока,
танког струка, широких рамена
да је рођен у стара времена
звао би га Петровић владика
међу јато својих перјаника.
Нарав блага, невина и чиста,
кад се смије околина блиста,
природа му сву љепоту даде
такав бјеше Раденовић Раде!
Породица онда из Буђева
у предграђе од града Краљева,
у селу се доселила Врби
као многи са Пештера Срби,
и ту Раде, момачка младина
осамна’ест напуни година.
Ђе год прође делија момачка
ломи њежна срца ђевојачка,
друштво њега у граду и школи
као брата поштује и воли
а најмање година јон има’
у постави фудбалскога тима.
Већ се дуже бесједи и шушка
да је пукла на Косову пушка,
конта Раде у момачкој глави
да се одмах добровољно јави,
јер немаше стрпљења да чека
на редослед из војног одсека
па отиде да одслужи војску
у проклету равницу Косовску
а у граду ђе је вјековима
Урош сукоб са Феризом има’,
па с’ прозора из касарне гледа
кућу оца, прађеда и ђеда.
Радивоје Раденовић млади
најмлађи је у својој бригади
ал’ због свога раста и узгоја
на челу је регрутнога строја.
Но команда обуку им скрати
јер злогласна Дреница зарати,
огласи се пушка одметника
од Призрена до села Јуника,

190

од Дечана до града Звечана,
од Ругове па до Подујева
пламен рата поче да сијева,
с’ Качаника до Копаоника
јединице ничу одметника.
Радивоје са звањем регрута
омириса црни дим барута,
стизао је ђе други не смију
на најпрву борбену линију
преко Рачка, Клечке и Стреоца
а кад мајку назове и оца
он их бодри храбри и куражи
како мајка отаџбина тражи
испуњење свечане заклетве
ради свете Лазареве клетве.
Та делија са ликом ђетета
равницама проклетог Космета
нема мјеста ђе стигао није
на најтврђе борбене линије
ђе гранате грувају и меци
да му славни позавиде преци.
Кроз цијелу ову касапницу
осмјех игра на момачком лицу
а страх никад не обузе груди
том изданку јунака и људи
него храбри од себе старије
док крв људска потоцима лије.
Српске снаге у налету своме
на све стране Арнауте ломе,
па закука Европа цијела
са сједнице из града Брисела
да су српске снаге користиле
прекомјерну употребу силе
а пријетње стижу сваког дана
од сатане преко океана.
Раденовић млади Радивоје
испуњава обавезе своје,
за пријетње запада не хаје
но заклетву отаѕбини даје
без узмака и без поговора
у пламену ратнога вихора
и кад заспа током војног рока
није оба затворио ока.

Војни рок је часно одслужио
а дан није на одсуству био.
Једног дана соко Радивоје
обрадова родитеље своје,
па муштулук мајка Мара даде
војску јој је одслужио Раде.
Грли мајка свог сина мезимца
а око јој кваси радосница,
а Радомир радоснице крије
испред сина момачке делије,
не вјерују рођеним очима
да то Раде стоји међу њима?
Па позваше браћу и комшије
да се чаша радосна попије,
Раде онда наздрави и рече:
Ја се морам враћат’ сјутра вече,
јер је класа мартовска цијела
ратни позив у руке узела,
а НАТО се спрема и пријети
да ће нама Косово узети,
а и моја браћа су од стрица
у редове ратних јединица.
Са страхом га погледује Мара
но на стрепњу мајке и сестара
Раде рече: Родитељи мили
ви сте мене за ово родили,
још размисли мила мајко моја
да би моји другови из строја
рекли мени у брк и у лице
да понесох име издајице,
па бих био издајничко сјеме
у цијело Раденовић племе.
Родитељи остајте ми здраво
ја одлазим на бојиште право.
к’о Спартанац остаћу у свему
са штитом ћу доћи ил’ на њему.
Тако стиже соко Радивоје
на коначно одредиште своје,
распоред је овога ратника
на Грлицу изнад Качаника
сваког’ дана он са мјеста тога
родну кућу гледа оца свога.
Укопа се војска и армада

око тврдог Качаника града,
растеже се бодљикава жица
да се боље заштити граница.
Онда крену НАТОвска машина
да сијева с’ небеских висина
сваке ноћи и свакога дана
са носача из Медитерана,
грува сила изнад српских глава
деветна’ест најмоћнијих држава,
бомбардују светиње Космета
ракетама средњега домета
а помоћи ни од куда нема
Кина спава Русија дријема.
Срби сами без ниђе никога
остављени од људи и Бога
чак и срамна Црногорска влада
подржава џелате запада.
Српско небо у пламену гори
а наша се храбра војска бори
залуд сила и поредак нови
не узмичу наши соколови,
у редове те славне армаде
налази се Раденовић Раде!
Мјесец дана у најпрвом строју
бранио је ђедовину своју
сваког дана другови му гину
па се црни родитељи брину
дуго ништа не знају о сину,
не спавају цио мјесец дана
слушајући са малог екрана
да не чују за сина вијести
па не могу ни пити ни јести.
Док рат букти и ватра сијева
брат му Жељко црни сан снијева
да му змија отровница рани
мушке груди по лијевој страни,
пробуди се од тога уједа
у бунилу око себе гледа
е дал неђе гује из присоја
па се сјети брата Радивоја
па посао и кућу напусти
из Вршца се у Краљево спусти
ал’ распоред његовога брата
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не знаваху ни мајка ни тата.
Жељку срце обавила туга
скупи групу од двана’ест друга
па он мајци и свом оцу рече:
Сад је мени од свега најпрече
да пронађем брата Радивоја
макар глава одлећела моја,
почели су крвави покољи
да се нађем брату у невољи
дијете је може пресвиснути
па се Жељко Косову упути,
нађе брата близу Качаника
часна ли је и дирљива слика
два се брата загрлише ова
у њедрима отаџбинског рова
али рана дубока остаће
то је био задњи сусрет браће.
Оде Жељко са групом пут Пећи
а све мисли о некој несрећи,
за три дана српскога Васкрса
Радивоје своја мушка прса
од крвника ниђе није крио
но задатку на висини био.
Седамна’естог крвавог априла
невиђена сила ударила
из ваздуха и са свијех страна
бије ватра снагом урагана,
па ни једна тако моћна сила
не поштује Женевска правила
него бомбе касетне су пале
на слободу једне земље мале
па је једна погодила тада
и јунака Раденовић Рада,
Јовановић Дејана крај њега
његовога друга најбољега
а друга му Лазића Данила
прошле ноћи тешко је ранила.
Живот даде Раде дана тога
у близини куће оца свога
и осталих братских племеника
паде глава храброга ратника,
два божура црвена ће нићи
ђе падоше ови Обилићи.
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Тужна вијест дрмну снагом грома
црно шљеме Раденовић дома
јер је дошла војничка патрола
да саопшти вијест пуну бола.
Предосјети нешто црна мајка
официра пита безбедњака:
Који син ми на ратишту паде,
јели Жељко или млађи Раде?
А безбедњак рече кроза сузе:
Судбина ти сина Рада узе!
Тада мајка писну и закука
окупи се маса комшилука.
Црну мајку гледају комшије
косу чупа, у прси се бије,
па дозива црна мајка Мара
Радивоја, срце из њедара:
Куку мене сине Радивоје,
куку очи извађене моје,
куку црна без пребола рано,
куку моје сунце огријано,
које данас у најљепшој снази
задовијек иде и залази!
А Радомир отац залелека:
Радивоје рано без лијека!
Близу мјеста твоје погибије
отац ти је по вијека прије
своју десну изгубио руку
а сад срце, мене јадном куку!
Када дођеш до Рајског конака
ти ћеш наћи стрица имењака,
па преви’те један другом ране
леле мени татин јорговане!
Присутни их смирују и тјеше
ал’ ријечи утјехе не бјеше,
па кренуше родбини да јаве
широм наше несрећне државе.
Лиди сестри у равном Банату
да се спрема на сахрану брату,
кад зли гласи стигоше до Беча
сестра Оља од бола зајеча
кад депешу прочита на прагу
клону с’ ногу и изгуби снагу
па рукама у главу се бије

црној сестри бјеше најжалије
што не може доћи на сахрану
због крвавог рата на Балкану,
па у јаду сестра проговара:
Раде брате срце из њедара,
рекох ли ти мој зелени бору
у последњем нашем разговору:
Не враћај се на Косово више
ђе крв људска тече и мирише,
највише ме сада боли душа
зашто брате сестру не послуша
а због црног и крвавог рата
ја не могу испратити брата!?
Ољи сузе кад виђеше ђеца
заплакаше и Сандра и Јеца,
плачу чедна створења нејака
над несрећом вољеног ујака.
Окупља се својта из далека
да посмртне остатке сачека
но не могу адресе пронаћи
брату Жељку и од стрица браћи
што се боре простором Космета
против силе пасјега милета.
телеграм је километре преша
докле црна доприје депеша
до маленог Ораховца града
ђе се Жељко налазио тада.
А кад Жељко несрећу сазнаде
он завика: Леле брате Раде!
Ја оставих кућу у Банату
да се нађем мом једином брату
ради братске обавезе своје,
шта уради брате Радивоје?!
Крену Жељко а успут се нада
да ће стићи на сахрану Рада.
Ноћ цијелу маса браћо моја
чекала је ковчег Радивоја,
сила НАТО из ваздуха бије,
ледна киша из облака лије,
стоји тутањ граната и грома
над несрећом Раденовић дома.
После двадес’ и четири сата
стиже ковчег испред кућних врата,

тад Лидија сестра срете брата
окованог оклопом сандука,
црна сестра писну и закука:
Куку брате из ока зеницо,
куку крута братска узданицо,
куку братско саломљено крило
сестрин роде и момачка вило.
Сестре су те твоје одгајиле
док си био голишаво пиле
но ти сестра Оља стигла није
из далеке земље Аустрије.
Отац рече: Радивоје сине,
одбранили врата отаџбине?
Кад те смртна погоди граната
сјети ли се Жељка твога брата?
Нек’ су просте твоје црне ране
ако нама Косово остане!
Мајка рече докле сузе лије:
Ја се надах да истина није,
ево дошла својта и комшије
мјесто срећо да те данас жене
спремила сам дарове свадбене,
позвала сам Паја мога брата
данас теби за старога свата
но ти ево нема Божја вјера
брата Жељка прстенског ђевера
но га неђе по ратишту траже
да се њему црни абер каже.
Шта је ово те су моме сину
сви сватови дошли у црнину?
Ти на гробљу за оца и мајку
купи мјесто за вјечиту раку
а ти данас прије нас обоје
идеш тамо мило чедо моје
и окити прси отаџбине
са животом младим мили сине.
Ти знаш добро срећо моја мила
два сам моја брата изгубила
одавно сам од рода рањена
надо моја вјечно изгубљена
ал’ најгора у срцу ово је;
куку мени сине Радивоје!
Онда Бела, ујна удовица
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приђе одру уплакана лица,
пита ујна младога јунака:
Рано срећо идеш код ујака?
Ујак ће те узети у крило
узданице и момачка вило
коју црна бомба искомада
у близини Качаника града,
ти покидај везе на рукама
па полети у загрљај нама
као што си вазда научио
послушај ме ујнина делијо.
Онда седам закука тетака
чу се лелек дичнога ујака
над ковчегом овога јунака,
тужни лелек тог дана доприје
до њедара небеске Србије
ђе је стигла до косовског кнеза
рајска душа још једног витеза,
он дарива чисту душу своју
српском кнезу у небеском строју.
Тога дана некол’ко хиљада
задњи пут се опрашта од Рада
али ко би описати мога
све детаље погреба овога,
сестра кука и почупа косе
неда да јој брата гробљу носе
онда ова несрећна одива
брата Жељка од муке дозива:
Ђе си сада Жељко надо моја
да не дамо брата Радивоја?
Надала се окупљена маса
дако Жељко дохита и стаса
но времена нема за чекање
дошао је вакат за кретање
а три дана киша стала није
то су сузе небеске Србије.
Чу се опет кукање мајчино:
Ђе то крећеш моја јуначино?
Радивоје рано без лијека
прежалит те нећу довијека
него ево нема братских руку
да изнесу тебе у сандуку.
Сливају се на јаглуке сузе
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кад почасна стража ковчег узе,
у том трену Божја воља даде
киша стаде када крену Раде
да не гаси воштане свијеће
а ковчег је у свјеже цвијеће
до вјечне га донесоше раке
а сунце се скрило за облаке
и оно је спремно да заплаче
и да каже: Слава ти јуначе!
У почасни поздрав стража стаде
а командир команду издаде
да нишани стража у небеса
изнад овог јуначког тјелеса
с’ три плотуна уз команду пали
задњу почаст Раду су одали.
Спустише га у ледноме гробу
ђе му земља отвори утробу
и прими га као мајка сина
ал’ не смије никад отаџбина
да га преда царству заборава
и нека му буде вјечна слава!

ПОГИБИЈА ЂОРЂА ПАНТОВИЋА
Крену пјесник епске поезије
дежевскијем путем, пут Голије,
па посматра богата имања,
ђе је жупан, Велики Немања,
остављао трагове видљиве,
што вјекове могу да надживе,
и темеље престонога града
Рашкој земљи поставио тада...
Па још жубор Шароњске ријеке
чува тајне прошлости далеке,
кад принц Растко с` очевога двора
крену преко беспућа и гора,
да би вољом великога Бога
до Атоса стигао светога.
Ту почињу коријени наши,
принц Немањић кад се замонаши,
јер имамо од Светога Саве
независност цркве и државе.
Гледа пјесник са обадва ока
обалама планинског потока
панораму планине Голије,
какве ниђе на свијету није.
А кад гробљу на Градини стиже,
виђе олтар што се небу диже:
богомоља раширила крила
Арханђела светога Гаврила.
Око цркве мрамор са гробова
који носе трагове вјекова.
Међу њима, изнад свјежег гроба,
црни мермер из новијег доба.
Читка слова, кад се приђе ближе:
“Породица Пантовић подиже
спомен-здање Ђорђу, своме сину,
што у дане најљепше погину,
са двадесет и четири љета,
од крвника западног свијета!”
И на спомен чесми стоји слика
и стихови великог пјесника,
пријатеља ове породице,
Гружанина Ерића Добрице.

Ту је слика Ђорђевог ордена
за безбедност првога степена...
Па нек` трагом трагедије ове
болно јекну гусле јаворове,
да животну стазу не покрије
судња ура црне погибије
најстаријег сина породице
Пантовића Срба и Драгице!
Трагови су њине туге свјежи:
дио срца испод земље лежи
и борави у гробницу мрачну...
А када су заједницу брачну
крунисали седамдесет пете,
прво, мушко, добили дијете,
кум ђетету Ђорђе име даде,
од прађеда које му остаде.
Испуњене родитељске жеље:
спремњена је гозба и весеље
у дивноме Крагујевцу граду,
ђе се Србо налази на раду.
А Драгица збори, благо мене,
док повија сина у пелене
и уз оброк материнске хране
машта кад ће војник да постане.
Успаванке пјевала му чедно,
а дијете једро и напредно,
расте Ђорђе, к`о биљка из воде,
мајка збори:”Хвала ти, Господе!”
Отац Србо у мислима пати
да се своме завичају врати,
на његову ђедовину старузапосли се у Новом Пазару.
Трогодишњег Ђорђа гледа, сина,
како расте брже од година:
са својим се игра вршњацима,
још и Марка, млађег брата, има,
којег више него очи воли.
Кад је Ђорђе дорастао школи,
за основно добијаше знање
све петице, примјерно владање.
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Упражњава спортске дисциплине
а красе га примјерне врлине...
Од свог` ђеда Анта слуша приче
окле` лоза Пантовића ниче:
да је клица њиховог племена
овђе стигла у давна времена,
с` кнежевине херцега Стјепана
до Шароња и дежевских страна.
Ту их, ево, преко пет столећа
прати љуцка, променљива срећа.
А вазда су били преци њини
вјерне слуге српској отаџбини,
били примјер вриједних горштака
и расадник људи и јунака.
Скривали су своје фамилије
по клисура планине Голије,
док су они с` пушком, у комите,
поријекло морали да штите.
У те тешке дане, и крваве,
светог Ђорђа стизали да славе,
бродили су најстрашније муке,
остављали потомству поруке:
да се крсти, а да се не клања,
јер ће проћи дани робовања.
Мали Ђорђе с` пажњом слуша ђеда
шта му прича и приповиједа.
Иде Ђорђе, скоро сваког љета,
да Голијом живописном шета,
и стигао воде да попије
са извора на врху Голије...
А легенда казује и збори:
Свети Сава то врело отвори.
Када осам заврши разреда
ова дивна младина изгледа
к`о да му је осамнаест љета!
Када Новим Пазаром прошета
са дипломом од мале матуре,
гледају га испод ока цуре.
После школе основне одлучи
да у средњу економску учи;
професори к`о сина га воле,
а к`о брата другови из школе!
Па комшије, својта и родбина...
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Мјешовита пазарска средина
младом Ђорђу нимало не смета,
него с` друштвом мјешовитим шета.
Слушао је од себе старије:
ко је човјек-вјера важна није!
Примјеран је на школској настави,
упоредо фудбалом се бави.
Момачких се дохватио плећи,
бјеше кадар стићи и утећи.
Брата Марка и сестрицу Мају
у братскоме стеже загрљају,
оца Срба и мајку Драгицу,
воли као из ока зеницу.
А привлачна љепота његова:
као да је с` планине Богова.
Жесток као искра из камена,
уског струка, широких рамена,
коса црна изнад ведрог чела,
поглед бистар а нарав весела.
Висок, витак, као бор с` Голије,
равнога му момка било није.
К`о у рају да је пио воде
или да је отет од природе!
Економску школу кад пребрину,
стигао је Србовоме сину,
војни позив од војног одсека,
регрутска га обавеза чека.
Радују се Србо и Драгица,
богата се спрема испратница,
пристигле су стотине званица.
Мајци сузе радоснице лију,
коло игра а плотуни бију,
трешти пјесма уз пратњу музике:
“Радо иде Србин у војнике”!
Испија се уз молитву трећа,
да га прати у армију срећа!
У Вршцу је тенковска бригада,
младог Ђорђа дочекала тада.
Ту се закле отаџбини мати:
кад затреба, живот ће јој дати!
Завршава регрутску обуку,
к`о најбољи у тенковском пуку,
па по ратном распореду мора

у Чиготу, на врх Златибора.
Провео је један дио рока,
обалама Дрининога тока
и чувао будно, да не мине,
рат из Босне с` ове стране Дрине.
У Пазару крај рока одслужи,
отаџбини својој се одужи.
Предузеће “Градина”, отвори,
да будућност пристојну избори.
Докопа се локала својега,
младе даме прижељкују њега
и потајно свака од њих жели
да им Ђорђа, судба додијели.
Ал` он има дивну, цуру Мају,
какве нема у цијелом крају.
Од њих љепшег није било пара,
шеталиштем Новога Пазара.
Тада су се једно другом клели:
само смрт ће да их подијели.
Секунду су дијелили сваку
и сањали о срећноме браку...
Ал` судбина чудна зна да буде
и да казни неправедно људе.
Кад заплива у крв, браћо моја,
лажно братство и печат АВНОЈ-а
ратни пламен по Балкану гута,
диже буну банда Арнаута.
У тврда се обећања нада,
Ватикана и сила Запада.
Онда наша држава и влада,
на све стране војску мобилише,
да се крвљу историја пише...
Онда моћна зликовачка банда
у Бриселу, ђе им је команда,
дугме ратне машине притиште
да Србима угаси огњиште...
Упловише у Јадран носачи
а небо се над Србијом смрачи:
земља гори а помоћи нема,
Кина спава, Русија дријема.
Почело је прољеће крваво,
Женевско се не поштује право,
јер нам туку нечастиве силе

зграде, нејач, мостове, цивиле,
цркве, ђе се људи Богу моле,
обданишта, болнице и школе!
Пантовића Срба оба сина
позвала је мајка отаџбина:
млађи Марко на Косово оде
да се бори под барјак слободе;
млади водник Пантовићу Ђорђе
по ратноме распореду дође
да обавља службу позивара
у војноме одсеку Пазара.
Док обадва Пантовића брата
бране земљу у вихору рата,
Шароње се припремаше село
да прослави литије весело,
јер Тројице славе пет вјекова
и Марко је стиг`о са Косова.
Скупила се часна породица,
па су срећни Србо и Драгица;
своју браћу грли сестра Маја,
њеној срећи не бијаше крајадокле поче сила да разара
околину Новога Пазара,
а план бјеше крвничког напада
по насељу породичних зграда.
А Ђорђе је дош`о до локала
(црна га је судбина позвала)
и од брата преузео смјену;
Марко путем дежевскијем крену.
Та ће смјена да буде потоња
Пантовићу Марку из Шароња!
Надлећеше НАТО авиони,
Ђорђе друштво у локалу склони,
ради личне безбједности њине,
док прелете паклене машине.
После само некол`ко минута
грунула је експлозија љута
и стамбену разорише зграду
у бездушном, крвничком нападу.
Пламен суче по срушеној згради,
одлијећу тијела комади,
разасуте очи и цријева
рад западних “хуманих” циљева.
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Дечје руке и ноге крваве,
разбацане, испечене главе,
нема једно тијело читавото је њина хуманост и право!
Пантовића Ђорђу у дућану
задао је гелер смртну рану;
брат се Марко врати с` пола пута
и затече болничка аута.
Док сирене на све стране пиште
тражи Марко брата на згариште...
Онда Марко оцу Србу јавља:
“Нама, тата, данас нема славља!”и моли га да што прије дође,
у болници лежи рањен Ђорђе.
Кад му ово саопшти и рече,
оца Срба вијест пресијече
као коса цвијет у ливади...
Крену Србо, а живи у нади
да ће Ђорђе одољет` ранама,
а срце се родитељско слама.
Доктор Србу с` болничке капије
рече: “Ђорђу спаса било није!
Није дав`о од живота знаке...”Онда Србо с` обадвије шаке
сузе проли, у главу се бије:
“Леле мени, чедо најстарије!
Срећне ране, Ђорђе, мили сине!”Па га узе на руке очине:
“Куку мени, узданице крута!”носи мртвог сина до аута...
Над Шароње тога црна дана
надлећеше два црна гаврана:
стигла вијест, скупила се маса,
црни отац с` мртвим сином стаса,
а лелек је тужне фамилије
пробудио дивљач са Голије.
Авиони зликовачки лете;
тад Драгица мртвог сина срете:
“Ђорђе, сине, срећо моја мила,
ја сам синоћ црни сан уснила
да ми срце прободе стријела,
па нијесам снове причат` смјела,
а ти сада мртав мајци дође
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да ми снове протумачиш, Ђорђе!
Надала се твоја црна мајка
да закити џиду од барјака
и спремала дарове свадбене,
да са снахом обрадујеш мене,
да се чује паљба револвера,
да заигра снаха до ђевера,
да поведем коло поред снаше,
куку прво радовање наше!
А нама се данас, на литије,
црно коло испред куће вије!”
Мјесто гозбе, весеља и славља,
тужна вијест родбини се јавља.
А брат Марко грли Ђорђа брата
и склопи му руке око врата,
па му рече: “Брате, куку мени,
ти од смрти мене замијени...
Моје братско саломљено крило,
да погибох – лакше би ми било!”
Но се мала сестра Маја чудишто се Ђорђе из сна не пробуди?
Склопи оцу руке око врата,
па га моли: “Пробуди га, тата!”
Оцу Србу суза кваси лице,
па јој рече: “Кћери мезимице,
наш је Ђорђе, срећо, ноћи ове
утонуо у вјечите снове!”
Ноћ се тамна предаваше зори,
црна маса младог Ђорђа двори...
Руја зора са истока рудиал` ни она Ђорђа не пробуди.
Јарко сунце хоризонтом плива,
маса стиже и Ђорђа цјелива;
стиже друштво из војне команде
храброј жртви бјелосвјетске банде.
Стиже љубав његова највећа
са букетом свјежега цвијећа,
па га њему поред главе стави
у знак своје искрене љубави.
Љуби принца, који мртав лежи,
и сузом га искреном освјежи!
Збори Маја, с` много уздисаја:
“Смрт је твоја сва надања моја

сахранила, срећо моја мила!
Данас ти се, мјесто нашег брака,
на Градини копа црна рака...
Све док будем у животу била
жалит ћу те, срећо моја мила!”
Док стричеви свог синовца жале,
на ковчег му тетке попадале!
Ко ту жалост описат` умије?Но времена за чекање није...
Однесоше мермер од капије,
да му вјечна обложи се рака,
да почива крај својих предака!
Кад опело поче тужног дана
рашири се мирис од тамјана,
на погребу некол`ко хиљада
сјатило се на Шароње тада,
иако је још десет сахрана
у Пазару било тога дана!
На све стране погреб и носила
што је моћна авет покосила!
Од масе се црни пола села
док се врши служење опела,
преко одра знамење заставе,
воштаница гори изнад главе...
Сунце бјеше превалило подне
кад из куће кренуше га родне,
поче кукањ, какав никад прије
још Шароње запамтило није!
Нико нема у тој црној маси
да му суза образе не кваси!
Мајка кука: “Окрени се, сине!...”
Но поворка крену пут Градине,
а почасна стража поред њега
с` обадвије стране од ковчега,
и одају поштовања своја
храбром другу из војничког строја,
којему се вије душа млада
“ђе Обилић над сјенима влада”.
Кад се гробљу приближи колона,
црквена се огласише звона;
поче задње, опроштајно слово,
за животно дијело његово.
Ту официр почаснога вода

Ђорђу задње поштовање ода,
а онда је стража про ковчега
с` три плотуна испратила њега!
Црна земља у њедра је своја
прихватила младога хероја
да почива крај својих предака:
нека му је црна земља лака!
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ПОМЕН РАНА КУКАЉ РАДОВАНА
Кад је вождов унук Петар први
из пепела прокључале крви,
у вихору два Балканска рата
закуцао Једрену на врата,
и протјера Турке са Косова
после скоро пуних пет вјекова,
ал` остави отровано сјеме
једно дивље арнаутско племе,
да немамо мира у држави
но нас вазда о јаду забави.
Вазда спремни да подигну буну
па натјера сјајну српску круну
Александра Карађорђевића
да од Лике до Васојевића,
бира Србе куражне и смјеле
да Косметску равницу населе.
Па колоне колониста журе
кроз тијеснац Руговске клисуре
на просторе Зетске бановине
Метохи`ске питоме котлине.
Како која пристиже колона
сријећу их манастирска звона
са Дечана и Патријаршије
а српски се крсташ барјак вије.
Српски живаљ со и хљеб им нуди
опет гуслар Метохијом гуди.
Међу ова братства одабрана
кренули су повише Берана,
из јуначког мјеста Шекулара
носиоци пушке и ханџара.
Шекулар је у једном земану
српском кнезу дотурио храну,
а после су ишли у комите
да Шекулар животима штите.
Међу њима из братства Кукаља
носиоци Обилић медаља,
дојездише у ове колоне
носе пушке и славске иконе,
и вериге са кућног огњишта
српске гусле, друго ниђе ништа.
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Кукаљ Миро син Кукаља Луке
што потроши вијек у хајдуке
и понесе признање из рата
обилића медаљу од злата,
па је Миро добио имање
у Добруши покрај Пећке Бање.
А уз њега бра`ства су крвава
од Билеће па до града Плава,
одабрани по јуначкој храни
и по пушци и десници руци.
Кукаљ Миро и његова жена
од јуначког бра`ства доведена,
зорна ћерка Бракочевић Сима
што медаљу Обилића има,
у Добрушкој шуми на ледину
да стварају нову имовину
шуме крче, а режу ћерпиче
пе`сто кућа у Добруши ниче,
а пјесма се по Добруши ори
гласитије но по Црној Гори.
Задимише јуначки оџаци
плотун стоји, носе се бадњаци
пјевају се пјесме о слободи
а Христос се у Добруши роди,
скупљају се Метохи`ска села
у Добруши на коло и прела.
Из левора стоји грмљавина
Кукаљ Миро добио је сина,
Раденко је прва мушка глава,
после њега ћерка Милосава.
Мало прође пуца пушка с` прага
за другога сина Миодрага.
Док Свијетом свира ратна труба
добили су сина Богољуба.
Метохија гори у пламену
Добрушани с` пушком о рамену,
формираше одред партизана
да не дају банди Талијана,
нити хорди дивљих Арнаута
да им пламен Добрушу прогута.

Сва Европа у пламену гори
а Добруша јуначки се бори.
За одбрану огњишта и дома
огласи се шарац Жарић Тома,
а прати га плотун из пушака
одабраних Добрушких момака.
Фашисти су близу Москве били
а Добрушу нису покорили,
но нестаде пушчана џебана
не издржа Добрушка одбрана,
нејач пишти, жене сузе роне,
избјегличке кренуше колоне.
А послије четири године
на згаришта кућне паљевине,
вратио се народ у Добруши
село ниче, опет оџак пуши,
живот крену у села Подгорска,
опет грми пјесма црногорска,
а Кукаљ је породица шира
за четвртог сина Ратомира,
још срећнога добили су дана
и петога сина Радована.
Бјеху пуне родитељске руке,
ђеца здрава к`о златне јабуке,
па кренимо трагом црних рана
о животу Кукаљ Радована.
Да не потре погибија љута
траг његовог животнога пута,
у његовом дивном братском јату
а у кућу часну и познату.
Гајила је малог Радована
епска пјесма с` крвавих мегдана,
захвалност је носио у души
Шекулару и родној Добруши,
узор био за своје вршњаке
и увијек у примјерне ђаке,
држао се праведних врлина
и растао брже од година.
Браћа пазе брата најмлађега
дивно ли је погледати њега,
кад у момче стаса младост ова
могао је код цара Москова
Царској Гарди бити перјаница

ова дивна братска узданица.
у Пећ учи школу конобара
да будућност домаћинску ствара.
Висок, згодан а нарави благе
момачке се напунио снаге,
уског струка а широких плећи
средњу школу заврши у Пећи,
па послије вишу у Беране
овај момак што немаше мане.
Није људе мјерио кроз вјеру
већ по њином људском карактеру,
прискакао у свакој прилици
када помоћ траже невољници.
Па једнога дана се одлучи
да Душанку из племена Кучи,
узме себи за вјенчану жену
и руку је испросио њену.
Из Пећи се преселише тада
у Обилић крај Приштине града.
У ресторан ради комбината
ђе је добра и пристојна плата,
Бог помаже а прати их срећа,
стан добише близу предузећа.
Роди брачна заједница њина,
двије шћери и два дивна сина.
Зоран, Горан, Милијана, Гоца
к`о у Бога гледају у оца,
а у кући вољом драгог Бога
влада права породична слога.
И радници ц`јелог комбината
Радована воле као брата,
што улаже енергију младу
у друштвено-политичком раду,
и у томе једнако се стара
за добробит Срба и Шиптара,
јер истину није знао праву
ил` га згази ил` држи на главу,
Шиптар једно мисли кроз земане
убићете кад га руке пане.
А Радован усп`је да добије
ново мјесто у дому армије.
Но Косметом арнаутске банде
по налогу НАТОвске команде
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дозвали су са моћног Запада
деветна`ест држава и влада
да са силом на Србију крену
па Косово гори у пламену.
Седамдесет осам пуних дана
није српска поклекла одбрана,
ал` уговор покрај Куманова
српске снаге прогна са Косова.
Српски живаљ с` Космета прогоне,
избјегличке кренуше колоне,
а Радован ни да чује неће
да с` Косова ка Србији креће,
јер педесет година напуни
а никоме воду не натруни.
Али ипак својој ђеци рече:
Док зло прође сада је најпрече,
склоните се сачувајте главу
не чекајте судбину крваву,
ја и жена остајемо овђе
јер зло свако размине и прође!
Но судбина црну причу пише,
арнаутске банде ријешише
да очисте Србе са Космета
на очиглед снага из Свијета.
А Радован у окто`бру мину
да обиђе ђецу и родбину,
неђељу се задржао дана
судбина је вукла Радована,
или нагон збори родитељу
да од ђеце узме задњу жељу.
Сви му зборе, дођи и ти к` нама,
Косово је у пасјим рукама.
Но радован неће да послуша
својта моли, судбина га куша.
Кад се врати у Обилић љути
комшије му зборе Арнаути,
да се неђе пресели и склони,
отворено рекоше му они
да Србину не смију помоћи,
па су једне октобарске ноћи
пришле кући Арнаутске групе
да га у стан свежу и покупе.
У пекари поставише страже,
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изведоше кола из гараже.
Радован се у трену не сјети
да с` оружјем напоље излети,
зла судбина посла му поруку
да кроз прозор скочи празних руку.
Онда плотун из пекаре плану
рафал кида прси Радовану,
па крвничка утече дружина
кроз ноћ црну са мјеста злочина,
а Душанка из гласа закука
да привуче пажњу комшилука.
Љуцки колос лежи под ранама,
срце стаје, а снага се слама.
Ал` упркос несреће опаке
још даваше од живота знаке,
а Душанка јака бити мора
извијести јединицу КФОР-а,
да јој мужа убише пред врата
па патрола стиже за два сата,
и у тефтер уписаше стање
један Србин на Косову мање.
Душанка је прикупила снагу
па ђеверу своме јавља Драгу:
Мој ђевере јављам ти несрећу,
спремај брату сандук и свијећу,
и молим те јави нашој ђеци
оца су им покосили меци,
јављај сестри, родбини и браћи
Радована неће живог наћи,
скупљајте се, чините што знате,
да га тамо код вас укопате.
Онда Драго нарушеног здравља
црну вијест на све стране јавља.
Браћи јавља: Радована брата,
испишите из братскога јата.
Јавља вијест, из гласа лелече
братска суза низ образе тече.
Братско срце цијепа се Драгу
али мора да прикупи снагу,
па како зна и како умије
на пут црни да креће што прије.
Пиштољ узе, има на памети
дако могне брата да освети.

Код Мердара Драгу је у кола
одузела револвер патрола.
У Косову Пољу у болници
Руски су га примили војници,
ал` и они енглески говоре
шта од тога може бити горе,
кад западу паде на кољена
заштитница цијелих Словена.
Официр му руски са шапатом
саучешће изјави за братом,
а Душанка на болничка врата
свог` ђевера грли као брата.
Онда Драго приђе у капелу
братовоме мртвоме тијелу,
па брат црни јаукну од бола
кад на столу виђе брата гола,
и на њему безброј црних рана
кори Драго брата Радована:
Ја ти причах, слушао нијеси,
да њиховој не вјерујеш беси.
Хиљаду се увјерисмо пута
да је лажна беса арнаута,
на њу пљуну кад их руке пане
нека су ти срећне тешке ране.
Онда поче дуга процедура
у равници Косовских Божура,
па је Драго тек после пет дана
преузео брата Радована,
и кренуо Крагујевцу њега
под поклопцем црнога ковчега.
У пратњи је два Руска војника,
но је тужна у Мердаре слика,
кад примише два сина сокола
мртвог оца из погребних кола.
Два рођена закукаше брата:
Добро дош`о наш вољени тата!
Јеси ли нас родитељу звао,
кад си мртав од рафала пао?!
А братанци приђоше са њима,
мртвом стрицу у црним колима:
Срећне ране, наш вољени стрико
наше круто уздање велико!
Па синови с` остацима оца

кренули су пут Десимировца,
а тамо се пет ноћи и дана
ковчег чека и спрема сахрана.
А кад стиже ковчег из далека
проломи се небо од лелека.
Двије ћерке, мила браћо моја,
пиште као гује из присоја.
Обадвије у глас закукале
и њежнога родитеља жале,
па с` кукањем грле мјесто њега
ледни оклоп црнога ковчега.
Код Кукаља испред куће њине
стоји кукањ својте и родбине,
са свих страна маса Добрушана
приспјела је тога црног дана.
Горке сузе потоцима лете
кад га сестра Милосава срете.
Кука сестра своју браћу зове
да му ране оперу његове,
братски ковчег њежно помилова
па затужје црна сестра ова:
Јел` могуће мој најмлађи брате
да те данас на пут вјечни прате,
и да гледам брата најмлађега
у окове мртвачког ковчега.
Ђе је твоја снага и силина
да загрлиш два вољена сина,
моја родска узданице крута
што вјерова банди Арнаута,
и излеће брате празних руку
сестри црној задовијек куку,
што оружје не скиде са зида
и што брате бомбе не развида,
па да зорну главу замијени
лакше би ми било, куку мени.
Што крвнику стаде код бусије,
знаш да вјере никад било није
у пашчета, шиптара и змије,
окрени се на синове своје
Радоване, миле очи моје.
Чујеш братска узданице јака
пиште твоја унучад нејака,
или брате мало се прибери
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па погледај твоје тужне шћери,
јесил` којег дозивао брата
кад погибе испред кућних врата,
или твоје племе Шекуларе
да превију ране што крваре,
и што срећо не прикупи снагу
да аманет речеш брату Драгу,
што је први до тебе дохита
да ти ране крваве честита,
кад те рафал срете судње вече
што бар нешто Душанки не рече,
па у ово несрећно вријеме
пријатељи дошли су и племе,
да ти тешке честитају ране
“куку мени, брате Радоване”?!
Ево чујем опело и попа
а на гробљу рака ти се копа,
у коју ћеш отић` без повратка
лише твога дичнога остатка!
Нарицање сестре Милосаве
изнад дичне мртве братске главе,
пратиле су сузе и уздаси
у тој црној непрегледној маси.
Кад тог хладног новембарског дана
понесоше ковчег Радована,
братанићи, синови и браћа
на пут задњи с` којег се не враћа,
а супругу да видиш Душанку
своме мужу рече на растанку:
Богом просто кућни домаћине
за све срећне дане и године!
Па у пратњи месног свештеника
поворка је кренула велика,
према гробљу у Десимировцу
ђе су брату, супругу и оцу
вјечно мјесто спремили његово
уз последње опроштајно слово.
Гробна га је прихватила рака,
“нека му је црна земља лака”!
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БОЛНА СЈЕТА МАЈКЕ СА КОСМЕТА
Са Косова мајка расељена
присјећа се крвавих времена,
тешку рану носи шест година,
за прерано погинулог сина.
А сјећања ову мајку муче
као да је погинуо јуче...
Док синову показује слику,
прича мајка епскоме пјеснику:
Да се ова истина крвава,
отме царству, сјенке заборава.
Јаворове гусле да зајече,
трагедију да овековјече,
стиховима бола и истине.
Крај малене варошице Клине
у питомо село Душевиће,
сви су чули за братство Зајиће,
који овђе живе вјековима
на обали Бијелога Дрима,
у њедрима Метохије плодне,
штитили су стопу земље родне.
Поријекло чували и вјеру
о Божићу српски бадњак беру,
и шарају Васкрсова јаја
да их вјера са Господом спаја.
Кућног свеца заштитника славе,
преживјели земане крваве,
надживјели многе освајаче
а на глави носили шајкаче.
Поштовали српску Богомољу,
вјеровали у будућност бољу.
Видовданским ранама се клели,
као људи поштени живјели.
У том селу једнога се дана,
за Зајића удала Стевана
Никосава Дончића из Биче,
што је сведок ове тужне приче.
Па четворо ђеце роди мајка,
Божјом вољом из срећнога брака.
Бјеху срећни родтељи младиотац Стеван даноноћно ради,

на имању и у предузећу
ђеци својој за будућу срећу.
А Никица уз Стевана мужа
ђецу гаји и помоћ му пружа.
Бјеше Божја дала им судбина,
двије ћерке и два дивна сина.
Па слушајте несрећну судбину
о њиховом Оливеру сину,
који пример бјеше од ђетета,
од кад свјетлост угледа свијета.
Растао је брже од вршњака,
био један од најбољих ђака,
очи плаве као у анђела,
поглед бистар а нарав весела,
чисто срце а невина душа,
родитеље беспрекорно слуша.
Још та дивна јабука од злата
учи тајне очевог заната.
Са својим је оцем много пута
поправљао моторе аута.
Цијела га воли околина,
свак` би таквог пожелео сина.
Четрна`ест имаше година
када бану несрећна судбина,
данак, болест уграби опака
отац Стево премину од рака.
А Никица удовица млада
са четворо ђеце оста тада,
кад се врати са мужевог гроба
да заступа родитеља оба.
Судбина јој није била лака
да четири изшколује ђака
и нејаку ђецу да сачува,
што су једно другоме до ува.
Ал` Никицу самохрану мати,
тешки усид од рођења прати,
с` три мјесеца бјеше у пелене
кад без мајке остала је њене.
А сад ево судбина је стиже
сама своју ђецу да подиже.
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Помоћ јој је драгоцјена била
од њенога оца Михаила,
па од своје браће и ђевера
и нејаког сина Оливера,
Оливере, ћерке ђевојчице,
млађег Златка и мале Марице.
Никица се залаже и труди
да одрасту као часни људи.
Једног дана Оливер одлучи
средњу школу да у Клини учи
и размишља у дјечачкој глави,
занат свога оца да настави.
Једног дана у своме је дому,
техничара, донио диплому.
На дипломи оцена највећа
и похвала наставничког већа.
Израстао у витог јаблана,
очи плаве, боје јоргована,
момачких се дохватио плећи,
бјеше кадар стићи и утећи.
А привлачна љепота његова
као да је с` планине Богова,
још га красе момачке врлине.
Те се исте запосли године,
с` препоруком очевих колега,
к`о продавца примили су њега.
А приватно поправља аута
и джи се честитога пута.
Предао је сестру Оливеру
уз благослов ручноме ђеверу.
А у Клини маленоме граду,
нашао је дивну цуру младу,
са њом живот планира будући
једног дана да је води кући.
Да крунише браком њину везу
кад заврши војну обавезу.
Но ће снове сахранити њине
црна рука потајне судбине.
Ил` небеса њему дане броје
да га узму у насеље своје.
Ил` се живот ближи судњој црти,
ил` га прати око црне смрти.
Ил` га Господ дозива од жеље,
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да окити блажено насеље.
Ил` је оно истина што веле:
Гром удара у високе јеле!
Деведесет и осме године,
просторима косметске равнине,
арнаути крећу авет рата
уз подршку западних џелата.
Па кренуше њини терористи
да се Космет етнички очисти.
Кренули су кроз Дреничке шуме
злочиначке, крваве зулуме.
Полиција српска про Дренице,
кренула је своје јединице.
Не остаде камен на камену
а Дреница гори у пламену
и тврда је Јашарија кула
као буре барута планула.
Па крваво пролеће освиће
и у српско село Душевиће.
Устали су с` оружјем сељани,
да се нејач од крвника брани.
Даноноћно иду у патроле,
да животе сачувају голе.
Око села двадес` првог јуна
околина трешти од плотуна.
јединица за одбрану села
линију је ратну запосјела.
Никица је за цијело село,
тога дана припремала јело.
Од рафала јече плодне стране,
али Срби Душевиће бране,
иако их има много мање,
подне прође, редовно је стање.
А јуче је патрола џелата
из Јеловца отела два брата.
Оливер је у један по подне
изашао испред куће родне,
по налогу несрећне судбине
што га подло мами да погине.
Из снајпера метак са бријега
у груди је погодио њега.
Никица се мајка нагло прену
проговори у том црном трену:

Јаој мени убише ми сина!
А нада се да није истина?
Па истрча преко кућног прага,
а момачка младина и снага,
непомично лежи у двориште,
нит` се миче нити помоћ иште,
но у локви крви лежи своје.
Врисну мајка: Сине очи моје,
Срећо моја па јели могуће?
И брат Златко излеће из куће,
још истрча на мјесто злочина
Оливера мила сестра њина.
Он не мрда из локве крваве,
укочене дивне очи плаве.
Крај тијела малаксале шаке,
не даваше од живота знаке!...
Свима срце пуцаше од бола,
унесоше тијело у кола.
И док њега амбуланти крећу,
арнауцки меци пролијећу!
Вози кола храбра мајка ова,
према Клини кроз кишу олова.
А дежурни доктор констатова:
Смрт је истог наступила трена,
срчана је покидана вена,
а плућна су пуна крви крила.
Онда мајка паде на носила,
беспомоћно грли сина свога,
кука сестра, чује се до Бога,
а брат љуби погинулог брата,
рукама га грли око врата...
Црна вијест преноси се Клином,
шта се деси са младим Србином.
Полици`ске јављају патроле,
тужну вијест преко мотороле.
Јављена је ова црна прича
ујчевини и деди из Бича.
Та је вијест ђеда Михаила,
к`о небесна муња покосила.
Кука старац у главу се бије:
Што ја Боже јуче не умрије,
да не гледам својега унука,
у оклопу мртвачког сандука!

Са трактором, на пут црни крену,
по опасном, ризичном терену.
Прошао је кроз оловну кишу
што шиптарске банде контролишу,
преко поља иде ђе су мине,
ријешио бјеше да погине
ал` судбина донесе га нека,
ђе га унук у ковчегу чека,
па из мозга деда залелека!...
Болни вапај уцвиљеног ђеда,
црну масу за срце уједа.
А младој је жртви крај ковчега,
стигла маса својте и колега
и комшије стигле су из села,
које бјеше банда заузела.
После борбе читавога дана
не издржа сеоска одбрана.
А у Клини у општинској сали
Српски живаљ Оливера жали.
Непрегледна маса сузе лије,
ноћ читаву над ковчегом бдије...
Мајка кука: Оливере сине
ево твије цијеле родбине.
Познаници стигли и комшије
а теби се црно коло вије.
Мјесто срећо да ти китим свате,
тебе сине вјечној кући прате.
ал` не тамо крај оца Стевана,
ружо моја залуд његована,
јер је гробље Душевића села,
терориста банда заузела.
Стричеви су стигли и ујаци,
окрени се сине куку мајци
и тетка су ево стигле твоје,
Оливере миле очи моје!...
Тад закука тетка из родбине:
Ђе то идеш Оливере сине?
Мјесто да се данас пјесма ори,
да ес барјак свадбени ви`ори,
да загрми паљба револвера,
да заигра снаха до ђевера,
да се чаша молитвена пије,
да заигра пријатељ до прије,
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од весеља да се тресе село,
теби служе посмртно опело!
Ти знаш добро срећо моја мила,
од грома сам, сина изгубила.
Дал` те ово нечувено звјерство,
данас њему шаље у ђеверство?
А због твога несрећнога пута
и на брата Стевана сам љута.
Кад га дозва мој брате Стеване,
превијај му тамо тешке ране
јер и он ће поред тебе сјести,
да те вида од тешке болести!
Тако ова тужна тетка кука,
крај братанца и црног сандука.
Стижу Срби са четири стране,
ту невну жртву да сахране.
Стиже цура с` букетом цвијећа
да испрати задњи дан прољећа,
своју љубав, маштања и снове,
коју Господ у насеље зове.
Нико жалост и тугу не скрива,
ријека се горких суза слива.
А још није, прича околина
такву жалост запамтила Клина.
Кад је сунце западу навело
свештеници почеше опело.
Поп је Раде ујак младе жртве,
сузом прати опело за мртве,
надао се по адету старом
да сестрића вјенча пред олтаром.
Дође вакат да се гробљу креће
а ковчег је у свеже цвијеће.
Уцвиљене сестре закукаше
и на братов ковчег попадаше,
брат је Златко почупао косе,
мајка неда да јој сина носе.
У томе се придружише мајци,
и стричеви, тетке и ујаци.
Јечи Клина а на погреб тада,
проли сузе некол`ко хиљада.
Кад поворка крену и колона,
црквена се огласише звона
и на гробљу првог љетњег дана,
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чека гробна рака ископана.
Да га земља прими у утробу
у најљепшем животноме добу.
По гробљу се шири тога дана
свети мирис воска и тамјана.
А онда је предсједник општине
набро`ио његове врлине
и уз пламен воштаних свијећа,
директор је његов предузећа,
одржао опроштајно слово
за дијело животно његово.
Прими земља овог часног сина,
Оливера младога Србина
у загрљај вјечитога мрака,
нека му је црна земља лака.
Онда мајка настави бесједу
о трагично погинулом чеду,
каже: Кад се заврши сахрана,
после тачно четрдесет дана,
на парастос његовог помена,
кућа нам је у селу спаљена.
А послије неправедног рата
и крвничке агресије НАТА,
са сином је прешла у Краљево
и ту живи пет година, ево.
Како каже Бога ће молити,
да јој ђецу и остатак штити
а посебно Златка њеног сина,
кога узе мајка Отаџбина
у елитне снаге полиције,
да на прве борбене линије,
са осталим снагама жандара
Југ Србије штити од Шиптара.
Даноноћно дична младост ова
на границу мотри од Косова,
па кад буде повољна прилика
Косово ће вратит` од крвника.
Златко стално има на памети
Оливера брата да освети.
Зато мајка моли Свевишњега,
да јој штити и сачува њега.
Па Господе што си на Небеса,
који влада и ствара чудеса,

ПОМЕН НЕСТАЛОМ ЈУНАКУ
Нек остане покољењу
исповијест једног оца:
Православца и Србина,
поријеклом Црногорца.
Да се отме забораву,
тајна која злочин крије,
што задеси људско шљеме
Биочанин фамилије.
Нека чине српске гусле
вјечни помен, вјечну славу.
Да да Господ покој души,
Биочанин Љубисаву...
Ој Косово рано Србинова,
колико је незнаних гробова,
твоја земља сакрила питома,
на бранику огњишта и дома?
Кол`ко српских остаде јунака,
на Космету без надгробног знака?...
Само божур сведочи црвени,
ђе њихове почивају сјени.
Па отмимо сјенци заборава
Биочанин, жртву, Љубисава,
кога оте арнаутска банда.
Сад га води његова команда,
у зборнику несталих особа
јер му не зна укопа ни гроба.
Нек опјева гуслар и помене,
дичном сину, часне коријене.
Одакле су земаном доспијели,
ти горштаци вриједни и смјели?
Из поносног Морачкога крша,
ђе се барјак слободе лепрша,
ђе трагови Немањића стоје.
Рабреновић, одлучи Спасоје,
да са својом породицом крене
на Пештерске просторе зелене.
Када пређе бистру воду Лима
у Биоч је доселио с њима.
Неколико година кад прође

из Биоча у Брњицу дође,
од тада им у родослов пише:
Биочанин презиме примише.
Данас броји фамилија ова
сто педесет и више домова.
Из Мораче до ових предјела,
уз икону Светог Арханђела,
донесоше гусле гласовите
и оружје да слободу штите.
На Пештерској зеленој ледини,
врло брзо ови домаћини
саградише куће и катуне,
бројан пород и торове пуне.
Но је широм цијелог Пештера
у већини муслиманска вјера,
па опасност вреба од сусједа
и често се про нишана гледа.
Биочани држе своју вјеру,
о Божићу српски бадњак беру
и до данас сви су Биочани:
Босиоком миропомазани.
Док његују своје коријене,
крв хајдучка тече им кроз вене.
Биочанин Марко једног дана
убио је Куја муслимана,
па мораше због крвне освете,
потражити нове вилајете.
Доселише дична браћа ова
на границу немирног Косова,
у предјеле Горње Косанице,
ђе су круте братске узданице
и племена стигла одабрана,
да се гони Турчин са Балкана.
У њедрима Кутлова су села
браћа нови живот започела.
У сусједству насеља Мердара
и подножју планине Кравара.
Домаћини с` радним навикама
рвају се с` тешким приликама.
Крче шуме, праве плодне њиве
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и у слози с` комшијама живе,
сваком вазда на муци притекли
и богата домаћинства стекли.
Вијек један у овоме крају
домаћине боље не познају.
Тешко бреме носили на плећи,
пркосили јаду и несрећи,
Српском краљу на вјеру заклети,
сваки бјеше готов да полети,
Српског рода ране да освети!
Уз ђеда су што уз гусле гуди
напајали слободарске груди.
Будно бдију сто и више љета
на немирну границу Космета,
вазда храбре имали јунаке
да разбију шиптарске качаке.
Сад слушајте како јаде своје,
Биочанин бесједи Станоје.
Њему даде Господ и судбина,
двије шћери и четири сина,
али прође пуних пет година,
како своме сину Љубисаву
не зна отац судбину крваву.
Само не зна ко родитељ није,
колики се бол у срцу крије
и кол`ка је родитељска сјета,
када не зна судбину ђетета!?
Љубисав је рођен педесете
као друго по реду дијете.
К`о анђео диван дјечак плави,
ведар, бистар, несташне нарави,
кад се смије к`о да сунце грије...
Од како се на ноге оприје
увијек је трчао и иша,
покрај ђеда Станисава, Миша
и слушао с` пажњом свога ђеда,
док му прича и приповиједа
и уз гусле док му пјесме пјева
о прошлости Балканских крајева
и пореклу фамилије њине.
Просторима Кравара планине,
сваки педаљ Љубо је обиша`
уз свог ђеда Биочанин Миша,
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страственога љубитеља лова,
домаћина јуначкога кова
који јаше помамнога хата
а унука носи око врата.
Љубо воли Миша ђеда свога
више него оца рођенога,
а Мишо се поноси и дичи,
што му Љубо по нарави личи.
Храни Мишо унука малога
са причама из живота свога:
Фашистичка сила кад кидиса,
отаџбина кад га мобилиса.
За свог краља са вјером у Бога,
под заставом орла двоглавога,
да се брани образ и слобода.
Отиш`о је к`о командир вода
да границу заштити и брани,
према којој иду Талијани,
и како му потонуше наде
кад држава и војска пропаде,
па преживје тортуре најгоре
кроз злогласне европске логоре.
Станоје се из родних крајева
до вароши сели Подујева,
а после је у Приштини граду,
направио породичну зграду.
Расте Љубо уз три брата своја
и уз сестру мила браћо моја.
Никад није с` биљега умака
испред својих шиптарских вршњака.
Па године шездесет и пете,
док је био нејако дијете,
од ножа је Ибиши Алита,
крв из груди, Љубових пролита.
Поуздан је био од малена,
тврђи него гранитна стијена,
за њега би пословичар река`:
“Пред њим смијеш убити човјека“.
Храбро срце а мелемна душа,
родитеље поштује и слуша,
био братска узданица крута,
трн у оку банди арнаута,
а од Миша наследио ђеда,

да усправно корача и гледа.
Да је рођен у времена стара
служио би Краља или Цара
или би га Петровић Владика,
одабрао за свог перјаника.
Изреке се вазда придржава,
да је скупља ријеч него глава!
Момак међу бираним момцима
а истински Србин у грудима,
одслужио војску на границу
у малену варош Кобишницу.
Ту је будни чувар отаџбине
за војничке добио врлине
и медаљу да му груди кити,
што грницу успјешно заштити,
за вријеме војничкога рока,
храбри стрелац соколовог ока.
Седамдесет треће Љубо ступа
у Приштинску јединицу МУП-а.
Многе цуре по Приштини желе,
да са Љубом живот подијеле
ал` он има у Приштини граду,
згодну цуру наставницу младу,
па ће своје срце даривати
пред олтаром, Јовановић Злати.
Добили су из срећнога брака,
дивну ђецу Јелену и Жарка.
Бог им даде, како људи веле,
да имају све оно што желе.
Бјеше Љубо предан пословима
по задатку одлази да снима:
Арнаутске потајне припреме,
јер се спрема крваво вријеме.
Он одлази ђе други не смије,
да омете снове Албаније.
Не плаши се високог ризика
у осињак одлази крвника.
Познавање шиптарског језика,
упражњава и вјешто користи.
Открише га једном терористи
да их прати и потајно снима,
па је рањен умакао њима.
Председништво за заслуге тада,

медаљу му додијели рада.
Нема једне у служби акције
да Љубисав извршио није,
Сто пута је смрт у очи гледа
тај честити Србин првог реда!
Но кад свану крваво прољеће,
НАТО сила на Србију креће,
моћна флота пучинама оре,
Јадранско се узбуркало Море.
Бомбардује западна сатана,
седамдесет осам пуних дана
а кидишу дивљи терористи
да се Космет етнички очисти,
али српска војска и одбрана,
не узмаче њима са мегдана.
Ни западна моћна ратна труба
не уплаши Биочанин Љуба,
него соко даноноћно лети
ђе опасност највиша пријети.
Кроз поприште и кроз ватру живу,
службену је склонио архиву
да у руке не падне крвнику,
јер трагичну наслућује слику.
Кад уговор покрај Куманова,
прогна Србе са равног Косова
а огњишта српска прађедовска,
полиција, напусти и војска,
по задатку, неко опет мора
да дочека јединице КФОР-а,
што долазе у мисији мира.
Министарство најхрабрије бира,
да се прави жртвована чета
у вртлогу, ратноме Космета.
Поново се идеалом мора,
Гавриловић, бесмртног мајора,
што остави потомству поруку
са командом, отписаном пуку!
Љубисав је први на том списку
да изврши дужност отаџбинску
и заклетву до последњег слова,
да положи на олтар Косова.
Брат од стрица Радич њему збори:
видиш брате да Косово гори,
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сваког дана за Србе је теже,
ми остасмо, док сви с` њега бјеже!
А Радичу Љубо одговара:
Прије ћу се селит` код Лазара,
ђе царује Обилић војвода
витезима, Небескога свода.
Нећу пљунут коријене своје
и утећи, к`о Бранковић што је!
Мене причест Видовдански веже,
пред олтаром цркве Самодреже.
Зар прависмо Храм Светога Спаса,
да га руши чопор дивљих паса?
Страх од смрти треба презријети:
“Храбро умри кад мораш мријети!“
У сутону првог летњег дана,
крену Љубо са посла до стана.
Но дружина маскирана нека
у сјенци га љетње ноћи чека.
Кидисаше звијери маните
на Божјега раба без заштите,
као чопор бијесних којота
кад на јагње скочи преко плота.
У кола га стрпаше свезана,
одведоше до града Гњилана,
до њиховог злогласног логора
уз благослов мировњака КФОР-а.
Њине службе извештај су дале:
Љубисав се води у нестале!
одведе га банда непозната.
Кад је вијест чула жена Злата,
сузе лије уцвиљена жена
а син Жарко и ћерка Јелена,
болно цвиле чује се до Бога
за мелемног родитеља свога!
Радич јавља истину крваву
у Крушевац брату Радославу,
па му рече: Братска снаго моја,
одмах иди код стрица Станоја,
за сина му Љуба јави брале
од синоћ се води у нестале.
Кад Радослав вијест стрицу рече,
поче отац сина да лелече:
Што не паде на бојне пољане
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да јуначке честитам ти ране,
да отидох Богу на истину,
да не чујем ове јаде сину!?
Маћеха је закукала Кона,
к`о мајка је вољела га она,
па сад ова јуначка одива
болно тужи а сузе пролива:
Док те црна судбина одведе,
не доживјех од тебе увреде,
само милост, пажњу и топлину,
па ти за све хвала као сину.
Ти си срећо, к`о најближе своје,
сахранио родитеље моје
а њина те миловала рука,
као свога рођеног унука.
Тако тужи одива кућића,
људског рода Радусиновића.
Кука млада сестра Слободанка,
због трагичног братовог нестанка.
Стиже вијест граду Зајечару
и Милунку рани мајку стару,
и најмлађег брата Драгослава,
посјекла је истина крвава.
Кад чу гласе, закука од јада
сестра Новка из Новога Сада.
А Спасоја у Брчко крај Саве,
сломи вијест ужаса и страве
па лелече, што му није мило:
Леле братско саломљено крило,
носим брате ожиљке од рана
са Босанских крвавих пољана,
ал` ме више твој нестанак боли
тако рече, братске сузе проли.
Брат најстари Милисав лелече,
вијест братске груди посијече.
Скупила се родбина и племе
под жалосно Станојево шљеме.
Тужне слике, Милостиви Боже,
нико никог, утјешит не може.
Празна нада у груди се крије
а сви знају, да ту наде није.
Пет година прође од нестанка,
родбина га тражи без престанка?

Једини је свједок смрти била,
са Голеша нагоркиња вила,
кад је Љубо у пасјим рукама,
испустио душу на мукама...
На звјерства је узвраћао њина,
ријечима старог Вујадина,
а све тајне, кад вјечно почину,
однио је Богу на истину.
Сад зна само Вила са Голеша,
гроб незнани, мученичког леша,
ђе почину величина ова
без опела и надгробног слова.
Само божур свједочи црвени
ђе његове починуше сјени
а његова душа сад се вије
Рајским вртом Небеске Србије!
Син је Жарко, своме мушком чеду,
дао име по бесмртном ђеду,
па пупољак сада цвјета млади:
Господ узме али надокнади!
Љуба перо, уписа пјесника
у регистар српских бесмртника,
неумрлих Косовских јунака,
-нека му је црна земља лака.Нек` Љубова света жртва,
покољењу, примјер буде,
док потомству траг постоји
и док српске гусле гуде.
Нек` дубоко саучешће,
породици пјесма буде,
да остатак Господ чува
и да њедри часне људе.
Свој је живот жртвовао
за Косовску земљу свету,
у Рај српске душе иду,
издахнуле на Космету.
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НЕКА ГУСЛАР СУДБИНУ ОПЈЕВА
ЗОР ДЕЛИЈЕ, САВКОВИЋА СТЕВА
Нагоркиња српска с’ Јадовника
кликоваше епскога пјесника,
онда крену народни поета
нетакнутом природом да шета,
ђе природне трагове од Бога
није људска, утабала нога?!
Ту орлови бјелоглави круже
и виле се с’ јунацима друже,
ту је олтар краља Владислава,
ту је скупља ријеч него глава,
ту се бадњак о Божићу бере
и људи се врлинама мјере,
а образом и оружјем куну
и у славну Немањића круну!...
Ту се горди живописна слика
и зелено рухо Јадовника,
ту природа никада не стара,
ту се злате, предјели Златара...
Ту блиједи свака снага стиха
пред чарима природног тепиха,
ту је вољом Свевишњег Господа:
Рај земаљски створила природа!?
Ту језера бистрином се плаве
и бујају љековите траве,
ту тишину, кликтај орла пара
и глас вјечни, српскога гуслара
а од Увца до модрога Лима,
природа се зори вјековима,
врт би Рајски, Адама и Еве,
блијед био у ове крајеве!?
Ту је чета Мутапа Лазара
крстарила кроз времена стара,
жеђ гасили са горскија врела
да би зубља слободе горела,
ту још барјак ви’ори слободе
Бојовића Петра војеводе!...
Сад слушајте из ових предјела,
часну прошлост Горачића села,
поноснога људског расадника
у подножју горе Битовика.
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Ту је клица Савковић племена
проклијала, кроз прошла времена
и прати их преко три столећа,
променљива нафака и срећа!?
Бродили су муке и невоље
и у дане вјеровали боље,
у комите често четовали,
Светосавску вјеру световали,
а Андрију славили Светога
и живјели са вјером у Бога!...
Пркосили турскоме бесуђу
никад вјеру не примише туђу
но гинули у бојеве љуте,
Савковићи, узданице круте!
Вјековима ове горостасе,
црте чојства и јунаштва красе,
а братство је Савковић змајева
изњедрило Алобију Стева,
што за Турску и Стамбол не хаје,
нити цару десетину даје,
нит’ су смјели, низами бегова
на имања нагазит’ његова...
Сад слушајте у времена ова,
како ово братство соколова
рађа зорне делије и људе
да о њима и гусле загуде...
Трагом црне и несрећне приче,
Нагоркиња с’ Јадовника кличе
још се сјећа очинског лелека:
Савковића Вукосава – Џека,
коме прије скоро пет година
зла судбина, оте Стева сина.
Пет година мајка Витомирка
нема срцу, утјехе ни смирка,
подла рука, судбине крваве
растави јој два ока из главе,
па лик синов и сад носи она,
у гравури златног медаљона...
Вукосава – Џека Савковића,
наставника из Аљиновића,

сина дичног Савковић Ристана,
једног срећног судбоносног дана
Витомирка Петровића срете,
вјенчаше се седамдесет пете
и Божја им подари судбина,
к’о јабука, два сокола сина!...
Нађенуше име млађем чеду
по његовом Стеву чукунђеду,
а са жељом да на њега личи
да се са њим покољење дичи!?
Расте Стево уз брата Јовицу,
родитељи воле обојицу
више него два ока из главе
и њихове рођендане славе...
Родитељи блистају од среће,
гледајући богатство највеће,
и синове, малене соколе
како братски, један другог воле.
Права срећа, што би народ рек’о,
Стева зову од милоште Цеко,
а он расте к’о биљка из воде
као да је отет од природе,
људи руком пређу преко ока
да ђетету не буде урока...
Најбољи је у редове ђачке
у вјештине, први борилачке,
талентован за све спортске гране,
хитар као из “московке” тане
а природа од главе до пете,
окитила љепотом дијете.
Виђаше се још у клупу ђачку
у делију, израста момачку
са којом ће, кад дође вријеме,
да се дичи држава и племе!...
Оправдава име чукунђеда,
а кад осам заврши разреда
оцјене, за успјех и владање
од петице, није било мање.
Голобрадо још бјеше дијете
а фигуру, имаше атлете,
не могаше људи на саборе,
тој љепоти дати одговоре!?
Крагујевцу, граду он одлучи

да у “Прву гимназију” учи,
по својој се уписао вољи
у разреду ђе иду најбољи...
У кући је, четири године,
стрица Брала и бабе Ковине,
баба га је вољела Ковина
више него иједнога сина,
кад га види, заигра јој око
и зове га: Бабин сиви соко!...
Цијела га околина воли,
професори, другови у школи,
а родбина куне се у њега
јер младића, немаше љепшега:
Блага нарав, љепота Божанска,
ум генија а снага Титанска!
Кад прошета градским улицама,
присутан је уздах младих дама,
свака тајно, нада се и чека:
Вјеренички прстен младог Цека!?
Једва школске, чекаше распусте
да обиђе четинаре густе,
живописна и цвијетна поља
од Сјенице па до Пријепоља,
од Златара до Сјеничких Бара
и сваке је стизао године,
на саборе и на заветине,
јер роднога краја, панорама
у крви му бјеше и венама...
Родитеље воли изнад свега
и Јовицу, брата старијега
исто као да бјеху близанци,
благо њином и оцу и мајци!...
Традиција вуче младог Цека,
Савковићи, пуна три вијека,
борилачке његују вјештине,
то бијаше биљег лозе њине
и много је Савковић момака
понијело титулу првака:
Ђе с’ рамена, камен зафијуче,
ђе се скаче и конопац вуче,
ђе се снага и вјештина мјере,
ту побједе њино братство бере!
А Стеву су, још док бјеше мали
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ту истину стари казивали,
па уз оца и стрица Мираша,
на ова се такмичења наша...
Бјеше Стево момачка младина,
израстао у горскога џина,
уског струка, широких рамена
као витез античких времена:
Он је крсташ барјак носит мога’
испред војске Душана Силнога,
блистала би фигура његова
на Олимпу, планини Богова,
јер га бјеху скројила Небеса
маказама, древног Херкулеса,
љепотом би скинуо са трона,
бесмртнога Бога Аполона!...
Гимназију заврши од шале
уз петице и школске похвале
и дипломе доби републике,
с’ такмичења из математике...
По узору на Јовицу брата,
факултету закуца на врата.
Када стиже на олимпијади,
блистао је Стево, соко млади,
док једнога дана побиједи
и Мираша стрица наслиједи,
а од тада нико није њега
помјерити мог’о са биљега!
Блистао је на олимпијаде:
Од предивне Циганлије Аде,
до тврђаве од Калемегдана,
на Лађевац, крај града Берана,
па на Златар, Гоње, Неговође,
рекорд пада, када Стево дође!...
Трептале су београдске даме
када камен сподбије на раме,
топиле се цуре Дурмитора
пред појавом српскога Хектора,
а пратиле Стева уздасима
Васојевке из долине Лима,
младе цуре будне га сањају
у Златарско-Сјеничкоме крају,
-ђе год стиже, он побједе ниже!У индексу од самог почетка,
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углавном је оцјена десетка,
а деветка само по ђе која,
умне главе, мила браћо моја!...
Природа га бјеше даривала,
карактером чврстога морала:
Током бројних студентских протеста,
он јуриша на најтврђа мјеста
и на челу студентске колоне,
прсимице лети на кордоне
и бори се ова млада глава
за студентска и за људска права!
Кад узаври у прса момачка,
крв бунтовна а нарав горштачка,
пошао би свјесно да погине
на олтару правде и истине,
а вазда би дао главу с’ врата,
за рођака, кума, друга, брата,
зато безброј његових колега
као брата, вољело је њега!...
Апсолвира у рекордном року
уз просјечну, оцјену високу;
беспрекорно слуша родитеље
и њихове испуњава жеље,
ал’ их ипак по некад прекори
и без шале, овако говори:
замјерам вам родитељи мили
што још ђеце нијесте родили,
ја се надам ако Бог да скоро
да их имам, најмање четворо!?
Зла судбина црну мрежу плете
да му жеље и снове омете
и призива нечастиву силу,
две хиљаде друге у априлу:
Док испите последње спремаше,
судбина му црном руком маше,
ил’ га Господ позива од жеље
да закити Блажено насеље?...
Он се оцу пожалио Џеку
да осјећа малаксалост неку,
ђед му Ристан долази у снове
а стриц Вучо ка себи га зове,
к’о на јави гледа док снијева:
Чукун-ђеда Алобију Стева!?

Витомирка мајка тјеши сина:
Сан је лажа а Бог је истина,
исцрпљен си сине од учења,
од тренинга и од такмичења,
одмори се мој јаблане вити
па ће опет све у реду бити!
Зла судбина тога поподнева
прати младог Савковића Стева,
па у соби родитељског стана,
шта се деси тога кобног дана,
та је тајна, са њим закопана!?
Црни ђаво, оружје начини,
празно пуца једном у години
у одсуству анђела чувара,
па тишину кобни пуцањ пара!!!
Отац Џеко у собу улеће,
виђе црни учинак несреће
а срце му поста санта леда,
када призор крвави угледа:
Момачка се опружила снага
од лежаја до собнога прага,
непомично, лежи тјело дива
а у крви зорна глава плива,
пушку држи малаксала рука,
отац Џеко из мозга закука:
-Леле сине, крваве истине!На очинске груди га исправи
и љуби га по крвавој глави,
мисли, како Јовици да јави?...
Витомирки мајци клону снага
у несвијест паде преко прага,
околина трешти од лелека,
Вукосава Савковића Џека:
Леле сине уздање и снаго,
родитељско надање и благо,
зашто мајку уцвиље и тату,
како ћу ти вијест јавит’ брату?
Онда Џеко јавља на све стране
црну вијест и датум сахране,
ал’ Јовици несмје јавит’ сину
за Стевову крваву истину,
него рече старијему чеду:
Хитно крећи, им’о сам повреду!

Са свих страна људи постизали,
по дворишту и по школској сали
у којој је дична младост ова,
давно прва научио слова,
сад му чине последње бдијење
у његово прво одељење,
стоји кукањ школског колектива,
над тијелом Стева младог дива!...
Лелек стрица одјекну Мираша:
Леле Стево, узданице наша,
перјанице братства и племена
а полому куће и шљемена!
Ја Ристана стрица наслиједих,
ђе год стигох ту и побиједих,
ти синовче наслиједи мене,
дико братства, племенски кремене!
Тада братство у глас залелека
око оца уцвиљеног Џека
и стриц Брале јеца од лелека
и синовца дозиваше Цека:
Кидај снаго, самртне синџире,
па са браћом крени на турнире
да полетиш у побједе нове,
не одлази у вјечите снове!...
Док ујаци лелечу из гласа
за сестрића, младог горостаса,
шест тетака у црнини кука,
сливају се сузе про сандука...
Стижу браћа, од тетке и стрица:
Бобан, Јован, Ноле и Вујица,
тад је суза, потекла бујица,
то су браћа из истога тима,
што побједа, до сад безброј има
а сад су им крила саломљена,
нема њима Стева капитена,
гледају га на смртна носила
к’о орлови саломљених крила,
па га браћа, кукајући моле:
Устај Цеко, наш сиви соколе!...
Кад Јовица са ујаком стиже,
маси коса са главе се диже,
Витомирка зове Стева сина:
Исправи се делијо мајчина,
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Јовица је дош’о да те зове
да му ђевер будеш у сватове,
да поведеш коло поред снаше,
куку сине, радовање наше!...
У то доба Јовица са врата,
косу чупа и паде на брата:
Леле братско саломљено крило,
да ја нестах, лакше би ми било,
ја се више нећу клети тобом
но твојијем леденијем гробом!...
Траје слика, тужнога призора,
докле свану са истока зора,
тад у пратњи Стевових колега
Раде Пејов, залелека њега:
Јел’ истина ово Стево брате,
да те данас на пут вјечни прате,
да те рука, зле судбине срете,
да осташе пусте твоје мете?...
Искрен јецај Стевових колега
са сузама испраћаше њега!
У двориште школско тога дана,
црна маса стигла са свих страна
и комшија бјеше муслимана
иако су људи друге вјере,
искрена им суза образ пере...
Силна киша из облака лије
то су сузе “Небеске Србије”,
дође вакат гробљу да се креће
а ковчег је у свјеже цвијеће,
но кад браћа понијеше њега
под поклопцем самртног ковчега,
црна слика а истина горка
Горачићу, кад крену поворка,
ђе га чека ископана рака
да почива крај славних предака!
Док у вјечност иде глава млада
у пратњи је неколќо хиљада,
и потоци жалосно жуборе,
заплакаше четинарске горе
а крај гроба уз болне јауке,
братске су га положиле руке...
Стриц Радоман чита задње слово
за животно дијело Стевово
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и набраја његове врлине
да му душа у рају почине!?
Колега му уз опроштај рече:
Задње збогом, велики човјече,
на свако си предњачио поље
и најбољи био у најбоље,
склоп љепоте, снаге и памети,
док нас буде и ти ћеш живјети!...
Опроштајно цјеливање поче,
Џеко рече: Мој Ристане оче
и ти Вучо, преминули брате,
на тај свијет да ми га чувате!
Витомирка, несрећна одива,
рече сину када га цјелива:
Зар то срећо, идеш без повратка,
лише твога брата и остатка,
ја те сине пребољети нећу
док и мени упале свијећу!...
Онда Стева прими гробна рака,
нека му је црна земља лака!...
А послије пет година дана,
на зидове родитељског стана,
стоје чланци из многих новина
за њиховог погинулог сина...
Да сам себе, мало разговори,
Џеко сину у мислима збори:
Твоје слике и бројне дипломе,
утјеха су болном срцу моме,
нема сине твоје главе младе
на турнире и на олимпијаде,
само стоје у бетону мете
на подвиге твоје да подсјете,
још их нико премашио није
а прошло је пола деценије!...
Сваког љета у Аљиновиће,
на Видовдан и турнир освиће,
ту се момци одабрани боре
из Србије и из Црне Горе,
ту се твога имена сјећају
ал’ рекорди твоји и сад трају,
то сви они искрено признају!...
Остали смо без бабе Ковине,
кад је за смрт твоју чула сине,

срце јој је препукло од бола
за унука, њенога сокола.
Мени нема утјешних ријечи
а вријеме ране не лијечи,
истим болом жалит’ ће те тата
док закуцам на “Небеска врата”.
И данас те к’о онда жалимо,
свијеће ти на гробу палимо
и њежно ти милујемо слику,
на мермерном ледном споменику...
Витомирка мајка пет година,
чува ствари свога Стева сина,
милује их њежно преко крила
и говори: Стево срећо мила,
брат и мајка носе око врата
с’ твојим ликом медаљон од злата,
с’ мајком спаваш на рањене груди,
твој ме додир, свако јутро буди.
Срећо моја што се не ожени
и унуче не остави мени,
да га срећо гајим преко крила,
можда би ми туга лакша била!?
Материно смиље и босиље,
зашто брата Јовицу уцвиље
да доведе снаху без ђевера
и без паљбе братског револвера?
Јовица је,сине глава бистра
одбранио стручни рад магистра,
његова је срећо млада жена,
занијела и благословена,
очекује принову Јовица,
Бога моли да личи на стрица
и сви редом, живимо у нади,
да нам Господ тебе надокнади!...
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БОЛНА РАНА ИЗ ДОЊЕГ ГАЈТАНА
Када после Берлинског конгреса
пророчанство, отвори Небеса,
слободарско Сунце да огрије,
сан вјековни земаљске Србије.
“Удар нађе искру у камену,
а јунаштво, праведну цијену!’’
Кад протјера турке српска раја
из Топличко-Јабланичког краја
а вила је са Радана чуласлободна је Косанчића кула.
У крајеве ове у то доба
истори`ска поче насеоба,
па стигоше братства одабрана
у подножје планине Радана
и питомог насеља Гајтана.
Ту родослов храбро братство заче,
што досели из Горње Мораче,
коријене што води далеке
из јуначке Лијеве Ријеке,
што је вазда њедрила хајдуке.
Милош Божов, унук Бојић Луке,
досели се до Гајтана села
са иконом Светог Арханђела.
Луковићи у та су времена,
уз остала братства и племена,
населила врлетне просторе:
Подно двије Петровачке горе
и ту живе до данашњег дана,
на простору Доњега Гајтана.
Сто двадесет и више година,
носе биљег часних домаћина
и врлине људи и јунака,
које грије пламен од бадњака
а кријепи међу оба ока,
закрштена вода с` босиока.
Арханђелу ужижу свијећу
за напредак и за кућну срећу.
Уз ђеда су, што крај огња гуди,
напајали слободарске груди.
Храбрила их истина крвава:
Да је скупља ријеч него глава!...
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У крвава два Балканска рата,
Једрену су куцали на врата,
преживјели Бугарске злочине,
док су кости бранили очине,
а за краља и за Отаџбину
вазда били спремни да погину.
Крв је њина проливена врућа
кроз врлетна, Албанска беспућа.
По Бугарској храбра браћа ова,
остајала без надгробног слова,
издисали на најтеже муке,
остављали потомству поруке:
Да се људске величине мјере,
на бранику слободе и вјере...
Сад слушајте у Доњем Гајтану
како рука, зле судбине бану
и угаси момачку младину,
најстаријем Крстовоме сину.
Још несрећна мајка, Милка тужи,
што не мога помоћ да му пружи,
кад Милоша најстаријег сина
(изненада болест и судбина)
уграбише с` овога Свијета,
са двадесет и четири љета,
па се вину из братскога јата:
у Блаженство, на Небеска врата.
Тако рука, зле судбине гађа,
родитеље и два брата млађа
и уздрма породичну срећу,
кад Милошу угаси свијећу.
Но кренимо од осамдесете,
кад се роди напредно дијете,
као круна из срећнога брака
па се зачу плотун из пушака,
са Луковић људскога оџака!
Отац Крсто и Милка му мајка,
нађенули име првом чеду,
по његовом славном чукунђеду.
Мајка Милка збори: Благо мене,
док повија сина у пелене.
Моли Бога, да јој војник буде

и зле очи да му не науде.
Родитељи изнад сина бдију,
чувају га као амајлију.
Плаве очи изнад ведрог чела
као да је из хора Анђела,
прије вакта прохода дијете
и корача да годину срете,
по Гајтанских питомих ливада
ђе се бројна напасају стада.
Слуша Милош Димитрија ђеда,
док му прича и приповиједа:
Како живје неколке године,
крај малене варошице Клине
и како га, банда арнаута,
са Космета прогна тога пута.
Гледа Милош ђедову кокарду
кад је био у краљеву гарду.
Милош мали дјечја чула гали,
кад ђед Бајо свира на свирали
и у лову прати ђеда Баја,
предјелима свога завичаја.
Божјом вољом Милош има сада,
млађу браћу, Марка и Ненада,
са њима се зори и соколи
и више их од очију воли.
У Гајтану у основној школи,
кад заврши четири разреда,
све петице имаше од реда.
Ђак одличан, родитеље слуша,
лик Божански а мелемна душа,
када иде, рек`о би да лети
у разред се уписао пети
и у школи основној у Леце,
издваја се од остале ђеце,
а друштво га у селу и школи,
као брата рођенога воли,
наставничко веће као сина
због његових примјерних врлина.
Поносе се са њиме ујаци,
а код Миље, бабе је по мајци,
боравио к`о у дому своме
и вазда се поносио њоме...
Баба њега, воли изнад свега!
Милош после осмога разреда,

као момче стасало изгледа.
Од другова својих бјеше већи,
момачких се дохватио плећи,
уског струка, широких рамена,
као витез античких времена.
Изнад очи чело поклопила,
плава коса, сјајна као свила,
очи плаве као камен драги
а мелемни бистри поглед благи,
са образа, њежна румен бије
кад се смије, к`о да сунце грије.
У Лесковцу у техничкој школи
потајно га много цура воли
и у машти свака од њих сања,
да с` њим буде на дану вјенчања.
Он их гледа са благим осмјехом
и заврши с` одличним успјехом
средњу школу у граду Лесковцу,
онда мајци саопшти и оцу:
Желим војну школу да наставим
да се мајци отаџбини ставим,
у граничне борбене редове
по узору на моје ђедове
и на дјела њихова јуначка...
Тако збори делија момачка,
коме нема равнога у срезу!
Могао је Косовскоме кнезу,
крсташ барјак, пред војском носити
ил` Косовку ђевојку просити,
ил` перјаник на Цетињу бити,
ил` гардиста код Цара Москова,
-таква бјеше, дична младост ова-.
До дивног је, Пожаревца града
из Гајтана отишао тада,
војни ранац окачи на плећа,
да учини како је обећа,
и опет је најбољи у класи,
чин водника рамена му краси.
Приштинскоме, приступи, Корпусу,
јер не жали младу главу русу,
да положи дична младост ова
на немирну границу Косова.
У Прешеву године је двије,
на граничне мотрио линије.
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Јабланицом многе младе даме,
радо би му заспале на раме,
но он има амајлију драгу
у Медвеђи, дивну цуру Гагу,
па у души и у новчанику
и у срцу носи њену слику.
Кад шетају Милош и Драгана
од Медвеђе до Доњег Гајтана,
рекао би природа се смије,
љепшег пара од њих било није.
Маштали су по адету старом,
златне бурме пред светим олтаром.
Наруквицу, купи јој од злата
од двадесет и више карата,
дијелили заједничке снове,
мајка Милка спремаше дарове,
но ће снове сахранити њине:
Црна рука, несрећне судбине.
Добио је Милош прекоманду
у Лесковац у главну команду
и весео дође до Гајтана,
на одсуство од петна`ест дана.
Поноси се са вишијем чином
и прославља са вјерном дружином
овај момак јуначкога кова
и љубитељ планине и лова,
који око имаше и руку
да погоди кроз прстен јабуку.
Но сурови закони природе
некад срећу странпутицом воде,
зла судбина у засједи чека,
обузе га малаксалост нека,
а осјећа неку ватру јаку
у грудима, глави и стомаку.
Брижна мајка, Милка забрину се
али црну слутњу скрива у се,
облоге му привија на чело
и масира малаксало тјело.
Трен је један у зору заспала
и кошмарне снове је сањала,
да јој гуја присојкиња бану
и направи на грудима рану.
У зноју се из сна, мајка трже,
оде сину што је могла брже.
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А Милош је мајци говорио:
Ја нијесам ока затворио!
Ту почиње нечувена драма,
ход младости по тешким мукама.
У Медвеђи оде у дом здравља
и дежурној докторки се јавља
ал` уместо стручне терапије,
она рече, да му ништа није.
Дође кући, не престају муке,
малаксале и ноге и руке,
брижна мајка поред сина бдије,
помоћ пружа ал` помоћи није,
а са мајком, тетка му Зорица
помоћ пружа забринута лица.
Већ цијела брине околина,
познаници, својта и родбина,
над судбином Крстовога сина.
Интерниста, при другом прегледу
рече да је са њим све у реду.
У нехајном односу доктора,
код Милоша све је слика гора.
Иста прича опет се понавља
и у дому, Лесковачког здравља.
Вид му слаби а ноге му клону,
родитељи у безнађе тону,
затајила докторска етика,
кажу да је добра крвна слика.
Да ли знање затаји љекара,
дал` присуство њиховог немара?
Ал` Милошу нема дијагнозе
па га у Ниш на клинику возе?
Војни доктор болеснику виче:
Стани мирно преда мном војниче!
Он исцрпљен, без животне наде,
пред доктором к`о покошен паде.
Прате радњу како се одвија,
брат му Драган и Нешо комшија.
А Милош је у толике муке,
дао Нешу златни прстен с` руке
и рекао: Дај га Милки мајци,
гасе ми се од живота знаци.
Ко да дична младост предосјећа,
да му гори самртна свијећа.
А у граду Нишу Милош има

школског друга, Богом побратима.
Гледа Грађо свог` по Богу брата,
беспомоћног, испод апарата,
па Алексић Грађо сузе проли,
судбина га побратима боли.
Ни у Нишу на Војну клинику,
дијагнозе нема на видику.
Хеликоптер војни њега креће
и питома поља прелијеће
а Милошу организам клону
и у кому дубоку утону.
Живот виси на самој ивици,
у Београд на војној клиници
комшинка га Бранка с` докторима,
на пријемно одељење прима.
Конзилијум стање констатује:
Пулс не ради, срце се не чује.
Медицински брује апарати,
кад се Милош из коме поврати,
виђе оца изнад сина бдије,
беспомоћно горке сузе лије,
он упркос изнемоглој снази
рече: Немој мајка да долази.
Доктор мајци, телефоном рече:
Тренутно је од свега најпрече
да се њему ради дијализа,
бубреге је захватила криза.
Милка рече: Докторе, за њега
дат ће мајка обадва бубрега
и кап задњу даћу крви своје,
да се чедо опорави моје
и да ми се из коме пробуди,
ево срце из мајчиних груди.
Крену Милка с` Марком у ауту,
лете кола по ауто-путу,
дако сина живога затече
но јој ђевер пред клинику рече:
смртна борба пет ноћи и дана,
трагично је данас окончана,
Милош ти се прије пола сата
преселио на небеска врата.
Кукајући тетке и рођаци
саучешће изјављују мајци,
а брат Марко у дубоком шоку,

преживљава трауму дубоку,
после ове трагичне вијести
и друг Вики оста без свијести.
Црна мајка јаукну од бола,
приђе сину, крај болничког стола.
Зове сина несрећна одива
али јој се Милош не одзива.
Дијагноза клиничка слиједи:
Грозница је мишја по сриједи!
У Прешеву маленоме граду
средњем брату рекоше Ненаду,
да одсуство има седам дана,
крену војник пут Доњег Гајтана.
Са друштвом је до Лесковца доша`
а још ништа незна за Милоша,
него брата телефоном зове
брат му Марко јави јаде ове:
Чекај сандук брата старијега,
више живог нећеш виђет` њега.
А Ненаду срце се скамени,
само јекну: Брате леле мени!
Ка Гајтану крену к`о без главе,
а са ушћа Дунава и Саве
крену ковчег у пратњи родбине,
Луковића Милоша младине,
а у Леце маса их дочека
отац Крсто сина залелека:
Леле сине узданице крута,
леле мога несрећнога пута,
најстарија крутино и снаго,
леле мени, моје чедо драго.
Док набраја отац црне јаде,
мајка Милка у несвијест паде.
Кад поворка у по ноћи бану
испред куће у Доњем Гајтану,
сјатила се Горња Јабланица
а тетка га затужје Зорица:
Знаш Милоше срећо моја мила
да је тетка тебе особила,
мјесто да ти данас китим свате,
тебе срећо, на пут вјечни прате,
куку тетки без ниђе лијека.
Брат од стрица Драган залелека:
Леле Баћо надо и крутино,
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леле, црна несрећна судбино,
када дођеш на небеска врата,
поздрави ми мога Мила брата,
што погибе свезан од џелата,
леле данас за тебе и Мила
леле братска саломљена крила!
Но ко жалост може описати
цијела се Јабланица сјати,
на стотине стигло је колега,
на пут вјечни да испрати њега.
Милка тужи: Сине куку мајци,
ево тетке стигли и ујаци
и ево је испред наших врата,
на хиљаде стигло црних свата,
док се теби, срећо кам да ми је,
задња чаша за подушје пије.
Дарове сам свадбене спремила,
коме ћу их данас срећо мила?!
Дошла ти је заручница Гага
унеси је преко кућног прага.
Стиже љубав његова највећа,
са букетом свјежега цвијећа,
па кроз сузе свога принца зове:
Ђе то носиш заједничке снове?
Знаш ли срећо како смо маштали,
кад смо цвијет ливадама брали,
да нас неће ништа раставити,
мој анђеле и јаблане вити?
Ти ми рече неће дуго бити,
за мене ћеш свате доводити,
сад не чујем паљбу револвера,
него лелек два моја ђевера.
Нећу твоје рађати синове
јер те земља у наручје зове,
па одлазиш из мог загрљаја,
на пут вјечни у насеље раја!
Љубица је затужјела стрина
што је њега вољела к`о сина:
Ђе то крећеш пупољку цвијета,
ђе то идеш с` овога Свијета,
зар то идеш леденоме гробу
у најљепшем животноме добу?
Ти знаш добро, јабуко румена,
ја сам скоро у срце рањена,
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мој је Миле у нељудске руке
издахнуо на најтеже муке,
он те данас на небеса чека,
куку мени данас без лијека,
један другом нађите се тамо,
лише дивног остатка овамо.
Баба Миља нариче и кука
изнад главе најдражег унука:
Зашто јадна не умријех јуче,
да не гледам у сандук унуче
и овија несрећнија јада,
лише Марка и лише Ненада!
Бјеше јунско угријало подне,
кад из куће кренуше га родне,
Луковића шљеме се потреса,
болни лелек отвори небеса.
Кука маса без ниђе лијека,
утихнула Гајтанска ријека
а шумама около Гајтана,
плакале су и птице са грана,
потекле су сузе на камену,
кад поворка према гробљу крену.
Груну лелек жалосних ујака,
родитеља, браће и тетака.
Почасна је стража крај ковчега
и застава српска преко њега,
а друштво је вољеном вршњаку,
уз плач горки ископало раку.
Официр је за дјело његово,
одржао опроштајно слово,
за његове момачке врлине.
Присутан је предсједник општине
и личности највећег значаја
из цијелог Јабланичког краја.
Почасна је стража про ковчега,
са плотуном испратила њега
да почива крај славних предака,
“нека му је црна земља лака’’!

БРАТСТВИМА
И ПЛЕМЕНИМА
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ШЕКУЛАРСКИМ ЧОБАНЧАДИМА
Планина се Мокра горди
испод модрих четинара,
то је бедем дивљој хорди
а грудобран Шекулара.

Ћерају се четинаром,
збунио се Омер-Вуче,
испред Вука са ханџаром
погибија ту му пуче.

Ђе бијела стада пасу
по питомим пашњацима
тридес’ и три мрамора су
са крвавим траговима.

Тад полеће из бусије
Шекуларска храбра чета
крвава се битка бије,
арбанашка гину псета.

Омер-Вуче с’ Климентима
тешки гријех ту уради,
кад поклаше ханџарима
тридес’ троје чобанчади.

Па када их све побише
да Чакорским висом труну,
своја стада повратише
да пландују у катуну.

Заклано је међу њима
и војводе, чедо Даше,
кад Клименте са стадима
пут Гусиња одјахаше.

Много љета и година
од тога је прошло доба,
а трагови и сад трају
тридес’ и три мала гроба.

Онда кликну српска вила
Омер вам је Мокром преша,
и остави браћо мила
тридес’ и три дечја леша.

Па од тога црног доба
гуслар гуди кроз времена
да су ђеца Шекуларска
истог дана освећена.

Кад чу Даша јаде ове
кликну са сред Шекулара,
па Љевака Вука зове
и Комнена барјактара:

Питали су барјактари
мудрог старца из Ругове:
Имал’ ишта теже стари,
но човјека смрт кад зове?

У поћеру браћо моја,
и пречицом кроз растоке,
да стигнемо тог несоја
и његове крволоке.

Сиједе се власи јеже,
потекоше сузе старцу,
рече: Има нешто теже,
крв дуговат’ Шекуларцу!

Од Чакора пут Велике
пјева Омер на кулашу,
па дозива Шекуларце
и војводу кличе Дашу.

А сад хоће Шекуларци
да подигну спомен здање
и за вазда да остане
незаборав и сјећање.

Ђе си Даша и Комнене,
ђе си Вуче Љевачина,
а Вук кликну: Ево мене!
Па поћера пасјег сина!

Скупљају се на Видовдан,
на том мјесту, како веле
одакле су чисте душе
рајском врту одлећеле.
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ЛОМНОМ ШЕКУЛАРУ
На простору земље Немањине
у подножју од Мокре планине,
ђе је легло вила и змајева,
у нахији Васојевић Стева,
у сурове и кршне врлети
ђе мећава и љети, пријети!
На сјеверу ломне Црне Горе
ђе се сабљом и ханџаром оре,
ђе трнокоп алатка вјечита,
ђе је вјера тврђа од гранита
а животна стаза трновита!...
Ђе слобода највише имање
а оружје једино уздање
ђе се глава даје рад образа
има једна слободна оаза:
То је српска колијевка стара
и нахија ломног Шекулара!
Девет села, међу девет брда,
ђе се дивљач окупља у крда...
Ту низ ломне алуге и прла
историја тече неумрла,
кроз сурова, мјеста и питома,
ђе цијене нема осим грома!!!
Од доласка Јужнијех Словена
та нахија није покорена!...
У земане, некакве Мацуре
живјели су у ове клисуре,
па се лоза одселила њина
преко мора у земљу Латина...
Ту је престо, Петра Шекуларца
и трагови од Марковог Шарца,
кад је иша` у сватовску свиту,
за лијепу ‘’ђевојку Маргиту’’.
Простором је ломног Шекулара
у лов иша` Реља од Пазара,
да стријеља утве златокриле,
то свједоче са Јаворка виле!...
А сад ломним Шекуларом шета
један грешник и епски поета,
нека грло српскога гуслара:
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О прошлости кликне Шекулара
и вјекове отме забораву,
у ту српску, нахију крваву!?
На Косову доби та крајина
царски ферман, Муратовог сина,
али ферман силног Бајазита
Шекулару не бјеше заштита,
јер је мржња, кретала злотворе:
Да Шекулар, спале и сагоре,
да утрне свијећу слободе
покрај бистре Шекуларске воде!
Но племена Петра војеводе
и потомство војеводе Даше,
сачуваше слободарство наше!
Ту ријека Шекуларска тече
и на пола Шекулар сијече,
до модрога, плаховитог Лима,
ту столица од камена има:
Горски престо војеводе Даше
свједочанство историје наше...
Ту се чува, к`о симбол слободе,
мач и топуз овог војеводе,
код његових Дашић потомака,
расаднику људи и јунака!
Од великог Обилића змаја
до сокола Пивљанина Баја,
не породи српкиња јунака,
и делије к`о Вука Љевака!
Пред ханџаром и лијевом руком,
многе главе пале су пред Вуком!
Тај је соко, крај виса Чакора
претекао буљук Малисора,
што на Мокри, звијерства уради
преко тридес` покла чобанчади;
главом плати силни Омер Вуче
од Вука му погибија пуче,
а његова чета Малисора,
труне висом, планине Чакора!
Од Бошковог крсташа барјака,
није бољег подизала шака,

од барјака ломног Шекулара
у десници Комњен барјактара!
Кроз вјекове, тај барјак вијори
ђе се србин за слободу бори,
предаван је из руке у руку,
остајао од ђеда унуку.
Ту се пушка и сабља носила
и када се ливада косила;
сјекира је више глава брала
но у шуми букових стабала!
О танкоме, вазда брашњенику,
пркосили сили и крвнику.
Про Руговског беспућа из Пећи,
товар жита носили на плећи,
породице бројне да прехране
у врлетне Шекуларске стране,
јер имаше породица свака:
Пуне куће, здравих потомака!
У том вјечном гнијезду комита
братска рана, прво се честита,
јер то бјеше, кроз вјекове прече,
него да се кука и лелече!
Ту унуче не запамти ђеда
јер се вазда про нишана гледа
ту се људи боре са дивином,
са крвником и гордом планином,
са природом променљиве ћуди
и ту гуслар вјековима гуди,
крај верига и топлог огњишта,
за бојеве, битке и попришта!
Дух им чува, да никад не клоне:
Свети Јован са крсне иконе,
јер се моле до данашњег дана,
Крститељу с` ријеке Јордана,
сем братстава из Мезгале села
који славе Светог Арханђела,
јер дођоше из других племена,
кроз минуле дане и времена:
Из Дробњака нахије далеке
и јуначке Лијеве Ријеке.
Преко осам вјекова и више
та нахија једном душом дише:
Вазда сложно на крвника лете,

међусобне, не бјеше освете,
никад нису мијењали вјеру,
о Божићу српски бадњак беру
и шарају јаја од Васкрса,
подвизима, надимају прса,
остављали ђеци аманете:
Племеника вазда да освете.
Кад Вук Љевак наслиједи Дашу,
на Шекулар срете Махмут-пашу
па дочека овога крвника
са седамсто својих племеника,
ал` немога одољети сили
па су Турци Вука заробили
и сокола заточили тада,
у тамницу тврдог Цариграда!
Но у Стамбол, Вук једнога дана,
замијени на мегдан Султана!
И посјече Вуче Љевачина:
силеџију црног арапина!
Као плијен са тога мегдана
донио је ферман од Султана!
Но зароби Вука једног дана
бојна сила паше Карамана
и његових стопедесет људи,
на тамницу у Пећи осуди.
У то доба Арап пустахија,
у котлини испод Проклетија,
спровео је простором Космета:
Самовољу данка и намета,
још на бојном пољу од мегдана
изазива пашу Карамана!
Онда паша у Пећкој тамници,
Шекуларској збори поглавици:
Бирај влаше, оружје и коња
и спаси ме овог безакоња,
јер не могу живјети од бруке
а мој образ у твоје је руке!
А Вук Љевак, паши одговара:
Врати мени, мојега ханџара
и окове поскидај ми тешке,
ја ћу срести, арапина пјешке!...
Само прво Шекуларце моје,
пусти пашо из тамнице твоје!
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Паша чини, како Љевак рече
а Вук силног Арапа посјече!
Тако Вуче спаси са мегдана,
једном пашу а једном султана!
То вјечито гнијездо бункера
помеђ` Црне Горе и Пештера
устављаше аге и бегове
од Рожаја, Хајле и Ругове.
Ту је пало безброј турских глава
и бегова Гусиња и Плава!
Кроз вјекове од овог табора,
тврђег штита нема Црна Гора.
У ливади бирали косбаше
а сабљама сријетали паше.
Вукадина Божовића шака,
скиде главу Руговског првака,
па на лешу силног Баз Адема
пасје главе на рамену нема.
Поповића Риста он освети,
такви никад неће умријети!
Кењић Дмитар сјечивом ханџара
Руговскога уби барјактара!
Из тога је гнијезда јунака,
братска глава освећена свака.
Та нахија од војводе Даше,
родила је многе стотинаше
и још безброј мудрих паметара,
а девет је вазда барјактара,
јуришало испред Шекулара!...
А сад браћо са помоћу Бога,
да набројим, братства мјеста тога:
Дашићи су од војводе Даше
и Булићи часно братство наше.
А од сина Дашинога Муша,
наста братство јуначко Рмуша.
У село су вјековали Стране,
да Шекулар од Ругове бране
и крвнику, без крви се неда,
но се будно, про нишана гледа!...
То су биле вјечите комите
што слободу животима штите
и гранитна, непробојна међа,
која чува Шекулару леђа!
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Нико није, колико Рмуши,
турских глава, носио на души!
Колико је закукало була
од Рмуша: Шћепана и Пула!?
Људска снага капетана Ота,
на Гласинцу, оста без живота!
А Рмуша, Раичевог, Пала,
на Бихор је сабља заблистала
кад запали, Адровић чардака,
са четрдес` у њему турака!
Стотинаш је Кењићу Милета,
јединицу Ћехај паше срета
и исјече буљук крволока
код крвавог, Бијелог потока!
У земану Лекић је Радета
на Суви до Карађорђа срета,
па је звање добио Сердара,
овај сиви соко Шекулара!
У том вјечном гнијезду јунака,
од Вука су остали Љевака:
Поповићи и Бракочевићи,
Јашовићи и Лабудовићи,
Живковићи и Ивановићи,
Матовићи, с` њима Божовићи,
Болевићи, храбри Томовићи,
Балевићи и братство Шарићи.
Сва су ова братства кроз земане,
у бој брала, ловорове гране!
Од Комњена оста барјактара:
Братство Лекић и кућа Маслара,
Спалевића, Кењића, Кукаља,
сваки сабље од челика ваља!
Ћетковићи, братство славног претка:
Од посинка Дашинога Ћетка.
Од њега је браство Ђоровићи
и честито племе Николићи
и јуначка кућа Делетићи.
Портићи су у ове планине,
доселили из Херцеговине,
а данас их на све стране има
ђе се име помиње србима.
Даниловић, ту се братство заче,
које дође из Доње Мораче!

И Бабића братство из Калудре
које даде многе главе мудре.
У овом је, колу братственика;
Кастратовић, братство с`Трешњевика.
Због освете и нужде пријеке
из Лијеве дођоше Ријеке:
Радевићи, Рачићи, Љубићи,
Дујовићи и Давидовићи!
Та су братства у село Мезгале,
Шекулару, бир јунаке дале!
Кад Балканом поче да се шушка,
да ће пући православна пушка,
формираше синови јуначки
Шекуларско-батаљон-Требачки!
У њему су Шекуларске чете
да Балканским поприштима лете:
Мезгаљска је чета одабрана,
Радевића Шутова Богдана,
јуришала преко Бардањола,
кад Господар Петровић Никола
на крваве, крену бајонете
да поврати престоницу Зете.
Орашкој се чети барјак вије,
Поповић је води Василије.
Тај капетан , Немањићка лика
имао је звање свештеника,
а кућа је Поповића, мала
деветна`ест свештеника дала
и један је призренски владика,
из те куће, божјих угодника!
Подигли су многе богомоље,
низ жртвено Метохијско поље
и молитву, служили Господу,
Светосављу и српскоме роду!
Са њима је чета Радмужичка
у њој срца, храбра и војничка
и та чета једном душом дише,
под командом Рмуша Пунише!
А на челу батаљона тога,
бјеше примјер сокола сивога!
Од Косова, к`о Кењића Мила,
није змаја српкиња родила!
Вешовић му командант Бригаде,

под команду Батаљон предаде!
Мило мимо Балканских земаља
и Николе црногорског краља,
за петна`ест дана, крену прије
у бој против Турске империје;
кад попали Турске карауле,
беговске је порушио куле
и долину Лимску ослободи
соко који батаљон предводи!
Тај батаљон борио се тада
све од Скадра до Битоља града
и стизале ове јединице
до крваве воде Брегалнице!
Кад је турска проћерана сила,
јединица, Кењића је Мила
разбијала одреде Бугара,
висовима ломног Говедара!
Колико је Шекуларских глава
у Балканска два рата крвава,
на олтару пало слободарства
рад повратка Душановог царства!?
Кол`ко их је допануло рана,
просторима крвавог Балкана?!
Па господар, у Шекулар шаље
Обилића, од злата медаље,
уз медаље,безброј су ордена,
Шекуларска добила племена.
још колико добише признања,
када против Аустри`ског Фрања,
устављаше, швапског владаоца
од Гласинца до врата Мојковца!?
Крв пролише за боља времена
и државу Јужнијех Словена.
Косметом је у то срећно доба
Шекуларска била насеоба,
па до Срема, Бачке и Баната
доселише, Шекуларска јата
и простором цијеле државе,
из нахије дођоше крваве.
Шекуларци између два рата
домаћинства стекоше богата,
крсно име поштују и воле
и високе завршише школе,
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а многе су академске главе
из те српске крајине крваве,
и свуда их на планети има
ђе се име помиње србима!
У крвавом другом светском рату
опет прошлост стекоше богату,
кад кренуше перјанице њине
у бој против сила осовине!
Крв се њина за слободу лије,
од Триглава па до Ђевђелије!
Па и данас у село Улица,
ђе столује Дашина столица
а отоле на свакоју страну,
Шекулар се види к`о на длану!
Ту потомци јунаштвом се хране
Перјаника Радуна Шошане
и осталих људских величина
сахрањених на гробљу,, Градина’’!
Ту су кости из прошлости славне
и остаци цркве православне,
ђе се Богу кроз вјекове моле
и остаци прве њине школе,
из које су простором државе
многе умне, академске главе...
ту је биста мила браћо моја
и Вукајла Кукаља хероја,
учитеља, вође пролетера
и пјесника позлаћеног пера!
Данас носи, неколико школа,
име овог сивога сокола,
испред школе у дворишту блиста
са његовог споменика биста.
Ту споменик палијех бораца,
анатему на заборав баца
а јуначке, од предака кости;
свједоче нам, о славној прошлости!
А на прси ових узданица
засијаше много споменица!
Биста покрај Лазаревца града,
Лабудовић, стоји Милорада,
Шекуларског народног хероја
храбре жртве крвавога боја.
Он бијаше када смрт угледа,
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Шумадијског, командант одреда.
Колико је без надгробног знака,
Шекуларских, незнаних јунака,
запретано кроз тешке вјекове,
на простору земље Душанове?!
Нек` им гусле за подвиге њине,
на небеса вјечни помен чине!...
Шекуларци послушајте мене:
Сачувајте своје коријене,
ви сте цвијет на људској вријежи
а заборав од смрти је тежи!!!
Епски пјесник од срца вам жели:
Бог вам дао што сами жељели!
Да потомству вашем гусле гуде,
да стасава у биране људе!
Прими поздрав, Крајино слободе,
Шекуларца, Петра војеводе!!!

МАГДЕЛИНИЋИ
На домаку од града Рожаја,
Магделинић братство из Богаја
у далеке броди коријене,
да се прошлост племићка помене!...
Мене браћо у дио је пало,
уз исконске гусле и гудало,
да запјевам грани властелина
с’ родослова часног Немањина,
потомцима српског великана:
Високога Немањић Вукана,
Херцеговског и Зетског владара
што у мјесту Буни крај Мостара,
њина клица родослова ниче
са којом се поносе и диче
и моле се до данашњег дана
пред иконом Светога Стевана,
Мученика и Архиђакона,
уз свијећу и црквена звона
дижу својој крсној слави име
и зоре се а имају с’ чиме!...
Кад Станоја Бана, властелина,
срете црни усуд и судбина
од Сандаља Хранића Косаче,
па његовој сабљи не умаче
но му главу с’ рамена одреза,
тај зет грешни, Косовскога кнеза!
Син Станојев, Селак од невоље
пресели се у Попово Поље,
ђе је часно Селаковић племе
боравило извесно вријеме...
Но пред Турском силом браћо моја
ово бра’ство Немањића соја,
плаве крви, племићи познати,
не хтјеше се у ланце везати
но ускачу у Горњу Морачу
да не буду раја освајачу!
Обрад Селак стиже у предјеле
божанственог мјеста ’’Крње Јеле’’,
ђе су гњезда, крсташа орлова
и ускочких сивих соколова,

што је сваки спреман да полети,
да заштити слободне врлети
и главама на бранику крену
јер слобода немаше цијену!
Дизали су слободарске буне
и штитили села и катуне,
поштовали, што бјеше речено
а сабљама, бранили стечено
да не отму отоманске змије,
стопу једну од Мораче двије!
Слободарска мјеста, сва су чула
о јунаштву Селаковић Дула
и његовом јату племеника
да је сваки тврђи од челика,
па од њега, ту се заче клица:
Дуловића, крутих узданица,
што лећеше под барјак слободе
и гинуше да се опет роде!...
Штитили су лавре и светиње,
турске главе слали на Цетиње
да скапају на Цетињско поље,
на зидине древне Богомоље!...
Вожд бесмртни, из Орашца крену
да пронађе искру у камену,
да се гони сила отомана
до слободе ил’ судњега дана!...
Кад је ово српска раја чула,
дични унук Селаковић Дула,
Вукајло се Дуловићу крену
и напусти ускочку стијену
да се сели у мјеста питома,
сађенута око плавог Кома,
уз Лим бистри и таласе плаве
и доприје до Борове Главе,
у подножју гордога Турјака,
да гнијездо, ствара потомака!?
Вукајлова жена Магделина,
са шћерима и неколка сина,
остала је удовица млада
па Дуловић, огранак од тада:
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Магделинић презименом зову
у Нахију благородну ову!...
Породица обожи се ова,
у задругу од ше’сет чланова,
а уз гусле на греди дувара,
седамнаест блиста џефердара
са којима ово братско јато,
будно чува, имање богато,
српску вјеру и хришћанско име,
ђе бадњаци о Божићу диме!...
Подли помор, изненадне куге
разори им гнијездо задруге,
од невоље мораше да спале,
кућне зграде, колибе и штале,
преживјели мораше да бјеже,
пред помором, болести најтеже...
Магделинић Марјан, с’ Луком стаса
пут Србије и Старога Раса,
а два брата, Радован и Саво
у питомо Богаје крваво...
Милосав је Савов у Богаје
на сабору православне раје,
једногласно проглашен за кнеза
српског живља, Рожајскога среза,
све до страна Зубиног потока
и Рогозне дивне пут истока.
Кнез Милосав, поручује раји:
Аги харач, без чуда не даји,
јер ће брзо сванути слобода
и држава српскога народа
па оштрите љуте јатагане
да косовске извидамо ране!...
Потурице и ниједна вјера,
свуда шаљу буљуке аскера
и бусије праве Милосаву
и награде, нуде му за главу.
Тако соко, близу села Вуча,
не изнесе главу из обруча,
покосише њега из бусије
па погибе али не умрије,
но му име у народу живи
тако раде соколови сиви!
Радоју су, његовоме сину,
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одузели Турци имовину
да намире утају пореза,
Милосава непослушног кнеза!?
Милосавов одлучи Радоје
у најљепше младе дане своје,
да са пушком иде у комите,
ђе слободу прегаоци штите!
Сретао је злогласне аскере,
турске слуге, отпаднике вјере
и скинуо безброј њиних глава
да освети оца Милосава!...
Турске главе про нишана ниже,
бодри народ да устанак диже,
у Рудешку битку храбро стиже,
свуд оставља крваве трагове,
отаџбини српској на прагове!...
Кад полеће дична младост ова
у одбрани ’’Ђурђевих Ступова’’,
срећа му се оглуши јуначка
а кидиса ордија дивљачка
и горскога заробише лава,
који смаче безброј турских глава,
сад пркосно с’ везаним рукама
пред Сјеничког стоји кајмакама,
а кајмакам пита људе своје:
Шта сад мисли каурин Радоје?
Тад Радоје одговори њима:
Богу душу, кривак душманима,
а знате ли мајка ви кукала
ругаћу се вама са вјешала,
’’Васкрсења без смрти не бива’’,
ризик вам је оставит’ ме жива
смрт је мени од ропства милија,
нека ми је срећна погибија!...
Ганић-ага из Рожаја града
са откупом блијед бану тада;
дал’ га српско поријекло мучи,
зна да су му преци били Кучи
или су се потурчене газде
уплашиле, каурске одмазде?!
Теке Ганић на кољена клече
и честитом кајмакаму рече:
Ево благо, или глава моја,

али скидај с’ вјешала Радоја,
и живот му, Алаха ти спаси,
јер ће сјеме, затријет’ нам власи
и банути они што су живи
да нам затру сјеме у одиви.
Ето тако, Свевишњему хвала
скиде Ганић, Радоја с’ вјешала!...
Син Радојев Панто зорна глава,
у момачку делију стасава,
виђен момак а јунак на гласу
носио је сабљу о појасу
и летио у битке херојске
к’о официр црногорске војске!..
А Радосав Савов, браћо моја,
Магделинић, унук је Радоја,
због угледа куће и дивана
од Зетског је устоличен Бана
и указом тројне краљевине,
к’о предсједник Ибарске општине...
Рад’ истине ово треба рећи,
суд једнога Ганића у Пећи
на вјешала и на смрт осуди,
Радосав се истински потруди,
па му ову пресуду ускрати,
и дуг ђедов, Ганићима врати!
Траг остаде овог добротвора:
к’о предсједник црквеног одбора,
дивну цркву ’’Ружицу’’ подиже,
да је српски народ Богу ближе,
у Рожају после два вијека
светосавских звона, поче јека!
Забрујаше литургије Боже
са темеља манастира ’’Роже’’,
чије име вјековима траје
по њему су назвали Рожаје!
Радосава, сина соколова,
Бажибозлук исламски отрова,
потурчене из присоја змије,
којим никад вјеровати није!
Храм ’’Ружицу’’ после другог рата
сруши банда црвених џелата,
који леђа окренуше вјери
да угоде Загорској звијери

православна обележја руше,
безбожници, без срца и душе!...
Но ничија не гори до зоре,
роди бра’ство нове добротворе
Магделинић задруга ријеши
да Господу кесу одријеши,
Драшко Васов директор задруге
за то има највише заслуге
уз остале многе доброчине
и вјернике Рожајске општине,
обновише здање дичног ђеда,
часни срби племићкога реда,
опет крајем двадестог вијека
светосавских звона стоји јека,
а ’’Ружица’’ црква опет блиста
посвећена, Крститељу Христа!
Драшко доби орден Светог Саве
као ктитор прађедовске славе,
са жртвом се, стијече врлина,
братски поздрав, роду властелина!...
Магделинић, часно племе
српству сте се одужили,
врлинама кроз вријеме,
ловор славе, заслужили!
Трагом Вашег родослова,
српски гуслар нек’ загуди
а сјен ваших прађедова,
нек’ потомству, чула буди!
Мога пера, скромна снага,
што узмога, то исплете,
па примите, браћо драга,
братски поздрав од поете!...
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БРАТСТВУ МРДАК
Вратићу се мила браћо моја
до Марице и Косовског боја,
да поменем времена крвава
и да отмем сјени заборава,
стабло часног људског родослова
па нек` пјесма проговори ова
и нек` гуслар уз гусле помене:
Запретане људске коријене
са јуначком крвљу и костима
и учини вјечни помен њима!
Испод Мокре Горе из Брњака
ниче лоза племена Мрдака,
из њедара Старог Колашина
кренула је људска лоза њина
трагом српских, несрећних сеоба
до овога данашњега доба.
Остављаше по мучној прошлости
траг крвави и јуначке кости,
покољења млада нек` запамте
зубље које кроз векове пламте...
Од Брајила званог Крунослава
почела је њина часна слава,
на Марици његова је шака
пронијела џиду од барјака,
а погибе на Косову пољу
под барјаком у љутом покољу
и лиши се земаљског живота,
испред војске Иван Кастриота!
Потомство се његово расија
врховима снежних Проклетија
и простором равног Дукађина,
ширила се људска лоза њина.
Склањали се испред турске плиме,
мијењали породично име,
мијењали често вилајете,
рад` потомства због крвне освете.
По пећина Господу се моле
пред иконом Светога Николе
и крсну му палили свијећу
уз највише јаде и несрећу!
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Крв хајдучка кроз вене им врела,
гинули су уздигнута чела
и вазда су горда браћа ова
надживјела времена сурова,
к`о свједоци прошлости далеке
под барјаком Дукађинца Леке.
Круна им је на барјаку сјала
испред војске Бијелога Павла...
После сваке племенске разуре,
по неко је испред судње уре
пред судбином од смрт узмака
да настави коријен Мрдака.
Пливали су кроз крваве воде
да чувају клицу од слободе:
Ширили се кроз Бијелопавлиће,
кроз Морачу и Братоножиће,
трагом овог крвавога пута
до Куча су стигли и Брскута,
познате су насеобе њине
све од Лике до Херцеговине,
ускакали у Горске Котаре
вуци који за живот не маре,
на путу се раширили томе,
просторима Србије питоме...
Земљу раде, гаје бројна стада,
не стиде се поштенога рада,
ал` до данас кроз свако столеће
без оружја ни у њиву неће.
Вазда братске осветили крви
у бојеве вазда били први,
мало ко је од њих кроз земане
доживео остарјеле дане,
нит` је коса прамала сиједа,
нит` је унук запамтио ђеда.
Доживи ли неко старе дане
бројио је по тијелу ране
јер им бјеше племенска судбина
много више рана но година!
Вазда славу пронијеше ратну
за крст часни и слободу златну,

домови им ђеце били пуни,
планинама ницали катуни
а уз ђеда што уз гусле поје:
Потомство су одгајали своје,
и пјесма је коју гуслар гуди
њине храбре надимала груди,
за подвиге ширила им плућа
у најтежа да крену прегнућа!...
Мрдаци су у свакој прилици
слободнога духа бунтовници,
а признати били родољуби
ђе се глава за слободу губи!
Горди, храбри, срца праведнога,
светосавци са вјером у Бога,
хајдучију у срцу носили,
освајачу сваком пркосили.
Један дио братва бјеше преша
из Роваца на простор Вранеша,
у земану Јевуса Селима,
па до данас још их тамо има.
Под закон су Папски подпадали
ал` су бадњак православни брали,
у Обилић клели су се змаја
и шарали васкрсова јаја,
буковином и црнијем луком,
прскали се од босиљка струком.
Борили се по Боровој глави
ђе још стоје трагови крвави,
ту је братство прикупило снагу
да устави Ченгића Дедагу.
Стеван Мрдак заробљен је тада
и у центру Сарајева града,
турцима се са вешала руга
харамбаша који нема друга!
Многијема погибија пуче
око Скадра и ријеке Луче,
па ће Луча докле је вијека
да се зове Мрдачка ријека.
Томо Мрдак јуначки настрада
под бедеме Никшићкога града,
кад кидиса Црногорска сила
да освети Јововића Мила.
Настало је од Тома Мрдака

Ћеранића племе из Дробњака.
Поменимо из братства Мрдака
Карамана, војводу Новака,
господара планинског терена:
Јадовника, Јавора, Озрена.
У Србији у оно је доба,
борио се у устанка оба
и од њега остало је сјеме
у Србији Мрдаковић племе.
Кости многих осташе Мрдака
без опела и надгробног знака,
па до данас многи су Мрдаци,
српском роду незнани јунаци!
А Мрдаке, Живка је и Зека,
на превару Азијат посјека.
Мали Пејо, син Петра Мрдака,
трогодишња макања нејака
прободен је врхом од ханџара,
ал` његова храбра мајка Мара
лати сабљу то крваво вече
два крвника, са њом посијече!
Па с` Јованом нејакијем сином
кроз ноћ црну умаче планином!
Српске виле на брду Јаворку
још помињу ову Црногорку.
А Јовану подари судбина,
шћер Косару и четири сина.
Кад на Црну Гору једног дана
крену сила паше Сулејмана,
на Орељу овог изрода
Иличковић дочека војвода!
Сва четири Јованова сина
и Косара мила сестра њина,
у тој љутој учествују бици
да се турски уставе крвници!
Лећела је бојиштем Косара
да превије ране од ханџара,
к`о Косовом црног Видовдана
вјереница Косанчић Ивана!
После слома паше Сулејмана,
половина Косарине браће
с` бојишта се крвавог не враће.
Онда ова храбра горска вила
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мртву браћу меће на носила,
стегла срце, неће да закука
да бесмртну браћу не обрука!
Па је онда дичну браћу њену
сахранила на вису Орјену;
и закле се уз братске свијеће
за њу свати долазити неће,
кад њу неће, пратит` до ђевера
брацка рука с` паљбом револвера.
Још остави братству аманете
племеника вазда да освете,
а да никад кукањем не жале
племенике на бојишту пале!
Остао је адет код Мрдака
не лелечу палога јунака,
но достојно са бојне пољане
без суза му честитају ране,
онда прије сахране полете
да му ране крваве освете!
А Косара оста у Пренћане
да лијечи љуте братке ране
и да скупља љековите траве
да им ране превија крваве.
Прочуло се мимо пашалука
Косарина чудотворна рука,
јер зна тајне љековитој трави
па је скупља и мелеме прави.
Моћима је љековите биљке
извидала многе невољнике.
Чу се абер, с` Бјелопољског града:
Кадијиног јединца Михада,
још нејаког, тешка болест слама,
са душом се бори под мукама,
сви ећими видали су њега
на чардаку Бјелопољског бега.
Једна була изнемогла, стара,
Михадовој мајци проговара:
Ћерај црна твојега јунака
у Пренћане у братству Мрдака,
има тамо видарка Косара
што је боља од сваког љекара,
та влахиња, чудотворне руке,
као србе лијечи и турке,
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“сви су људи једнаци код Бога,
Михад би ти оздравити мога“!?
Кадија је послушао стару,
муселиме посла за Косару,
па вучица са планине бану
у господском кадијином стану,
ђе се Михад са животом бори
и у ватри неђељама гори.
За два дана и за двије ноћи,
Косара је упрезала моћи
и Михада оте од судбине.
Шенлук турци Бјелопољски чине
као да се Курбан Барјам слави
јер се амли Михад опорави.
Оће турци услугу да плате,
пред Косаром бацају дукате...
Косара је говорила њима:
не чините арач дукатима,
мени Господ помаже са неба
да помогнем коме помоћ треба
јер се болест намјери опака
на свијетлог цара и просјака,
па поносна хајучица ова
болесника њежно помилова.
Косари је као поклон дата
амајлија с` Михадовог врата,
амајлија та ће једног дана,
спасит` лозу братства из Пренћана!
Прољећеше године и љета,
од Михада нејаког ђетета
стасао је уз помоћ судбине,
дичан војник турске царевине.
Стигао је абер једног дана,
Мрдацима из села Пренћана
да аскерске јединице љуте
кренуле су да купе регруте,
Потарје је цијело претрести
и стасале младиће одвести,
Турском царству да буду одбрана
под заставом Порте и Султана.
Па Мрдаци братски савјет чине
да превојем од Лисне планине,
дочекају буљуке аскера

јер је скупља од живота вјера!...
Ратни поклич, сложне браће врисну,
наста сјеча на планину Лисну:
Коњи вриште, сјеку јатагани,
турске главе лете по пољани,
а аскере мртве и свезане
допремише у село Пренћане,
те у блату и у живу бару
затрпаше аскерску фукару,
“не претече ока и свједока!“
Када чета вратила се није,
по наредби врховног кадије,
крену друга врлетним брдима
Буљубаше бега Ибрахима.
Кад Ибрахим крену чету своју
и Михад је у њеноме строју,
под коњима тутње горске стране
стиже чета у село Пренћане.
Заноћише Бјелопољске злице
у подножју дивне Јелушнице,
мезе месо, пију медовину,
за чету се распитују њину,
али нема никаквога знака
да сазнају нешто од Мрдака.
Пас ловачки једнога аскера
око живе баре стално звера,
док извади из живога блата
десну руку једнога џелата.
Познадоше Бјелопољски турци
златан прстен на распалој руци,
онда они скупише Мрдаке
кроз колибе и кроз савардаке
да им утру сјеме у одиви,
да ни један од њих не преживи.
Нејач пишти а Пренћане гори,
ноћ се тамна предаваше зори...
А Косара на својим плећима
двије мушке колијевке има,
оће опет клицу лозе њине
да отргне од црне судбине!
Па размишља како да их спаси
да се лоза братству не угаси?!
Онда храбро приђе до Михада,

амајлију показа му тада:
Ево виђи мој Михаде сине,
чудне ли су Господње судбине.
Гледа силник своју амајлију
а сузе му низ образе лију,
Абедину слуги проговара:
Да се склони са ђецом Косара!
Те Косара спаси тога дана,
Радосава и малог Јована.
Ето тако вјековима бива,
зло и добро из воде исплива,
јер остаде много мушких глава
од Јована и од Радосава.
Цвета лоза њиховог порода:
Јелениним врхом до Обода,
ницале су њине богомоље
у Прошћење и Павино поље,
још потомци њини господаре
висовима Ђурђевића Таре,
дио братства временом ускочи
у Коврену, Вруљу и Маочи,
и те круте братске узданице,
на простору села Косанице.
А њино се потомство сријета
на четири стране свијета!...
На Мојковцу ове перјанице
сретале су Швапске јединице,
под командом Вукотић Сердара
подсјетили на времена стара!
Издисаше на највише муке,
остављаше потомству поруке:
Да се крсте и да слабу славе,
да је ријеч вреднија од главе,
да за српство не жале животе
а пријеку нарав да укроте,
да његују међусобну слогу
и да леђа не окрену Богу!
У крвавом другом свјетском рату
кад брат леђа окреташе брату
и на двије одлазише стране
у четнике и у партизане:
Једни иду са вјером у Бога,
под заставом орла двоглавога,

239

они други језде под барјаке
са црвеним знаком петокраке!
И Мрдаке то зло подијели,
али ови соколови смјели,
бише братске узданице круте
кроз крваве окршаје љуте.
Ђуришићу били јуришлије
и под барјак црвени партије,
пребродили многе офанзиве
да би могли довијек да живе.
Па је ово часно српско племе
надживјело то тешко вријеме,
запретали вазда како веле
у заборав те црне подјеле.
Живе братски у миру и слози
уз молитву: Господе помози!
Широм наше крваве планете,
ал` се вазда поријекла сјете...
И на крају двадесетог вијека
кад потече крвава ријека,
када авет из Брисела крену
да нам спржи земљу у пламену,
отишле су перјанице њине,
по позиву мајке отаџбине
и у Босну и Српске Крајине!
Бранили су српско постојање,
на Косово најскупље имање,
врелом крвљу што тече кроз вене
да остану на стражи без смјене.
Има племе у свако вријеме,
одабраних људи и јунака,
поштењака, радника, сељака
и познате академске главе,
на простору цијеле државе.
Мрдаци су, од давних земана,
крстили се, до данашњих дана.
Обнавља се манастир Довоља,
Немањићка света богомоља,
братство Мрдак са помоћу Бога,
купи звоно у виду прилога
да Потарјем уз молитву звони
и још једним показаше они,
да су братство вриједно помена
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и у стара и нова времена,
и сваке се скупљају године,
да у слози братски сабор чине
и потомству аманет оставе
поријекло да не забораве,
да им траје традиција ова
докле траје рода Србинова!
Мрдак, часно српско племе,
епски пјесник нек` помене
и да отме забораву,
племените коријене.
Што дадоше своме роду,
све што братство може дати.
Па се молим да потомство,
њино, свака срећа прати!
Да племенски сабор чине
и да претке своје славе,
а у њиним домовима,
да се множе мушке главе.
Нек` потомци њини буду,
часни људи и честити.
Дај Господе, пјесник бољи,
да и њима пјесму кити!...

ЖАРКОВИЋИ
Из Острога, часни монах худи,
од племена јунака и људи,
држи стабло родослова свога
да уз помоћ Свевишњега Бога,
епски пјесник сачини стихове
поријекла и лозе њихове,
па да гусле, стабло мушких глава,
отму царству, сјенке заборава!...
Пјесник перо и хартију лати,
па се оцу, часноме обрати:
Благослови оче Теофане
нека химна племену остане,
с’ родослова људи и племића,
властелинског братства Жарковића!
Сад кренимо од старих земана
и времена Силнога Душана...
Поријекло води лоза њина
од Мркшића Жарка властелина,
војсковође Душана Силнога
и Уроша цара нејакога!
Намјесник је Зете земље био,
племкињу је зорну оженио
и одиву с’ господског дивана:
Теодору, војводе Дејана,
сестричину Силнога Душана,
од његове сестре Евдокије
па до данас Жарковиће грије
и племићка крв тече кроз вене,
која има Немањића гене!...
Жарку ова царска сестричина,
Божјом вољом роди Мркшу сина,
а судбина и очево име
одреди му, Жарковић презиме.
Од тог доба до данашњих дана,
ова лоза није прекидана,
него браство Жарковића кити
као струна непрекидне нити!...
А послије Жарковог умора,
његова се жена Теодора
(удовица када је постала)

за Балшића Ђурђа, преудала,
и брачна је заједница њина
подарила, сина Константина,
који Зету утврди, државу
и Балшића, врати стару славу!
Брат по мајци његов, Мркша тада
са успјехом Албанијом влада...
Тако браћа, крви племените
братски живе, један другог штите!?
Константина на престолу Зете,
марифетлук Латински омете,
Дужд млетачки с’ престола га склони
са престола у граду Валони,
јер латински вјешти марифети
вазда јаде задаваше Зети,
да се мане православне капе
и да приђе под окриље папе...
Лукава је политика њина
погубила, Балшић Константина,
па Жарковић Мркша, оста тада
Албанијом и Зетом да влада...
Мркши жена бијаше Руђина,
ћерка Балше Другог властелина,
па понесе Жарковића грана:
Крв племићку с’ неколико страна!
Него Турска са Југа пријети,
Албанији и држави Зети,
а Млечани вјешти се не чине
но чувају интересе њине.
Под притиском Турске и Млечана
Мркша Жарков, доприје до страна
и нахије Херцега Стјепана,
још једино полагаше наду
у приморском Дубровнику граду!
Дубровачко, Вијеће сената,
братски му је отворило врата,
породица тога великана
доби статус, почасних грађана,
ти записи постоје и сада
у архиву Дубровника града!...
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Петна’естог, почетком вијека,
смрт је Мркшу, збрисала пријека!?
Удовица његова Руђина,
два је ножа сребрна, Мркшина,
с’ позлаћеним дршкама кристала,
на дар граду Дубровнику дала
к’о захвалност породице своје
и о томе записи постоје!
Жарковићи отоле кренуше
кроз беспуће, истори’ске тмуше,
пред пријетњом Ислама и Меке,
уз корито Неретве ријеке.
Својом вољом и силом прилика
дојездише до Калиновика...
Тако ови часни властелини,
Неретљанској, стигоше крајини,
до питомог Срђевића села
ђе је крсна свијећа горела:
о Божићу и о Крсној Слави,
Богу, Христу и Светоме Сави
јер се моле до данашњих дана
Крститељу с’ ријеке Јордана!
Имали су, записи постоје,
у том крају перјанице своје,
на простору Гатачкога среза:
Милутина Жарковића кнеза,
имућнога и мудрог човјека
који бјеше, људски углед стека,
повјерење срба и турака
и праведно име поштењака.
Код Казанца паше је Османа,
испијао кафу са дивана
и водио мудре преговоре,
“зло се трпи, да не буде горе”!?
Код Махмуда, пашинога брата
на кућна је одлазио врата
и зборио: Честити Махмуде,
вјера праве, не дијели људе.
Милутин је као соко сиви,
каменитој одлазио Пиви
и огњеног, сријетао змаја,
харамбашу Пивљанина Баја,
што се турској царевини руга
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са његових четрдесет друга!...
Кнез је тајно, односио храну
за дружину ову одабрану!
Када дође Митровдан и зима,
хајдуке је на зимовник прима,
давао им постељину и храну
и пратио о Ђурђеву дану,
у бусије Пиве камените
да слободу животима штите!
Нек’ је вјечна слава људском сину:
Жарковићу, кнезу Милутину!...
Потомци су славне лозе њине,
на све стране од Херцеговине,
сријећемо ову лозу часну
и у Доњем и у Горњем Храсну
па у Пиви и Божетиштима,
до дан данас Жарковића има.
Допрла је њина лоза брацка
у нахији чувенога Гацка,
просторима од Недајна села,
крсна им је свијећа горела
и димило дрво од бадњака
са њихових јуначких оџака!
Пружала се Жарковића жила
до Плужина, војводе Бранила
и тврдога Челикова Поља,
ђе требаше Пивска богомоља,
да се гради но неби прилика,
нит’ дозволе, Жарка и Челика,
ове браће поносне и горде
под Ивовац, крај Татинца воде...
Тако једна грана Жарковића,
пореклом је од Челиковића!
Вјековима у Ужичком крају
они једну светињу чувају,
задужбину Мркше Жарковића
крај маленог града Косјерића.
“Мркшина се црква” тај храм звао,
Мркша га је Жарков подигао!...
Половином шесна’естог столећа,
уз молитву и пламен свијећа
и вјерника, што се Богу моле
под Мркшине црквене куполе,

радило је здање штампарије;
јеромонах, отац Мардарије,
уз благослов Саве игумана
и два оца, свештеника знана:
Попа Живка, Радула ђакона,
одштампаше у времена она,
двије књиге у славу Господа:
“Јеванђеља” и “Светог Триода”...
Штампарија за црквене књиге,
турцима је задавала бриге,
па Мркшину цркву разорише
да траг од ње не постоји више!?
Но остаде усмено предање:
Ђе је било ово свето здање,
трпеза је часна и црквена
у бунару једном пронађена,
па то мјесто назваше “Црквиште”
окле народ од Господа иште:
здравље, срећу и да спаси душу,
да спријечи олују и сушу
и временске друге непогоде,
да им поља плодоносно роде!...
Жарковићи, кроз вјекове бурне,
имали су јунаке дежурне
што лећеше у крвавом боју
за јуначку отаџбину своју
и многи су положили главе,
на олтару отаџбинске славе,
ђе се вјера и слобода брани,
к’о јунаци знани и незнани!!!
Осим славе на војничко поље,
служили су српске богомоље:
у садашња и времена стара...
У здању је данас Хиландара
и у свете његове ћелије,
игуман је, Жарковић Мојсије...
Да поменем сокола јунака:
Зор делију, Жарковића Марка,
књаз Николе, дичног перјаника,
што је осам зборио језика,
официра Америчке војске
и чувара славе прађедовске!...
Из два страшна планетарна рата

понесоше медаље од злата,
а многи се нијесу вратили
но слободу животом платили!
Још и данас часна кућа ова,
чува печат позлаћених слова,
преко седам, што траје вјекова!
Овај печат, тапија је њина,
припадају реду властелина...
Данас са те племените гране,
Жарковића има на све стране
и сваке се скупљају године,
да у слози братски савјет чине,
да допуне стабло мушких глава
и пркосе сјенци заборава!...
Па нек’ химна племену остане
БЛАГОСЛОВИ, ОЧЕ ТЕОФАНЕ!
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БРАТСТВО КУЧИ
Једно часно српско племе
кад Вождова пушка плану,
испод Кома троглавога
на снијежни Пештер бану
Па гусларе српска дико,
узми гусле јаворове
и прошетај родословом,
фамилије часне ове...
Карађорђе у Орашац стиже
у десници крсташ барјак диже,
на великом племенскоме збору
и поручи Цару на Босфору:
Ја сакупих српске харамбаше
за одбрану дједовине наше,
под заставу Немањићке круне
јер нас Лазар са Небеса куне
и гробови српских великана
да отпочне борба непрестана!
Па честити царе коекуде,
што не може бити нека буде,
на крваву спремни смо цијену,
“Удар нађе искру у камену“
јер када се ропски ланац спуча,
гроб је сјајан ко пламен од луча!
Уз подршку Русије велике
и благослов Цетињског владике,
изабра ме скупштина главара
за врховниг српског господара,
уз молитву помози нам Боже
„Србија се умирит не може!...“
Присили нас над кнезове сјеча
слобода је од живота преча;
Онда Султан силну војску креће
ал Србију умирити неће
па због сјече кнежевске крваве,
дахијама одлећеше главе
а Србија поста судилиште,
Раја права у султуна иште,
снагом сабље праха и олова
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и са врелом крвљу соколова!
Од Тополе па до воде Дрине
и од Саве до Влашке Крајине,
Вожд бесмртни земљу ослободи
а сад војску про Санџака води
јер план ратни и намјеру има
да избије на обалу Лима!...
Петар први крену с друге стране,
царевину трулу да сахране
да не буде трага од крвника
од Ловћена до Копаоника!
А послије Суводолске битке
гдје су сабље заблистале бритке,
у та славна крвава времена
црногорска бирана племена,
доселише у ове предјеле
ту да живе и Пештер населе
Међу њима из племена Кучи
фамилија часна се одлучи,
испод Кома крену пут Сјевера
на простране пашњаке Пештера,
па уз пушке и сабље крваве
и икону своје Крсне славе,
донесоше у крајеве ове
гласовите гусле јаворове,
свети тамјан и крсну свијећу
за потомство, напредак и срећу...
Братски савјет у слози одлучи
да презиме остане им Кучи,
па су тада ова браћа смјела
населила три пештерска села:
у Долиће, Бољаре, Корита,
ријешила браћа поносита
да задими дрво од бадњака
са њиховог дома и оџака,
а простором цијелог Пештера
да се шири православна вјера!
Иако је у подручја ова,
зима дуга, природа сурова,
ту силазе мразеви студени

испод нуле, педесет степени
а лед често на бистром извору
у сред љета осване у зору,
још кад крене снијежна мећава
Сибирска је панорама права...
Но, већина живља на Пештеру
упражњава муслиманску вјеру,
за Рамазан по дану не једу,
српски зборе, служе Мухамеду,
од Христоса кожа им се јежи
а прадјед им испод крста лежи,
пресвуку се кад дође прилика
из комшије у кожу крвника
па је живјет вјековима мука
у сусједству таквог комшилука!?
Али Кучи све невоље броде
против људи и против природе,
испод Кома у ове предјеле
с Медуна су донијели пчеле
уз све ово уз звуке гусала,
присјете се Војводе Дрекала,
српски зборе ћирилицу пишу,
колијевке бројну дјецу њишу
а штале им и торови пуни
планинама никоше катуни.
Бране стада с Гиљеве и Ђеда
од горскога вука и међеда,
коња јашу а оружје пашу,
Пештер штите иду у комите,
испред дома гледају пут Кома,
принуђени животом да бране
имовину од але и вране!
Бранили су оџаке јуначке
од насиља, крвника и пљачке,
у бојеве часна браћа ова
остајали без надгробног слова
и бивали незнани јунаци
на олтару отаџбини мајци!
Многијема кад стигне прољеће
из гроба је ницало цвијеће,
смрт природну нијесу чекали,
погинуле нису лелекали
него као орлови полете

погинулог брата да освете!...
Ако старе дочекају дане,
бројили су по тијелу ране
јер постаде традиција њина
носе више рана но година,
судбина је сивих соколова
од пушчаног да гину олова,
традицију чувају крваву
да је фишек цијена за главу,
слобода је скупља од живота
а издаја највиша срамота!
Абердари српски кад се гласну
да се гина за слободу часну
или српска села да се бране,
разлете се Кучи на све стране,
од Рожаја и Новог Пазара
до планина ђе је Левер Тара,
од Дежеве до лимске долине
стизале су братске чете њине
да душманске дочекају силе
Ђе су сабље мегдан дијелиле,
ниједна се битка не одлучи
да учешће не узеше Кучи!
Често братске узданице ове
погледују троглаве Комове
као извор свога поријекла
окле им је генеза потекла...
Када чуше дична браћа ова
да на челу Марка Миљанова,
рука књаза Николе је дала
грб војводски славнога Дрекала
још слушају за племенску буну,
јуриш Куча ка граду Медуну,
у помоћ су прискочили њима
племеници с десне стране Лима,
предао је Али паша тада
са кољена, кључеве од града!...
Ђе су шћери и одиве дали,
домовина са њима се хвали
а сестрићи на ујаке личе,
из тог људског расадника ниче
примјер добрих јунака и људи
да и гуслар о њима загуди!
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У крваве Балканске ратове,
стизале су узданице ове
на све бојна и крвава поља
од Пештера до града Битоља,
још су браћа Кучи као борци
у Санџачко-Црногорској војсци,
прсимице у рововска клања
устављали војску Цара Фрања,
остајали без смјене на стражи
да их гавран по бојишту тражи,
гушили се у пјени од крви
док оступи с војском Петар први!
Нијесу се стидјели никада
било којег поштенога рада,
селили се из роднога краја
али слику свога завичаја
у грудима и срцу носили,
прошлошћу се својом поносили
и пружали у миру и рату,
братску помоћ комшији и брату!
Приносили жртве отаџбини,
ти узорни часни домаћини,
његовали примјере поштења
за будућа своја покољења!...
Има племе у свако вријеме,
поштењака и храбрих јунака,
и у томе братству честитоме
академске многе су дипломе
и успјешни никли привредници
у честитој овој породици ...
Чувена је фирма „Куч Компани“,
утиснула најздравијој храни
у млијечне своје производе
нетакнуте чари из природе
и постала примјер здравој храни,
што млијечни нуде ресторани
на трпезе гозбе и прославе,
изван земље и широм државе.
Још у њине породице здраве,
православни празници се славе,
донаторства дају и прилоге
за храмове православне многе
и поштују манастирска звона
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а Светога Николе икона
са њиховог сија се дувара,
још имају познатог гуслара
који пјесмом чува поријекло
због кога је море крви текло!...
Часно раде а Господ им враћа
тако живе Кучи сложна браћа.
Дозволите браћо моја
епски пјесник да поручи,
уз најдубља поштовања
честитоме братству Кучи:
Да вам српски гуслар гуди,
дјелима сте заслужили,
па будите примјер људи
као што сте вазда били!
У аманет оставите,
особине људске дјеци
са поштењем да се ките
ко њихови славни преци...
Нек потомци ваши буду,
часни људи и честити
па будући пјесник неки
да и њима пјесму кити!
Нек поштују поријекло,
поносе се са прецима
и животом таквим живе
да достојни буду њима!
Нека вама подстрек даје,
моја скромна пјесма ова
и да ваше име траје,
док је рода Србинова!

ДОНАТОРУ ХРАМА СПАЉЕНИХ МОШТИЈУ
Да нијесу Немањићи
подизали задужбине,
неби данас било трага
од њихове владавине.
Задужбине које носе
име Светог Божјег храма,
кроз вјекове робовања
сачуваше име нама!
Шта је скупље од људске истине
и кад човјек Хришћанске врлине
у свом срцу носи и грудима
дал` часнијих особина има?
Но кад човјек вјерује у Бога
не стиди се поријекла свога
крсно име поштује и слави,
корисним се пословима бави
и по Божјој напредује вољи
и помаже браћи у невољи!
Па једноме од оваквих људи
Српски гуслар пјесму нек загуди,
да не падне заборава сјенка
па потомство Васића Раденка,
чији преци доселише давно
на Косово проклето и равно...
У земану њих је зањихала
колијевка Војводе Дрекала,
а онда их из врлетних Куча
води сјајна судбоносна луча
у далеке нове вилајете
из опреза од крвне освете,
до Штупеља села Косовскога
са помоћу Великога Бога!
Па је људска фамилија ова
на просторе питомог Косова,
домаћинство ново започела
у њедрима од Штупеља села.
Дању раде а ноћу се моле
пред иконом Светога Николе,
заштитника њиховога дома

коју носе испод плавог Кома.
Но Раденко, хајдучке нарави,
два Шиптара алаху оправи
па од страха од освете пређе
у Петриљу, село код Медвеђе,
да започне живот од почетка...
Опет ево среће и напретка,
јер свакога ко поштено ради
зна Свевишњи срећом да награди,
па су у то врлетно беспуће
подизали породичне куће,
а земља је брдовита плодна
Васићима била благородна.
Док се часно и поштено боре
да пристојно домаћинство створе
у том селу више од столећа,
пратила их променљива срећа
али никад не губише наду
у упорном и поштеном раду!...
Стојички су трпјели невољу,
вјеровали у будућност бољу,
дијелили судбину земљака
и носили име поштењака,
оружије им сијало у пасу,
били људи на чувеном гласу...
Из тог дома љуљну колијевка
честитога сина и човјека:
У дому је Васовог Радете,
Вукосава, родила дијете
који ове заслужи стихове,
а Милош се Раденковић зове!
Што од Васа наслиједи ђеда
а усправно корача и гледа
и да срећу ствара и судбину...
Кад заврши Милош грађевину,
седамдесет друге у пролеће
у друштвено, ‘’Каблар’’ предузеће,
поче радит` а године лете
до године осамдесет пете,
пошто бјеше ушао до тада
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у све тајне грађевинског рада,
он осјети да треба и мора
из друштвеног отићи сектора.
Па основа своје предузеће
да окуша знање и умеће,
име фирми ‘’Грађевинар’’ даде
прими људе што хоће да раде,
скупи људе од знања и струке
што имају неимарске руке.
Грађевинских нема објеката
с` којима се у коштац не хвата:
Прави хале, мостове и зграде,
почеше му стизати награде,
па ‘’Борбину’’ доби у Ужицу
када граду заврши станицу.
Прави зграде пословног простора,
од Призрена па до Златибора,
гради тржне центре и локале
па станове и фабричке хале,
али ко би набројити мога,
све објекте неимара тога?
Вођен стазом свете Божје руке
тај неимар од знања и струке
с` радницима из ‘’Грађевинара’’
у том послу нема ниђе пара!
Збрајају се успјеси и дани
ал` му слава разум не опјани,
вазда су му отворена врата
за комшију, пријатеља, брата,
многе људе када помоћ траже
несебично прима и помаже.
Захвалан је своме кућном свецу
што паметну подари му ђецу.
Основао породицу дичну,
традицију чува породичну:
Родитељске подигоше руке,
троје ђеце ко златне јабуке
двије ћерке и једнога сина,
тако суди Господ и судбина...
Одгајише, дадоше дипломе,
супруга му помаже у томе
јер читаву кућу одржава,
породична хармонија права.
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А од ћерке, кад вријеме дође:
Родио се мали унук Ђорђе,
после тога дарива судбина:
Мушко чедо код Дејана сина!
Најсрећнији деда на свијету
своје име даде унучету!
Од оца је остануло сину,
да заврши дејан грађевину
да наследник буде породице,
а Весна је директор болнице,
па обоје у Грађевинару
при руци су оцу неимару.
Милош оца и мајку поштује,
с` братом братски, нека Господ чује,
а стричево често обилази
као своје родитеље пази,
па сестриће и ђецу од стрица
као да су једна породица.
још овоме дичноме Србину
висе гусле у кући о клину,
крај иконе Светога НИколе
којему се вјековима моле!
Кад рат црни захвати крајине,
Српски народ бори се и гине,
док се боре српски диверзанти
нек` се ово помиње и памти:
Милош њима униформе плати,
уз благослов и најбољу жељу
па је златну добио повељу,
к`о захвалност из Босанског рата
а из руку ‘’ Црног ‘’ команданта!
У том српском јаду и несрећи
Раденковић у граду Билећи
и његова донаторска шака,
Српској школи од хиљаду ђака
која носи име Српске дике,
са Ловћена Петровић Владике,
школски прибор, купи и поклони,
а њему се одужише они,
малом збирком ђачкијех пјесама
написану невјештим рукама,
која му је дража и милија
него пуна дуката кутија!

Обилићу селу питомоме
у широком пољу Косовскоме:
Бисту плати, споменик сазида,
Обилића Српског Леонида,
што једини на љутом мегдану
џигерице извади Султану.
А онда је у центру Ратине
деведесет четврте године
само за сто и двадесет дана
и болница нова сазидана,
име доби та мала клиника:
Раденковић куће заштитника,
морепловца Светога Николе
којему се вјековима моле!
А те исте године ријеши
да Господу кесу одријеши,
поче градњу у Краљеву нама,
дивно здање Светосавског храма.
Поче градњу, светиње велике
уз благослов Жичкога Владике,
а Милош је све године ове
узвраћао на Божје дарове.
Градња тече а храм нови ниче
да се са њим покољења диче,
излише се и свете куполе
да вјерници испод њих се моле;
просторија храма је велика
за четири хиљаде вјерника,
после оног на Врачару храма
нема већег у Српским земљама!
Деведесет године девете
када бомбе и ракете лета,
док проклета НАТОвска машина
са небеса засипа Србина,
докле земља гори у пламену
Раденковић са Владиком крену
и свештенством Жичке епархије,
ратно стање спречило их није
десетога маја да поставе:
Крст на храму Светитеља Саве,
и покажу Свијетској милети
да ће и њих Србин преживјети!
Он у кругу своје породице

а стигли су гости и званице,
тога јутра око Светог храма
хиљаде је људи на ногама,
а молитва епархијског хора
допираше до Господњег двора.
Тамјан дими, воштанице пламте,
што Србину, зло и добро памте;
и за живе горе и за мртве,
што невине постадоше жртве.
Света рука Жичкога Владике
благосиља с` кандилом вјернике,
а уз мирис опојни тамјана,
молитва се ори тога дана.
Док Владка пресветим рукама
освештава просторије храма,
због заслуга око тога свега,
Раденковић Милош је уз њега
и његова ђеца и унуци:
Клањају се владичиној руци!
Па унуке и ћерке и сина
благослови рука Владичина.
Кад Владика благослов прочита
вјерницима нови храм честита
у присуству значајних гостију,
позлаћену отвори кутију;
а сва маса, непомично гледа,
кад извади, орден првог реда,
с` ликом светог Немањића Саве,
кога Срби вјековима славе...
Онда приђе Милошевој глави,
и орден му око врата стави.
Па Милошу, орден на прсима,
народ гледа а камера снима.
Уз благослов светога Синода
и цијелог Српскога народа,
јер је Српском даривао роду:
Храм Господу, болницу народу.
А Милош се поклони дубоко
радосница засузила око,
захвали се Великом Господу,
ззахвали се Светоме Синоду,
захвали се присутном народу,
захвали се Божјим милостима,
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званицама, угледним гостима,
док очију на хиљаде гледа
поста` Милош Србин првог реда!
А послије Крајинских сеоба,
у несрећно вријеме и доба
и послије Косовскога слома,
протјеране Србе из свог дома,
да ублажи њихову несрећу
Милош у свом, прими предузећу!
Још борцима из овога рата
отворио од болнице врата,
па им пружа услуге бесплатне
за њихове последице ратне
и још много бесплатних љекова
апотека издаје његова,
дуг је списак хуманих потеза
па га зову и Мајка Тереза.
Нико неби набројати мога,
доброчнства Србина овога!
Нек` у здрављу и весељу
орден краси твоје груди
и нека те у животу:
Одабрани прате људи!
А теби се к`о човјеку
један епски пјесник клања
у цијелој породици
уз најдубља поштовања.
Јер и прије тог ордена,
што на људске прси стави,
увијек си био човјек
и у души, Србин прави!
Ти нијеси зажалио,
(кад Косово Српско паде)
што ти много капитала
на Светињи тој остаде,
већ што Српске породице,
Свете земље Душанове
у колони избјегличкој,
доживјеше јаде ове.
Још дијете док си био
слушао си од ђедова,
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за изреку; да Србија,
не постоји без Косова!
Колико си невољника
утјешио и помага`?...
Ако они забораве,
за свједока имаш Бога!
Колико си помагао?
То Господње око види,
учеснике овог рата
што посташе инвалиди?!
Кажу; да ће и из воде,
зло и добро испливати,
изрека је, од давнина:
Да се добро, добром врати!
Све ријечи захвалности
и ордени и признања,
од твоје су човјечности
и истине много мања.
Нека Ђорђа и Милоша,
прати срећа свога ђеда
нек` и они једног дана
буду Срби првог реда!
Да прославиш златну свадбу,
међу бројним потомцима
и срећно се поносите,
они с` тобом... Ти са њима!
Нек` потомство твоје прати,
у животу срећа свака
и довијек да се дичиш:
С` пуном кућом потомака!...
За будуће нараштаје
нек` твој примјер зубља буде,
истина је од настанка
покољења дјела суде.
Нека орден чудотворца,
и духовног нашег оца,
на грудима твојим сија
као света амајлија.

ВУКОВИЋИ
Благородна лоза ниче
ђе се сије људско сјеме,
особином том се диче:
Вуковићи часно племе!
Из Бијеле крај Дробњака
доспјели су у Рудине,
а одатле до Топлице
и до равне Војводине...
Па нек’ српски гуслар крене,
да родослов њин опјева
и уз гусле да помене,
десет часних појасева!...
Од поносног и часнога братства
нема човјек већега богатства,
ништа тако србину не личи,
као кад се поријеклом дичи
и поштује гробове предака,
душу грије, огњем од бадњака,
шара јаја у доба Васкрса
а витештвом храни своја прса!...
Један србин са тла Америке
у свом срцу носи живе слике:
Панораме родног завичаја,
српске груде и роднога краја
и држи се српских обичаја!
Глас гусала, вазда даје снагу,
дичном брату Вуковић Предрагу!
Он србује на топлој Флориди,
поријекла свога се не стиди,
већ уз гусле своја чула гали
на немирној Мексичкој обали...
Бог дарива овога србина,
с’ једном ћерком и четири сина,
а сад хоће стабло родослова
и са њега имена ђедова,
(које људска овјенчала слава)
да отргне сјенци заборава
и окити гранама ловора,
па нек’ јекну гусле од јавора

са гробова јуначких предака:
Вуковића, часнога оџака!
Из Дробњака досп’је лоза њина
крај Никшића до мјеста Рудина,
до јуначких и врлетних страна
и нахије Херцега Стјепана!
Бритке сабље, ђе мегдан дијеле,
стизао је Матко из Бијеле,
а син Матков, Вуковић Радуле
на турске је јуришао куле!
Много була турскијех закука
од ханџара, Радуловог Вука,
још колико паде крволока,
испод сабље, Вуковога Ђока!?
Петар Ђоков, досп’је у Рудине,
ђе се часно и живи и гине!...
Ови дични соколови смјели,
столећа су црна надживјели,
пркосили сили и крвнику,
отаџбини били на бранику,
држали се истине крваве
да је скупља слобода од главе
и код људи да је ријеч дата,
вриједнија, него глава с’ врата!...
Племените његују врлине,
дежурали на олтар истине,
робовали чврстом карактеру
а гајили Светосавску вјеру
и славили до судњега дана:
Крсно име, Светога Јована!...
Подизали слободарске буне
испод сјајне Немањића круне,
одлазили с’ пушком у комите
да слободу животима штите!
Предводили хајдучке дружине,
боравили у ледне пећине:
Предјелима планине Сомине
и странама планине Његоша,
“Имали су са ким пред Милоша
и пред друге српске витезове,”
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перјанице с’ часне лозе ове!...
Од Требиња до града Никшића,
остало је много Вуковића
под именом незнаних јунака
без надгробног биљега и знака,
без тамјана и крсне свијеће,
“С’ гробова им ницало цвијеће
за далеко неко покољење”,
да потомство у ропству не стење!...
Братску рану осветише сваку,
висиле им гусле на оџаку
а од ђеда, што крај огња гуди,
прегалаштвом напајали груди,
са страница староставне књиге,
стасавали за људске подвиге!
Кроз најтеже истори’ске дане,
нико није с’ Вуковића гране
православног обрукао ђеда
и под барјак стао Мухамеда!
Литургију служили су чисту,
Светом Сави и Исусу Христу,
крштавани пред Светим олтаром,
Милошем се клели и Лазаром...
Нејака су одводили чеда
до стијена и Острошких Греда,
ђе су мошти и свете ћелије:
Чудотворца, Светог Василије!
На глас славне “Невесињске пушке”,
стизале су њине главе мушке
и сретале аге и бегове,
за слободу земље Херцегове!...
Кад слобода српском роду сину
а европске силе у Берлину,
подарише независност нама
и осталим балканским земљама,
па с’ помоћу Великога Бога,
после турског ропства вјековнога,
православне балканске државе
опет своју независност славе,
но Косово и Србија стара
остадоше код турскога цара...
Онда чине братске договоре,
Обреновић и књаз Црне Горе,
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да населе братства одабрана
у Топлици војводе Милана,
Косаничко-Јабланичком крају,
да Косово српско опасају
па када се укаже прилика
да га отму из руку крвника!...
Када поче насеоба ова,
с’ Вуковића часног родослова,
судбина је Петровог Јакова
у Топлицу донијела тада
и насели крај Прокупља града.
Ту свијећа слободарска гори,
ту војводе Милана су двори,
и остаци тврђаве и града
Старог Југа с’ девет својих нада,
ту Обилић с’ јатом оклопника
турску силу сломи код Плочника!!!
Ту је славна Југовића мајка
девет храбрих родила јунака
и послије слома на Косову,
препознала руку Дамјанову,
ту јој срце од жалости пуче,
то памтимо, к’о да бјеше јуче!
Тазбина је, са тога дивана:
Цар Лазара и Страхинић бана...
Тако Јаков, Петра Вуковића
у нахију досели племића,
властелина Косовскога цара
да будуће домаћинство ствара...
Када стиже из родних Рудина
у појасу тог јуначког сина,
свијетло је оружје сијало
у бисаге гусле и гудало
које памте битке и подвиге,
још с’ кућнога огњишта вериге
и икона Светога Јована
и крштена босиока грана!?...
Из Рудина, то узе кад пође
и брат Васко са Јаковом дође,
дочека два Вуковића дома,
висораван Топличка питома.
Вуковића породица заче,
нови живот на вису Пасјаче...

Брат им трећи, Станко тада стаса,
преко Бачке до града Врбаса,
па од сина Станковога Васа,
седам дичних остаде синова,
тако збори стабло родослова...
Они слове за честите људе,
па нек’ трају док Свијета буде!?
Какву стазу судбина назначи
Вуковића браћи у Пасјачи?
Срећа им је отворила врата,
домаћинства стекоше богата
а браћа се Вуковићи труде,
за бирано мјесто међу људе.
Стоку држе, плодну земљу раде,
благородне гаје винограде,
а домови Васка и Јакова:
Пуни ђеце, ћерки и синова!
Славу славе, српски бадњак беру
и његују светосавску вјеру!...
Ђе су шћери и одиве дали
домовина са њима се хвали,
Бога моле, снахама се диче,
да сестрићи на ујаке личе!?
Соколови Вуковића јата
пребродише два Балканска јата,
када срби, турке и бугаре
очистише из Србије Старе
и времена дочекаше нова:
Чу се српска труба са Косова!...
Но кренуше Швабе и Германи
да се српска слобода сахрани,
али и то поклање велико
Вуковићи: Милован и Живко,
надживјеше, та два дична брата,
вртлог првог планетарног рата,
кад је српским главама створена:
Домовина Јужнијех Словена!...
У следећих двадесет година,
размножи се породица њина,
живе братски у миру и слози,
уз молитву: Господе помози!...
Но је авет другог свјетског рата
и на њина закуцала врата,

када банда бугарских џелата,
часне српске родољубе купи
по питомој Топлици и жупи!?
Одведоше једног црног дана
Вуковића Живка завезана,
свезали му и ноге и руке
а ставили на најтеже муке
и рекоше да им рећи мора,
ђе су снаге покрета отпора?!
А Живко им под мукама збори:
Фашистичке слуге и злотвори,
потомак сам јунака и људи,
лавље срце у моје је груди,
што тражите, ја вам нећу рећи,
да ће те ме на ватри испећи!
Потомак сам Баја Пивљанина
и хајдука Старог Вујадина
и свих оних што животе даше
за слободу отаџбине наше...
Нећу да ме њине сјени куну,
па џелата, опсова и пљуну!
Тад виђеше џелати Бугари,
сиви соко за живот не мари,
но је тврђи од гранитног стуба,
па су Живка с’ много родољуба
заточили у Бубњу код Ниша
ђе их поби од олова киша!
Сви у једној остадоше јами,
коју себи ископаше сами,
па нек’ Господ у насеља своја:
Дадне њима, мира и покоја...
Милована, подло из засједе
покосише комитске биједе
и продате душе и нељуди,
нек’ им Господ на небеса суди!...
Сина Мирка, Вуковића Живка,
изненада Њемци заробише
па од њега трага не би више?!
Јован Васков, стријељан је тада,
са два друга, крај Ужица града,
па без трага оста у беспућа
и њему се ископала кућа...
Ипак оста јато потомака
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Вуковића дома и оџака!
Имовину, у Пасјачи њину,
конфискова, република нова,
а потомци одатле се њини,
одселише равној Војводини
и вазда су, мајци отаџбини,
несебично на услузи били,
као војна лица ил’ цивили!...
Па син Јаков, Вуковића Живка,
професију одабра војника
и под звањем високога чина,
службовао петна’ест година
у елитне зракопловне снаге,
на бранику отаџбине драге...
Два му сина Господ драги даде:
Једно Предраг а друго Ненаде!
Од Предрага четири унука:
Јаков, Саво, Немања и Лука
и унука малена Кристина,
браћи сестра, јединица њина.
Немања је млада глава, бистра
одбранио стручни рад магистра!
Јаков има још једног унука:
Ненадовог, дивног сина Вука!...
Тако Јаков са свога оџака,
седам мушких има потомака.
Иван Живков, позив одабира,
морнаричког, звање официра,
држави је био на бранику
у древноме граду Дубровнику!
Творевина кад пуче АВНОЈ-а,
Вуковић је Иван, браћо моја,
одселио до града Љубљане
ђе ужива, мировине дане.
Син га Миро на том путу прати,
у Љубљани доктор је познати
и он има два сина из брака:
Александра и Петра дјечака!...
Данас браће Вуковића има,
ђе се име помиње србима,
братска љубав и слога их кити,
успјешни су људи и честити,
све им срећно и од руке иде
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од Лондона до топле Флориде,
од Љубљане па до Београда,
Бањалуке и Врбаса града...
Ђе год данас Вуковићи живе,
претцима се поносе и диве
и моле се да потомци њини,
вазда служе, на олтар истини
и на претке славне своје личе
да се с’ њима поносе и диче!...
Кад год може, Предраг са Флориде,
с’ браћом, гробљу на Пасјачи иде
да ђедова и гроб стрица Сава
не прекрију корови и трава,
да претцима упали свијећу,
потомцима, за здравље и срећу...
Ријешен је држави да плати,
ђедовину своју да поврати
и проживи дане мировине,
на имању своје ђедовине,
да гробницу породичну прави
и аманет ђеци да остави,
да је јутро најљепше свануло:
“Ђе је зрно клицу заметнуло!”
За све ово, нек’ да Господ снагу,
дичном брату Вуковић Предрагу
и нека га прати срећа свака,
поред бројних, здравих потомака!!!
ПЕРИШИЋИ
Сад Вуковић Предраг хоће
да заборав, гуслар скине,
с’ дичног рода своје мајке:
Перишића ујчевине!
Од Косова и Лазара,
траг јуначки племе има,
никла им је лоза стара
у долини модрог Лима!
Блистали су јатагани,
џефердари сијевали,
ђе слободу, србин брани
у најпрве јуришали!

Давно их је зањихала,
колијевка Васојева
а одатле судба звала,
близу града Подујева.
Драгојла је зорна ћерка,
Перишића Милосава,
што имаше у грудима:
Мушко срце, горског лава!
Калио се на попришту
у Балканска оба рата
и борио за слободу
са четири своја брата!...
Од крвавог Куманова,
јуришали прсимице
и стигоше браћа ова,
до крваве Брегалнице!
Оружје се њино сија
и блистају пушке њине
када двојна монархија,
на Србију крену с’ Дрине!
У “Устанку Топличкоме”,
траг јунаштва њихов оста
с’ четницима српску буну,
кад војвода диже Коста!
У све битке учествују
ђе се сија српска круна,
а слободу роду кују
у пробоју од Солуна!
А Милета Перишићу,
на Крфу је дао главу
и почину под ранама
у “Гробницу Јонску плаву”!
Кајмакчалан, вис крвави,
крв је њина натопила,
достојна је, српској слави
Перишића кућа била!
Перишића, храброј браћи,
нека вјечни покој буде,
дијелом су заслужили
да им српске гусле гуде!!!
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ЂОРЂЕВИЋА ПЕТРА СТАЗА
КРОЗ ТАМНИЦЕ СРПСКИХ АЛКАТРАЗА
Послушај ме мој србине брате,
судбине су људске чудновате
а Господњи пути невидљиви,
тајанствени и недокучиви;
шта све човјек може да преживи,
на немирној животној пучини,
шта пијанство може да учини
па у једном несмотреном трену
људски снови странпутицом крену?!
Исповијест једна је пред нама
и ход сужња по тешким мукама:
Ђорђевића Петра, тешка стаза
кроз тамнице српских “Алкатраза”,
кад је паклу отворио врата,
у пијаном стању из нехата;
и голгота затворске небриге,
одсликане на странице књиге...
Он је родом из села Трпеза,
ђе властела Косовскога Кнеза,
окончала вечеру проклету
на капији ономе Свијету...
Ту је кула Косанчић Ивана
и дворови Топлице Милана,
ту су српски пролазили свеци
а ту Петра Ђорђевића преци,
доселише из ломних Роваца
у нахију српских праотаца...
На оџаку Ђорђевић Душана,
мајка Коса срећнога је дана
породила Петра, дивног сина,
па је срећна породица њина.
Расте Петар, јабука од злата
с’ двије сестре и четири брата,
док су били нејаки и мали,
без оца су Душана остали.
Онда Коса мајка самохрана
замијени супруга Душана,
па стоички, без суза и плача,
храбро с’ ђецом кроз живот корача!
Чо’ек жена, бори се и труди:
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да одрасту као часни људи,
да их краси међусобна слога;
ђеца мајку поштују к’о Бога!...
Са мајком се доселише ђеца
у њедрима града Крагујевца.
Кад досели породица њина
Петар десет, имаше година...
Ту године настави дјечачке,
с’ вршњацима обавезе ђачке,
упоредо рвањем се бави
и окуси сласт прве љубави...
Кад је средњу завршио школу
у градској се пошти доселио
и окачи себи око врата,
из рвања медаљу од злата
на званичном првенству државе
и на прагу стаде спортске славе!
Дивну цуру он Славицу има
у срцу је носи и грудима,
појава га њена свуда прати,
сања кад ће пред олтаром стати,
заједно су били сваког дана,
буктала је љубав обострана...
Са другом се Петар договори
да ка Црној отпутује Гори,
боравише неколико дана
од Бијелог Поља до Берана.
Кад кренуше кући да се врате,
десише се ствари чудновате:
Стриц његовог друга са колима
за вожњу се понудио њима
и повео колегу једнога,
па кренуше са помоћу Бога...
Но се рука упетља ђавоља,
чим кренуше из Бијелог Поља
Крагујевцу граду да путују,
увреде се, старе свађе чују
а расправку синовца и стрица,
подгријава љута шљивовица,
тако Петар затечен се нађе

као свједок породичне свађе!
Покушава друга да умири
док се мирис алкохола шири...
Обилазе успутне кафане
ал’никако свађа да престане,
пут цијели у свађи и јаду
доведе их Крагујевцу граду.
Преморени и видно пијани
у “Мишковац” свратише кафани,
тад друг Петров са стрицом изађе,
да за вазда окончају свађе!?
За њима је и стричев колега
изашао да заштити њега,
па одјекну пуцањ пред кафану,
онда Петар полеће и плану,
штити друга ватром револвера,
излијећу меци из шанжера
у намјери да свог друга спаси,
ту његово памћење се гаси!...
Младом Петру, од двадес’ година,
мрежу плете опака судбина,
сад му свиће судбоносна зора
у ћелији истражног затвора...
Петар очи уморне отвара
од пијанства и страшног кошмара
и назире из густога мрака,
слабу свјетлост, помеђ’ решетака,
на сунђеру буђавоме лежи,
кожа му се од призора јежи.
Онда зачу да врата отвара,
кључ из руке затворског стражара,
па га воде из мрачне ћелије
у одаје истражног судије.
Инспектори, Петра испитују
(а његовој причи не вјерују)
да се јутрос не сјећа ничега,
но к’о звјери кидишу на њега:
Убио си недужног човјека,
најстрожија робија те чека!...
Тад се Петру Свијет преокрену,
цио живот у једноме трену
пред његовим прелеће очима,
тихо рече: Боже, дал’ те има?...

Док му савјест раздире кајање
сваког дана ново саслушање
у ћелије истражног затвора
и пријетње дрских инспектора.
На вољену помисли Славицу,
дал’ ће моћи да воли убицу?
Незна дал’ је баш његово зрно,
један живот завио у црно?!
Фамилија дал’ ће разумјети,
може ли се надати посјети?...
Мајка Коса у посјету дође
и овако зборити му пође:
Јесам ли ти говорила сине,
да се манеш сумњиве дружине,
како мога ради мајке твоје,
то урадит’, Петре очи моје?...
Ту је Петар глед’о са очима
сву неправду трулога режима,
како гази Брозова држава
достојанство и сва људска права
и стражарска банда разуздана,
звјерски мучи сужња завезана?!
Што је људско у човјеку ломе
бездушници у безумљу своме...
Незна да га чека та судбина,
осамна’ест наредних година!
А у марту осамдесет треће
изведен је пред судско вијеће,
под оптужбом сумњивих доказа
судија му прочита и каза:
Да трина’ест година он мора
у ћелије, боравит’ затвора!...
Петар само немоћно уздахну,
Славица му из суднице махну.
Гледа Петар, њену косу дугу,
из очи јој чита горку тугу,
чини му се шапатом му јави:
Чекат ћу те до смрти љубави?!
Брат Миладин и мајка му машу,
подршку ћеш кажу имат’ нашу...
Петар мисли да су јади ови:
привиђење и кошмарни снови.
Шта пороци и рука судбине,
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од човјека могу да учине?
Они што су свађу започели
остадоше живи и весели,
а колега друговога стрица,
мртав оста од случајног хица,
Петру младост у затвору труне
да се каје и судбину куне!...
Тако сломи узорног младића:
коб другарства, нехата и пића!!!
Пожаревац, суд му додијели
у злогласном затвору “Забели”.
Ту почиње Петрова “Голгота”
на граници смрти и живота...
Тај је затвор посебна држава,
ту нељудске законе и права
кроји режим затворске управе,
методама ужаса и страве!
Иза жица и затворских међа
и Господ је окренуо леђа,
а више је реда и закона
у џунглама око Амазона...
Ту пролази Петар процедуру:
безакоње, пријетње, тортуру!
Гледа Петар “црвене демоне”,
како Бога мрзе и изгоне:
Кад се пости о Бадњему дану
сланину им доносе за храну,
а за Божић дају мармеладу
о своме се забавили јаду!
Стиже Петру од Врховног суда
правоснажна, коначна пресуда
и од прве, строжија и гора,
на петна’ест година затвора,
још је молба њему одбијена
да му дође Славица вољена,
а не доби ни дозволу њину,
за сахрану брату Драгутину,
до смрти ће због тога да пати
што у вјечност брата не испрати!
Због учешћа у затворској тучи
Петру одмах управник одлучи,
мјесец дана у тамној самици
као некад Малом Радојици,
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још од ове доби крвопије
чамовање у изолације...
Но пркоси Петар јаду томе,
неда да му дух бунтовни сломе,
чита књиге и литературу
да надживи њихову тортуру...
Страшан терор, а никаква храна,
па одлучи Петар једног дана
са два друга бекство да припрема
јер живота у “Забели” нема.
Све припреме успјеле су њине,
са ужетом прескачу зидине,
но их хајка стиже и ухвати
и свезане у “Забелу” врати.
Дочека их шпалир од стражара:
Псовке пљуште, палица удара,
још га полумртвог у самицу
ужадима вежу за столицу
па четири стражара га млате,
нека Богу на небеса плате!...
Метода је суровија њина
но џелата Старог Вујадина,
ни Исуса Христа на Голготи
не мучише гори идиоти!...
Друг му сломљен кроз прозор искочи,
мртав оста на бетонској плочи,
полумртвог Петра одвезаше
јер се звјери својој кожи плаше...
Брат га Мићко са мајком посјети,
и стражару строго запријети,
гледајући претученог брата;
кад посјета изађе на врата,
Петра опет воде управнику
бездушноме Спасићу крвнику,
није таквог бивало џелата
од времена Султана Мурата.
Па бездушни монструми, подмукли,
опет Петра до смрти су тукли,
полумртвог у крв и модрице
у ћелију бацише самице.
Петар скупи снагу и повика:
Ја ћу убит’ дрског управника!
Истина и љекарски налази

ван управне зграде не пролази,
моћ и закон у руке нељуди,
“а кадија и тужи и суди”!
Пријетња је сужња из самице
уплашила ове кукавице,
Петру зрачак осмјехну се наде,
управник му часну ријеч даде
да га тући нико неће смјети,
и цура му може доћи у посјети.
Изолован Петар сања снове
Славица га у загрљај зове,
вјетар црну дугу косу мрси,
милује јој узавреле прси,
испија јој росу са усана
и буди се из дивнога сана...
Мјесецима то сања док спава,
Бога моли да сан буде јава!
Кад Славица дође у посјету
најсрећни је Петар на свијету,
пред појавом љубави једине,
после скоро четири године,
гледајући одабрану цуру
заборави затворску тортуру!
Све је прошло у једноме трену,
Славица се, кад пође окрену
пољубац му шаље, руком маше,
ту се вјечно, њих двоје расташе!...
Тад решење изненада пишу
да га шаљу у затвор у Нишу,
под пријетњом решење му дали,
без могућег права да се жали!?
А у кругу Нишкога затвора,
истина је још црња и гора:
управа је банда разуздана,
режим суров а никаква храна.
Досије је Петру накитила
из “Забеле” нечастива сила,
етикету зликовца, убице
и бјегунца про затворске жице,
зато Петра и управа нова
на годину дана изолова...
Кад изађе међу робијаше,
види да се своје сјенке плаше.

Крену Петар са једнијем другом,
робијаше обилазит’ кругом
и припрема масовну побуну
да у затвор живи не иструну!
Побуни се робијашка маса
и та вијест јавност заталаса,
полици’ски стигоше кордони
ватрогасни пиште камиони,
дрво пуца од циче и мраза,
командују људи без образа,
онда вода из топова засу,
изнурену и промрзлу масу,
водом која у ваздуху леди,
смирише се затворски нереди,
ал’ је ипак после тога дана
побољшано гријање и храна...
Онда Петра Ђорђевића шаљу
у Лесковац на голготу даљу,
па га опет у Нишу вратише,
јер судбина црне стране пише...
Пакт стражара и затвореника,
провоцира овог бунтовника,
а кад им је показао зубе,
идиоти вријеме не губе...
Једног дана код управне зграде,
у засједу њихову упаде,
па овога сужња без слободе
неко с’ леђа са ножем избоде...
У болницу кад га донијеше
у дубокој несвјестици бјеше,
љекари га отписаше тада,
само један из Крушевца града,
око Петра брижно облијета
и врати га с’ онога свијета!
Ето шта нам пословица значи:
“Нико није од судбине јачи”.
Брат Мирослав дође у посјету
да обиђе брата у кревету:
управник му саопшти на врата,
нећеш живог дочекати брата,
и затворске да надживи муке,
од моје ће издахнути руке!
А Мирослав њему запријети:
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Једном ће се свакако мријети,
а ти слушај управниче страве,
кунем ти се очима из главе,
ако ми се нешто брату деси,
мојој руци умак’о нијеси,
нит’ ћеш гледат’ породицу своју
задајем ти часну ријеч моју!!!
Кад отиде Мирослав код брата,
говори му са болничких врата:
Средили смо Пеко луди брате
Крагујевцу граду да те врате...
Стиже Петар Крагујевцу граду,
изолован у затворску зграду
ал’ је ипак проводио дане
уз коректан однос и третмане.
У посјету стигли му синовци,
дивни, здрави и одрасли момци,
па то Петру много тешко паде,
што синовце своје не познаде...
Петру опет ђаво неда мира
него бекство с’ два друга планира,
и једнога дана с’ њима крену
да слободи окуси цијену!
Слобода им само бјеше важна,
набавише документа лажна,
поче Петар горко да се каје,
зна да бекство довијек не траје,
па је после шест мјесеци дана
авантура, њему окончана
и опет га доведоше тада
у затвору Крагујевца града...
Онда Петар нађе се у чуду,
кад је чуо додатну пресуду
у висини од седам година,
али шта ће кад је задња њина!
Опет Петра у “Забелу” шаљу
да робију издржава даљу...
Жалио се министарству правде
и скупштини али нема наде.
Пресуда је њему потврђена
у немирна и тешка времена,
кад Балканом пламте ратне слике
ко још мисли на затворенике?
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У “Забели” ништа исто није,
наступило доба анархије.
По затвору безакоње шета,
дрога, пљачка и превара цвјета,
коло воде неки робијаши
а свако се од свакога плаши!
Одредише Петра Ђорђевића
да дежура на фарми пилића...
Онда крену сила са Запада
да Србију бомбама напада
и док земља у пламену гори
мета бјеху и неки затвори.
Онда крену побуна велика
на све стране од затвореника
да управа, одатле их склони
док утихну Нато авиони!
Огњем горе многи павиљони,
круг затворски у диму се вије,
кордони су стигли полиције,
док објекти у пламену горе
безуспјешне воде преговоре.
Водише се преговори шири
на крају се све некако смири...
По закону амнестије дате,
Петра људи из затвора прате
да слободно корача и шета
после пуних осамна’ест љета
и да живот започне изнова,
после тешких мука и окова!
Дирљиве ли слике браћо мила
кад је Петра мајка загрлила,
и рече му: Мислила сам сине,
нећу ове надживјет’ године,
а сад мајка поново се роди,
кад дочеках тебе на слободи...
Петар Коси рече: Мајко хвала
твоја ме је подршка држала
и сестара, браће и родбине
да издржим све ове године!
Код Господа никад није касно,
данас живи поштено и часно
ал’ губитак љубави највеће
никад Петар пребољети неће.

СА ТЕМЕЉА ЦРКВЕ ВЛАДИЧИНЕ
Полу-Бог је са Ловћена река’:
“Част и брука живе довијека”!
Још тај часни србин у грудима,
пита: “Шта ће царство нељудима”?
Сад слушајте драму нечувену
када с’ Бож’им благословом крену,
Милешевски, Филарет Владика
да се стаду обрати вјерника,
окупљених код храма “Довоље”,
Немањића Свете Богомоље...
Но Владика с’ кандилом у руци
кад граници стиже на Јабуци,
сретоше га Јусуфове страже
којијема Господ не помаже,
но играју у небратском колу
а душу су предали ђаволу!?
Под панциром с’ оружјем у руке
запосјели висове Јабуке
и приспјела снага оружана,
ко да чека пашу Сулејмана,
сјатила се нечастива сила
наспрам једног крста и кандила...
У Владику, пушке уперише
и рекоше да не смије више,
Црној Гори прескочити прага
јер је таква наредба из Хага!...
Боже један нечувене бруке
која неће опрат’ праунуке,
но ће гријех потомство да вуче
“да се стиди девето унуче”,
кад се сила сјатила толика
против часног, српског духовника,
који вјерско обилази стадо,
срам те било Црногорска владо!!!
А Филарет, гледа па се чуди,
безакоње у руке нељуди
па очима вјероват’ не може,
тихо рече: Опрости им Боже
за заблуде и гријехе њине,
они данас не знају шта чине!?

Па настави: Залутали брави,
тешко таквој земљи и држави
која људска не поштује права,
лажна ће јој, потонути слава...
Славни пре’ци, говорише наши,
да се крста нечастиви плаши,
ви ходате стазом самовоље
по уставу, државе ђавоље!
“Ђаво црни нит’ копа нит’ оре
и ничија не гори до зоре”,
јер ни ПОРТА ни Пљеваљски паша,
вјерска права, не ускрати наша,
платит’ ћете цијену незнања,
бит ће крста а неће клањања!!!
А знате ли клетва вас убила,
потомци сте Владике Данила,
српкиња ве млијеком дојила
и српскоме језику учила
и у српској цркви вас крстила,
упамтите, шта вам данас реко,
српско ће вас губати млијеко!...
Ја на овом мјесту ћу остати
и дубоком посту се предати
док не одем код Господа Христа,
тако ће ми савјест бити чиста,
Чекат ћу вас, превјерене змије
код Господа, свемирског судије,
да понесе свако, шта је чије,
па нек’ тамо пресуде Небеса,
самовољи, вашега бијеса!?
Прекрсти се, на столицу сједе,
часни отац под власи сиједе
да се с’ тога мјеста не помјери
док да душу на олтару вјери
или ступи одлука на снази,
да вјернике своје обилази!?...
Та се вијест рашири брзином
над овијем безумнијем чином,
па почеше стизати вјерници,
са обије стране на граници
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да се своме поклоне владици,
што данима штрајковаше глађу
и да му се у невољи нађу...
Апелују академске главе
на обије владе и државе,
са свих страна стижу новинари
али влада дукљанска не мари
што снимају медијске камере,
жртвеника, на олтару вјере...
Црногорска државна елита
што беспућем без компаса скита,
хашком листом поносито маше,
веле: То је “Свето писмо” наше
и одлучит’ ништа не смијемо
док бриселски сигнал добијемо,
тамо су нам и мама и тата
и столица великога брата,
па другога и немамо Бога
сем Брисела и суда хашкога...
Боже драги, људскија биједа
и државе без икаквог реда,
веле да су независни они
а туђи им владају закони,
још су српско име избрисали
и из људи себе исписали
и пљунули на све што им ваља,
од Бодина до Николе краља!...
Невладине кучке и протуве,
постале су нијеме и глуве,
удружење човјекових права
пред истином, дријема и спава,
независни ћуте новинари
док малакса организам стари;
медицинске сестре и љекари
изнад часног епископа бдију
да прикључе њему инфузију
и притекну, духовнику своме
ако дође до дубоке коме!?
Синод српске цркве апелује,
но залуду, слабо их ко чује;
тад министар Илић Веља плану
на дукљанску банду разуздану,
тај једини министар у влади
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који, све што обећа уради!
Ко би петог октобра без њега,
врх начео, леденог бријега?!
Сви причају, само Веља ствара,
нема влада таквог неимара!
Док се други празним визијама,
лажно прсе телевизијама,
министарство, Илића је Веље,
обновило Србији темеље,
путевима пропалим без њега,
рупе би нас лишиле бубрега...
Подгоричком, Веља вилајету,
заказану имаше посјету,
ал’ супротну донесе одлуку
и са пратњом стиже на Јабуку
па цјелива руку Филарету
а званичну отказа посјету,
малаксалог, кад виђе владику,
он министру јавља невјернику:
О Јусуфе, превјерени беже,
отпадниче од српске вријеже,
ђедови ти испод крста леже
а због тебе, данас ево стреца,
Црна Гора од полумјесеца...
Још поручи црногорској власти:
Цијена је поноса и части,
вазда изнад политике била
а мене је српкиња родила,
српска ме је задојила храна,
покропила, босиока грана
на крштењу са водицом светом,
да без вјере не лутам свијетом!
Деда ми је причао на крила
за истрагу Владике Данила,
и моја су задојена ђеца
стиховима “Горскога Вијенца”,
ви се данас срамно одричете,
српске вјере и прошлости свете,
српске цркве, писма и језика
и косовског кнеза мученика,
страховлада ваша обесправи
српски живаљ у вашој држави!...
Када ваша ускрати држава,

епископу српском људска права,
од посјете моје, ништа нема,
нећу да ме стигне анатема
јер ђе српски владика не смије,
ни министру, српском пута није
па ја нећу да ми пукне брука,
то је моја коначна одлука!...
Црногорске власти попустише,
после јавног блама дозволише
да владика, после тешке патње,
може ући уз присуство пратње,
тако после седамнаест дана,
надљудска је драма окончана
јер владика са хришћанским чином,
надвисио безумље истином,
и са снагом, свога ума бистра
и уз здушну подршку министра,
часним постом, духовник сиједи,
одбожене јаде побиједи,
а безнађе, кад пољуља наде,
Илић Веља, руши барикаде!...
Онда с’масом, вјерника, горштака,
стиже Мандић лидер народњака,
на свеопштем народном весељу,
и честита на упорност Вељу
а искрено дивљење изрази
Филарету, на духовној снази.
Онда вољом Свевишњег Господа,
два лидера истога народа,
који, срамна, дијели граница,
у братска се пољубише лица
и одлука братска се донесе
да на томе мјесту се вознесе,
за будућа српска покољења,
свети олтар “Господњег сретења”,
под именом: црква Владичина,
после часног подвига и чина!
Омеђише црквене темеље,
нема среће србима без Веље,
часно људско дјело не умире,
алал вјера брате Велимире!...
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ГОРА РОМАНИЈА
Шта је тврђе од твојих јатака,
“Романијо, горо од јунака“
Ми смо с тобом а ти буди с нама,
“Романијо, горо над горама“!
Свијетски се освајачи чуде,
ђе то гусле без престанка гуде,
па им ноћас ево одговора
То се зове Романија гора!
Јели пјесме, оглашено јаче
но кад пјева Старина Новаче
Српска вила с Романије поје.
гором језди Дели Радивоје!...
није пјесма спјевана без муке,
“Рашта Новак ојде у хајдуке“
јер слободе задовијек има,
Романији гори у њедрима!
И Новака наћераше јади
кад Јерина Смедерево гради,
Романији гори да утече,
ђе `но гусле јаворове јече!...
Грујицу је челичио сина
са мукама старог Вујадина,
пјевао му пјесме најрадије:
о јунаштву Ива и Тадије.
Кога гора Романија крије
никад ропства допануо није,
па пјевамо на највишој муци.
“Романијом крстаре хајдуци“
И дружини Муја су Хрњице,
Романијом тресле ногавице
а кад срете хајдука Тодора,
ова их је прогутала гора.
Јер је Тодор јунак од јунака
параунук Старине Новака.
Харамбаше и дружине њине,
боравише у њене пећине,
хајдучицом превијали ране
и сретали турске караване,
а Султану, с горе Романије,
никад харач убрао се није!
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Новакова и данас пећина,
крије српског јунака и џина
да му свјетски џелати не суде,
него да му српске гусле гуде!
Завојевач кад је овђе стига
није мог`о проћи без кастига,
а турске су небројене главе
свједочанство Романијске славе,
и хајдучки безбројни мрамори
вјечна стража Романији гори.
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