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ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ (1)
Кроз вишегодишње дружење и плодну сарадњу пратим активности књижевника
Драгише Марковића, посебно у области публицистичке делатности на националном и
међународном нивоу. Завршним прегледом књиге ''БУКА СТРАШНИЈА ОД ЗВУКА',
видим да је дошло до реализације идеје, да се родољубиви циклус песама штампа као
посебна књига, што је заиста право рјешење.
Овај родољубиви циклус садржи пјесме од Светог Саве до данашњег дана , где је
народ СРЈ и Републике Србије страдао од многих освајача кроз историју, као и од НАТО
агресора 1999. године (од 24. марта до 10. јуна, за 78 дана бесомучног бомбардовања од
стране19 земаља НАТО алијансе.)
Поводом 20 година од НАТО агресије и Научно-стручног скупа који се ускоро
одржава у Дому Војске Србије у Београду, уз учешће 600 научника из земље и света,
посвећен посљедицама бомбардовања (за које нико није одговарао ), аутор Драгиша
Марковић је написао више пјесама о рушењу вјерских, индустријских, војних, културних,
енергентских и других објеката од виталне важности за земљу, мостове пре свега, Кинеске
амбасаде, болница, пијаца, страдању дјеце, цивила, и војника на КиМ, посебно на
Кошарама. То је био најциничнији злочин према недужним људима, материјалним
разарањима и смртним последицама као производ радиоактивних материја, које као опасне
материје по људско здравље, квалитет живота и животни амбијент-природу, међународним
правом и конвенцијама забрањене од стране ОУН.
Књига пјесама ''НА КОСОВУ ЦВЈЕТАЈУ БОЖУРИ'' везана је за страдање српског
народа (и осталих народа који живе на овим просторима), који се бори за останак кроз
вјекове, од зачетка српске државне независности до данашњег дана, јер је слобода за Србе
светиња. Треба истаћи и то, да је српски народ трећи народ по страдањима, после Руса и
Јевреја у свјетским ратним апокалипсама. Судбина садашњег и будућег друштва зависи од
превладавања механицистичког прилаза стварности и пројектовања безбједносне
парадигме тј. одрживог развоја у новонасталим условима, али кроз континуиран преглед
сурове прошлости на овим просторима Балкана.Упозорење је свјетском јавном мијењу на
опасност од употребе недозвољених убојних средстава, прије свега Муниције са
осиромашеним уранијумом (МОУ), те евентуалне употребе НХБ оружја од стране
агресивних држава и терористичких организација у наредном периоду постмодерног
дјеловања у вријеме ове сурове Глобализације.
Утолико прије, ова књига родољубиве поезије помјешана са љубавном и вјерском,
добија на значају, јер се родољубива поезија мање изучава, зависно од друштвених
околности.
Честитке аутору, уз приједлог да ова књига буде ускоро објављена и представљена
широком аудиторијуму људи у Београду и осталим градовима Републике Србије,
Републике Српске и дијаспоре.
Академик проф. др Раде Биочанин, пуковник АВНO
Научни савјетник Европског дефендолошког центра
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ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ (2)
Пjесник за дјецу и омладину Драгиша Марковић, прихватио се веома изазовног, а при
том нимало једноставног задатка—да деци и младима на једноставан и приступачан начин
опјева многе историјске личности и догађаје из наше славне прошлости. Његов лирски
патриотизам је, по природи ствари, узвишен и темпераментан, oбогаћен бројним стилским
фигурама, сликама и значењима.
Химнични тон, такође, додатно појачава казивање у првом и другом лицу, које често
има наративну димензију. Спајајући традиционално ( историјско) и модерно ( урбано ),
пјесник успоставља нове семантичке односе и релације, а све у циљу јачања националног
идентитета и самосвести.
У том смислу, пјесме су занимљиве и читљиве, те показују како враћање историјској
прошлости може бити веома плодотворно и стваралачки подстицајно. Оно што је дјеци,
углавном, познато из епске поезије, сада се приказује у новом и другачијем светлу, па такву
идеју свакако треба поздравити и прихватити.
Оно што је деци, углавном, познато из епоске поезије, сада се приказује у новом и
другачијем светлу, па такву идеју свакако треба поздравити и прихватити.
Код песника Драгише Марковића Естетско васпитање означава организован процес
формирања естетског односа према свету и обликовање естетских својстава личности,
развијање смисла за лепо и естетске вредности у природи, животу и раду, као и у разним
врстама уметности. Ово васпитање полази од познавања естетичких категорија, пре свега.
Ипак, изнад свега у песмама проф. Драгише Марковића, кији приводи крају сјајну
професионалну каријеру, преовлађују патриотски мотиви и непрестана „борба“ за опстанак
на ватрометини Балкана, одувек, а посебно у ратним данима, на просторима Ех Југославије
и ванредним ситуацијама у овом, постмодерном амбијенту и у условима сурове
глобализације.
На крају, док пишем ову рецензију, подсетимо се још једном садржаја и мотива у
делима актуелног нам песника, где је увек присутно и естетско васпитање, младих, пре
свега.
Проф. др Милутин Ђуричковић
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БОЖИЋ

У пећини хладној, од Светога Духа,
мало чедо греје мајчина рука,
Марија дјева родила је сина,
Исуса Христа – Назарећанина.
Свим те срцем, Господе љубимо,
за твоју срећу Богу се молимо,
сада наша вјера од тебе почиње,
Исусе Христе, благородни сине.

Сијала је Витлејемска звијезда,
радује се сваком новом дану,
и славуј је пјесму почео из гнијезда:
-Чуват` ћемо те к`о воде на длану.

Господе, нашој молитви се смилуј,
слушај умиљати, тихи, дјечији глас,
Господе, помилуј! Господе, помилуј!
Господе, спаси! Господе, спаси нас!`
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НА КОСОВУ ЦВЈЕТАЈУ БОЖУРИ

Од Светог Саве-- Косово славе,
Срби славе све световне главе:
Цар Лазара и Царицу Милицу,
град Крушевац—српску престоницу!
На Косову цвјетају божури,
црвене се све од српске крви,
међ` облаке барјак се вијори,
Србија се за слободу бори!
На Косову цвјетају божури,
Ор`о кликће к`о да је у бури,
у грудима срце силно бије:
Ој, Косово, ти срце Србије!
Од Светог Саве--Косово славе,
Срби славе све јуначке главе,
Цар Лазара, браћу Југовића,
Косанчића, Милош Обилића!...
Срби славе своје крсне славе,
за побједу звона ће да јаве,
над Косовом сунце ће да сине,
мој јуначки, тек рођени сине!
Косовски бој Србе прославио,
сваки Србин прави витез био,
Срби славе Лазарево царство,
кад су кости Српству сво богатство!
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РАТНИЦИ, 1999.
Историју вријеме нека пише,
Србија ће слободна да дише,
док је јунака—Косовског боја,
Србија биће земља хероја!
Ој, Србијо, ти си пуна хвале,
ратници те до небеса славе,
у грудима срце силно бије,
за Косово—за срце Србије!
Гинули смо за свету слободу,
Крсне славе цијелом српском роду,
на Косову док смо војевали,
Србију од ропства спасавали!
Ко у Хагу сад треба да труне,
издајице Цар Лазар још куне;
Онај ко је светиње бранио,
Бог га никад не би осудио!
Све док српски народ земљом хода,
Крст је часни и златна слобода,
сви јунаци вјечно ће да живе:
-Ој, Србијо, теби да се диве!
Нек се српска застава вијори,
на Косову вјечни пламен гори,
а, од крви цвјета божур цвијеће:
-СРБИЈУ нико покорити неће!

***
Бацају ракете на мој родни град,
Од Берлинског зида почео је пад!
Страх ме за дјецу, у души ми јад,
од прве жртве нисам више млад!
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ЖЕЉЕЗНИЧКИ МОСТ
( Путнички воз )
Воз путовао за Грделицу,
кроз прозор угледао грлицу.
-Како слободно птице лете,
рече једно паметно дјете.
У вагону су била дјеца,
зато мени срце јеца,
ракета може снове да сруши,
све играчке у дјечјој души.
Воз је путовао за Грделицу,
кроз прозор гледам голубицу.
-То је душа мог дјетета,
што га је разнијела ракета!
Једна ракета промашила,
друга у срце погодила!
-Цио ми живот изгорио,
и моју младост разболио!

Поука:
Хеј, пилоте, погодио си мету,
послао си на дјете ракету,
сада можеш мирно да спаваш,
српску дјецу као своју сањаш!
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ЗАШТО?

Радили смо за парче хљеба,
и слободног српског неба,
радили смо—нисмо знали,
да су злочин планирали!?
Ми играмо за шеснаест,
да нам буде мирна савјест,
да их не заборавимо,
и сву љубав посветимо.
Док је свијета и прољећа,
на ликове Те- Ве сјећа*.
Ко је Београд рушио,
од болести се сушио!
Злочине не заборавимо,
ако можемо—опростимо.
Дјеца наша постаће људи:
-Београде, поносан буди!
Шест си пута бомбардован,
из пепела растеш славан,
гледају нас очи мртве,
невине смо били жртве!?

*

На ликове Торањ сећа. На ликове Авала сећа
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ВАРВАРИНСКИ МОСТ
Када је прошао ускршњи пост,
НАТО авиони срушили су мост!
Срушили мост на Великој Морави,
невини су људи пострадали!
Гавран лети од Сталаћа куле,
срушили мост Јована Курсуле,
многе људе Морава однијела,
Шта су српска дјеца доживјела!?
Можда бисмо злочин опростили,
да се нису авиони повратили,
да убију што пружају помоћ,
бога Христа што зову у помоћ!
Пилотима нико да не суди,
нема казне ако нису људи!
Ко је мог`о злочине да спријечи;
ни пролазност ране да нам лијечи.
Сада тише још Морава тече,
поред Цркве, свако божје вече,
али, дјеца не прелазе мост,
када буде православни пост!
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АУТОБУС

Аутобус је путовао сасвим полако:
Коњушевац—Подујево—Приштина,
спремао је пилот разорну ракету.
одабрао своју мету у покрету.
Експлозија је обузела страх,
аутобус дигли у пепео и прах,
мртви људи сад по земљи леже,
жене и дјеца не могу да бјеже!
Руше куће, цркве, манастире,
убијају Христове пастире,
убијају недужне цивиле,
бијеле зоре што су сјајне биле!
Добиће орден—''храбри'' су били,
над цивилима покољ учинили,
можда ћемо некад опростити,
ал` никада не заборавити!
Поука:
Хоћу слободно да се крећем,
да ме брани високо дрвеће,
опкољени бодљикавом жицом,
утјеху тражимо са Жар-птицом!
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МУРИНО - ЦРНА ГОРА

Црна Горо гдје су твоји снови,
у црно те завили НАТО авиони,
на дијете испаљују ракете,
зар и дјеци треба да се свете?'
Са Ловћена Његош мудро гледа,
НАТО сила, чемер, јад и биједа,
дал` ће сунце и њима да сине;
-Опрости Боже не знају шта чине!
На комаде разнијели дјечака,
дјевојчице прије првога мрака,
пошли су да купе чоколаду;
Да ли живот губи задњу нâду?
Још се море због дјеце таласа,
пјесма живи од дјечијег гласа,
галеб лети сунцу до слободе;
Опет страдаш мој српски народе!
Да ли треба да им се покориш,
а слободу у ропство претвориш,
да избришеш све своје јунаке,
мученике –српске устанике!
Хеј, соколе ти рашири крила,
Црна Горо мајко наша мила,
Црна Горо сва си од камења,
твоје срце јако к`о стијена!
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Сви таласи о хридина бију,
хоће твоју вјечност да разбију,
Немањиће и Светога Саву,
да угасе српску крсну славу!
Из пепела и Феникс полети,
да се лица свих убица сјети,
кад ме ноћу мисао пробуди:
-Зар злочинци могу бити људи!?
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ХЕЈ, ПИЛОТИ, БОМБАРДЕРИ!

Хеј, пилоти, бомбардери,
љубав није у вашој вјери,
у сну дрхте наша дјеца,
па ми срце силно јеца.
Хеј пилоти, ви убице,
покажите своје лице,
дјечја срца силно бију;
-бомбе руше сву Србију!
Не рушите библиотеке,
мостове и апотеке,
не рушите дјечје снове,
сазидане куле нове.
Не палите манастире,
наше цркве и светиње,
Христос вас са крста гледа,
да сагори живот не дâ!
Бацајте нам чоколаде,
да се наша дјеца сладе,
да играју жмурке, шуге,
и све дјечје игре друге.
Хеј, пилоти, бомбардери,
љубав није у вашој вјери;
дјеца чују звук сирене,
и од буке сви занијеме!
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МОСТАР

Мостар добио име по мосту,
с моста у Неретву скакали,
када су га нељуди срушили,
сви смо од жалости плакали!
Како је лијепо писао Иво,*
двије вјере, ко једну, слика живо,
док галеб лети и сунце сија,
у мени је : На Дрини ћуприја!
Мостове рушили бомбардери,
нашу младост носила је ријека,
живјет ћемо, пред Богом, у вјери,
да нас љубав још на мосту чека.
Шантић** пјев`о за све сродне душе,
који граде а срећу не руше,
љубав јача од највеће стијене,
живјет ће вјечно моје успомене.
Кад пролазе и мосту се диве,
од љепоте заљубљени живе,
дугама га сликар насликао,
Севдахом га пјесник опјевао!
Поука:
Мостови спајају људе,
љубави са двије обале,
чекам да зоре заруде,
док га моје очи жале!
Мост спаја и раздваја,
у љубави нема краја,
Дјеца знају да се воле,
и за љубав Богу моле.
*

Иво Андрић, добитник Нобелове награде за књижевност, 1961. године.
Алекса Шантић, српски пјесник, цијели живот провео у Мостару.

**
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АМБАСАДА КИНЕ У СРБИЈИ

Кина је земља са милијарду људи,
дјеца су срећнија кад их сунце буди,
и када су плантаже пиринча пуне,
вјетар са кишом када над ријеком дуне.
Опрости им Боже, не знају шта чине,
руше амбасаду Републике Кине,
руше амбасаду у земљи Србији,
чији је народ увијек најхрабрији!
И сам змај може срца да освоји,
док високо лети ничег се не боји,
и ја ћу прећи преко Великог зида:
Волим земљу Кину—очињег ми вида!
Четири моста срушили на Дунаву,
и Те Ве торањ, и Авалу плаву,
када нафтна мрља тихо водом плови,
и када су дјечији срушени сви снови!
Само дјеца не знају да замисле зло,
када нам у склоништу подрхтава тло,
а ко треба да поцрвени од стида:
Волим земљу Србију—очињег ми вида!
Четири живота сад носе на души,
ко није градио не може да руши,
лако је храбар на небесима бити,
љубав ће мржњу заувек побиједити!
Земљу Србију неће поробити!
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ТHE EMBASSY OF CHINA IN SERBIA

China is a country populated by billion citizens,
Children are happy when they are woken up by the rays of sun,
When the fields of rice are thriving,
And when a wind whirling at the river announces rain.

Father, forgive them, for they do not know what they are doing,
They are tearing down the embassy of the Republic of China,
Tearing down an embassy in the sovereign state of Serbia,
Whose citizens have demonstrated courage in darkest hours!

Even a dragon, himself, can win the sympathy,
For gliding high in the sky he frets nothing,
Thus, I will cross the Great Wall of China:
I love China – so help me God!

Four bridges, a TV tower, and blue Avala offered no resistance,
Thus, there is an oil slick drifting on the water,
And children are looking downcast and cannot be pacified!

Children are the one who cannot comprehend evil
When the ground in the shelter is losing its stability,
And who is the one to be ashamed of himself:
I love Serbia – so help me God!

The blood of four more lives is on their hands,
The one who has not built must not demolish,
It is easy to be audacious in the sky,
Love will always beat the hate you give!

Serbia will forever be free!
Превод: Марија Ђокић
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СРБИЈА ЈЕ ПРЕКО ДРИНЕ

Србија је преко Дрине,
ђе је Гацко и Требиње,
ђе су српске све светиње,
Сарајево, Невесиње!
Ој, ратнику, генерале,
Срби радо тебе славе,
кад си чете ти водио,
за слободу се борио!
Сво јунаштво тебе краси,
не даш Српство да се гаси,
живот ниси ти жалио,
у јуришу први био!
Србија је преко Дрине,
Оче, брате, мили сине,
ђе ја Гацко, Невесиње,
Бања Лука и Србиње!
Ој, ратнику, генерале,
радо Срби тебе славе,
Крајину си ти бранио,
цијело Српство си спасио!
Ој, јуначки српски сине,
слобода ће да нам сине,
и са пјесмом кад се гине:
Србија је преко Дрине!
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ДЈЕЧИЈИ ЛОГОР ЈАСЕНOВАЦ
Дијани Будисављевић
Хвала ти мајко Божја,
хвала ти што си нас спасила,
у нашим дјечјим очима,
љубав се није угасила.
Ако сам Србин, Јеврејин и Ром,
логор Јасеновац био ми је дом!
И само мајке могу да нас спасу,
молитве живе у њиховом гласу!
Још увјек видим дубоке јаме,
умиру дјеца, сјевају каме!
Из дјечјих уста ропац извире,
лакше је кад се масовно умире!
Чекамо да нам вјеру промјене,
чекамо да нам мајке замјене,
да нас нечија љубав огрије,
да нам се јарко сунце смије.
Ако због мене мајка полуди,
ако се никада не пробудим,
највећа ће јој бити казна,
ако се истина не сазна!
Хвала ти мајко Божја,
што си ме на груди привила,
ја сам у свом вјечном сну,
ти си за мене добра вила!

19

ГРАЂАНСКИ РАТ

Кад је дошло до грађанског рата,
нисам им`о ни сестре ни брата,
Не зна се ко ће кога да убија,
Коме ће да суде, ко ће да робија?!
Кад пребројимо наше мртве,
на чијој су страни жртве!
А чему мржња, а чему рат,
зар није човјек човјеку брат,
Ако си човјек, ти човјек буди,
када ће срећни да буду људи?
Кад пребројимо наше мртве,
на чијој су страни жртве!
Не палите цркве и манастире,
не гоните божије пастире,
не рушите капеле и гробове,
не мучите дјецу, жене и робове!
Кад пребројите своје мртве,
видјећете чије су жртве!
Не пуцајте у избјеглице,
покријте шакама своје лице,
да вам погледе не запамте,
док у срцима им дјеца пламте:
Кад пребројите своје мртве,
видјећете чије сте жртве!
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ПЈЕГАВИ ТИФУС

Пјегави тифус пренијела је ваш,
у Србију, брале, у Шумадију баш,
кад чујем женски, њежни тихи глас,
одмах помислим на Флору Санс.
Вашке пренијели вражји војници,
заробљени у Колубарској бици,
сав сам премрз`о, покис`о, и бос,
па ми руке грије Елизабет Рос.
А болнице ничу на све стране,
љекари се од зараза бране,
љубав на цвјетове и ти посиј,
спасиће те поглед Едит Холодеј.
И Бог мора на нас да погледа,
на ратну сирочад спустила се биједа,
и када пожањем посљедњи сноп,
за дјецу ће бити хране, Мејбл Данлоп.
Цио српски род крену у изгнанство,
породица је највеће богатство,
Син је уз оца, отац је уз сина,
кад вас лијечи бароница Евелина.
И српске докторке стварно се труде,
да зацијеле ране, да им лакше буде,
од „пјегавца“ заклопише очи,
за покој душа нек су сјајне ноћи!
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1300 КАПЛАРА

А труба труби, позива на збор,
1300 каплара само у један строј!
Зар не видите да су то дјечаци,
нису стасали, а биће јунаци!
За слободу и дјеца се боре,
прешли Албанију, загрлили море!
Ко није чуо за Цер и Колубару,
никад не имао своју крсну славу!
А ко није чуо за Албанску голготу,
никад среће не имао у животу!
A ко српске кости није вид’о,
тај не знаде за острво Видо!
А ко није чуо за 1300 каплара,
нека му младост увек буде стара!
Умјесто да уче да гледају у свијет,
од рођења живот им је проклет!
Умјесто да је младост љубав и вјера,
прошли су голготу Станислава Винавера!
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КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА

То није коло гдје се игра и пјева,
то је коло гдје се слобода снева.
То је коло све српских сестара,
гдје је љубав велика, са пуно жара.
Да се помогне у храни и лијековима,
за сваког ратника мора завој да има.
Коло српских сестара није само коло,
још Солунски фронт нисам одболово.
На фронту може коло да се заведе,
нек море види кол`ко јунаци вриједе!
А коло игра и фрула се чује,
цијела Србија пјесмом одјекује.
Цијела Србија и два села више,
у Првом рату врага побједише!
Кад је падао снијег и ледене кише,
у своју Отаџбину се вратише!
То није коло дјевојака и младића,
то је „Коло“ Бранка Радичевића!
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НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ
(академска сликарка)
И бојама може да се слика душа,
кад срце куца а љубав га слуша,
и облак пролети уз мало кише,
а вјетар празне колијевке њише.
Да ли може бол да се наслика,
кад умире храбра чета бојовника,
када се живот са младошћу гаси,
кад може само Бог да нас спаси!
Болесни леже друг до свога друга,
а у мени расте војничка туга,
сваком ратнику ради се о глави,
заразу шири тај тифус пјегави.
Да ли слобода има своју цијену,
орао слети на крваву стијену,
не плаше га ни кише ни буре,
Надежда слика Косовске божуре!
У очима рађају се слике,
док превија српске рањeнике,
храбро срце јако у њој бије,
за слободу јуначке Србије!
Ако смо сложни сви стали у строј,
ако смо кренули у крвави бој,
ко ће српски народ да побиједи:
--Слобода више од живота вриједи!
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МИЛУНКА САВИЋ
Када жена узме пушку у руке,
да спасе дјецу—велике јој муке,
ни вјетар не може да је обори,
креће да се за слободу бори!
Мушко срце у твојим грудима бије,
хероино српска—јуначке Србије!
Добра мајка своју дјецу подиже,
у сваку борбу она прва стиже.
Ко може српски народ да покори,
Милунка се за слободу бори!
Мушко срце у твојим грудима бије,
хероино српска—јуначке Србије!
На грудима тешке су јој ране,
суза из очију никада не кане,
из груди дјецу ће дојити,
нове јунаке за бој отхранити!
Мушко срце у твојим грудима бије,
хероино српска-- јуначке Србије!
Ратни вихор ближио се крају,
побједа је у сунчевом сјају,
за слободу и многи ће пасти:
Милунки за храброст и орден части!
Мушко срце у твојим грудима бије,
хероино српска-- јуначке Србије!
На планини орлови се гнијезде,
све сјајније сијају нам звијезде,
црквено звоно нека свијету јави,
за највећи орден Милунки Савић!
Мушко срце у твојим грудима бије,
хероино српска –јуначке Србије!
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НУШИЋ
Гледај ме у лице моја невјернице,
хоћемо да глумимо „Сумњиво лице“,
макар нас вјетар и кошава шиба,
аутор јесте славни Бен Акиба.
Стежу ме окови ракова ил` краба,
Нушић робија због „Погреба два раба!“
Затворите врата, зидови имају уши,
тетовирај раме, врат, уво избуши,
имам осјећај да ме сјенка прати,
боље да нас такси живе кући врати.
Лелуја на вјетру лишће старог граба,
Нушић робија због „Погреба два раба!“
А после Владара ништа није боље,
морам да ћутим, без ријечи, без воље,
да било шта кажем против Господара,
чекаће ме хладна и влажна апсана!
Из Дунава вири легло жутих жаба,
Нушић робија због „Погреба два раба!“
Нико се власти одрекао није,
у њедрима увијек отровницу крије,
важно је да се Господар обогати,
и све за њега српски народ плати!
Док се жене свађају преко тараба,
Нушић робија због „Погреба два раба!“
Не нападај оног који је на власти,
а кад те ухапсе биће ти испод части,
да са лоповима, убицама робијаш,
боље да на сувом своју браду бријаш.
И после затвора снага ми је слаба,
Нушић робија због „Погреба два раба!“
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И преко албанских, планинских гудура,
шибао нас вјетар, и киша, и бура,
питам се да ли је боље у затвору,
или мртво тијело да плута по мору.
Драмски писац је писао трагедије;
а плаветно море српске кости крије!
Не бјежите даље од земље Србије!
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КРАКОВ

Из пољске си породице дошао,
Албанску гоготу и ти си прошао,
седамнаест пута био си рањаван,
од многих ратника постао си славан!
У земљи Србији кад је крсна слава,
-Слава је за Пољака – Краков Станислава!
Са српским народом ишао си пјешице,
гријао си дјеци премрзле ручице,
гледао како се под шињелом скривају,
људи како топли дом свој снивају!
У земљи Србији кад је крсна слава,
-Слава је за Пољака Краков Станислава!
Од свих ордења који ти је дражи,
дал` можда Феникс да ти душу блажи,
кад из пепела и птица полети,
да се свих рана Солунаца сјети!
У земљи Србији кад је крсна слава,
-Слава је за Пољака Краков Станислава!
Тад се свијећа пали и колач се сијече,
на гробове пада тихо, хладно вече,
и нашој патњи више нема краја:
-Убише у Марсељу Александра краља!
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ДРАИНАЦ

Скадарлија чека виолину,
кроз све струне и љубави мину,
Раде Драинац опет загудио,
Францускиње пјесмом задивио.
Гркиње плачу, а не знају ријечи,
све љубавне јаде само пјесма лијечи,
виолина жали, а душа ми јеца,
крај плавог мора играју се дјеца.
Скадарлија чека виолину,
кроз вијекове и љубави мину,
поред куће Јакшића застани,
пјеснику нису одбројани дани.
Кад је Раде планине газио,
на виолину само је мислио,
да засвира у граду Паризу,
да угледа своју Мона Лизу.
Још далеко од плавога мора,
војницима опет свиће зора,
иако су прешли Албанију,
ослободише сву земљу Србију!
Скадарлија чека виолину
кроз вијекове и животи мину,
Раде Драинац опет загудио,
све Српкиње пјесмом освојио!
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ДИС

Чекали смо да се вратиш тата,
увијек су била отворена врата,
не знамо да ли си већ пошао,
жив кући никад ниси дошао.
Мама је излазила да те чека,
кажу да је судба пјесника уклета,
молила се да се вратиш из рата,
да нас опет ти загрлиш--Тата!
Зашто си црно гледао на свијет,
мислили смо да си и ти проклет,
а кад су те запљуснули вали,
пјесници умиру велики ил` мали.
Када се Јонско море усталаса,
а бијели галеб остане без гласа,
када се и снови морнара сруше,
Слободу сањају утопљене душе!
А чему пјесма, чему тужна слика,
плава је гробница српских војника,
и плаво море може да нас спаси,
када нас понесу љубавни таласи.
И ја угледах острво Видо,
од смрти само што нисам обневидо,
и нека будан ја дочекам зоре:
-Српске војнике однијело је море!
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БОЈИЋ

Рат не бира ни пјеснике ни људе,
војне трубе пред свитање буде,
да те буде звона „Светог Марка“,
да пођеш у цркву прије првог уранка.
Зашто си се пред смрт насмијао,
у Солуну гдје си боловао?
Кад смо пошли преко Албаније,
далеко од срца славне нам Србије,
кад смо пошли све до Голготе,
нисмо мислили на своје животе.
Зашто си се пред смрт насмијао,
у Солуну гдје си боловао?
Када сунце на Исток излази,
једна вашка може да нас зарази,
сам Бог зна ко ће да преживи,
да се љепоти грчког мора диви.
У Солуну гдје си боловао,
зашто си се пред смрт насмијао?
Коме млад си хтио да пркосиш,
своју вјеру у свом срцу носиш,
да опјеваш све српске војнике,
у „плавој гробници“ - српске мученике!
Зашто си се пред смрт насмијао,
у Солуну док си боловао?
Зејтинлик је велико Српско гробље,
у тишини слобода ил` робље,
дивизије све мртвих војника,
младост српска—божјих мученика.
У Солуну док си боловао,
зашто си се пред смрт насмијао!?
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ВИНАВЕР

Било је сатире у његовом перу,
дајте још вина, вина Вина-веру,
да се свом снагом на Власт обруши,
да све режиме у свијету сруши!
Свака птица има крви у перу,
и за критику треба да имаш мјеру,
на перјаном јастуку тешко се спава,
не знам шта је сан а шта је јава?
Укажи на све пороке и злоће,
у бурадима и пјесма клокоће,
у бачвама ракија добија боју,
а то је та арома и шмек у соју.
Срушиће се криви торањ у Пизи,
и сваки режим који је у кризи,
оне које хоће насилно да свргну,
они који се на вријеме не тргну.
Ал` нико од пера срушио се није,
сваки режим брани се и бије,
и у сопствени народ зна да пуца,
истим те лажима храни и кљуца.
Ако можда владар не ваља,
не смије ником образ да се каља,
част и поштење највећа је слава,
од политике ме више боли глава.
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Слушам приче да ће бити боље,
а од горега има све горе и горе,
кад неки други опет дођу на власт,
за народ ће бити и част и сласт.
Боље да не знамо шта је стварност,
испливало ђубре, шљам и нанос,
послије поплава и говна пливају,
морнари на броду лијепе жене снивају.
Прошао је Солун, Крф и Бизерту,
мора да исплати сваку пертлу,
Србија је била прва и задња мета,
колико кошта ваша ратна штета?
Нико не пита за мртве људе,
кад нестану нека их не буде,
можда је Шваба дош`о и до Раље,
а преживјели опет иду даље!
Оптужени знају ко је крив,
ко треба да буде мртав или жив,
ко треба да нестане, да га нема,
да се затре сјеме посљедњег боема!
А чему наново логор за Јевреје,
ко мржњу међу људе поново сије,
опет Њемачка—логор за Винавера,
пјесма се пјева из лабудовог пера!
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РАСТКО

А, крштен си као Свети Сава,
у Србији има мудрих глава,
прелетио планине и море,
гдје рибе ћуте—људи говоре.
Ал` остала је Албанска голгота,
да је памтиш до краја живота,
у Србију се никад ниси вратио,
за родну груду вјечно си патио!
Африка за писце много значи,
топло је море а сунце те зрачи,
и када скинете своје маске,
афричке игре су пјесме и скаске.
Америка је велико богатство,
океани су небеско царство,
мужјаци се за љубави боре,
само један језик људи говоре.
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ВАСИЋ

У којој ти се шуми губи сваки траг,
да се вратиш чека те кућни праг,
твој лик не могу више да разагнам,
било шта о теби не могу да сазнам.
А како су тек нестајали људи,
Српске војнике нико и не буди,
чини нам се као да сви спавају,
мртви слободу Србије сањају!
У којој ти се шуми губи сваки траг,
знаш да си жени и деци драг,
кажу да је тифус многе заразио,
у Херцег- Босни ти си с њима био.
У којој ти се шуми губи сваки траг,
због чега нас може однијети враг,
покриће нас магле и бијели снијег,
и човјек може да постане бријег.
А бријег је од свих костију људи,
мртви спавају, нико их не буди.
Један натпис: Храбри су били:
--За слободу Србије се борили!
А и у миру Србија је губила,
све је туђе што је освојила.
Никада се ником није покорила:
--Српска се војска-- прославила!
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ВЕЉКО П.

Војводина житна, салаши, вјетрењаче,
у рат кад се крене не смије да се плаче,
цијело Српство због слободе крвари,
пјесму славуја нико да не квари.
Велика је слава српскога народа,
само храбри плове на палуби брода,
и ко сања галебове преко плавог мора,
дочекаће јутро када свиће зора.
А ко је остао на морској обали,
запљуснуће га хладни, страшни вали,
тихо у тишини сви ће умирати,
у туђини, само смрт их прати!
Остао ми је салаш, родна њива,
мајка са дјецом да ли је још жива,
у дубини душе и у тешкој муци,
још увјек чувам препелицу у руци.
А чијем небу треба мртва птица,
смрзнути војници, покисла лица,
а дјеца ће порасти-- биће људи нови,
трагедија српска ником да се понови!
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ИВО ЋИПИКО

Сигуран сам да га
није вид`о нико,
кад је Албанију преш`о,
наш Иво Ћипико!
Наш Иво Ћипико!
Прегазио је мочваре и горе,
само да угледа плаво море,
како се вал са валом пјени,
разбије се о каменој стијени.
У поре живота је проник`о,
море мало—острво велико,
тешко је иш`о за тврдим крухом,
ал` никад није клонуо духом.
Кад је био жедан, снијег је јео,
ни мислити на глад није смио,
на далеки пут се сам обрео,
и српски је народ заволио,
Гледа како се застава вије,
како море српске кости крије,
у грудима срце силно бије:
-Далеко смо од земље Србије!
Сада је Јадран свој напустио,
на Јонско се море преселио.
Да ли га је тада познао ико,
да је то писац—Иво Ћипико?
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А. ВУЧО

А, био је снијег, мраз, киша и туча,
кад смо на Крфу срели
Александра Вуча.
Падала је смртно хладна киша,
од костију ни море да се стиша,
а српски писац страдање гледа,
животе дубоком мору не дâ!
А, од Крфа до острва Вида,
свака обала за мртвима рида,
то је била Албанска голгота,
за милион несрећних живота.
А, био је снијег, мраз, киша и туча,
кад смо у Паризу срели
Александра Вуча.
А, стигла је и лађа француска,
лица војника божја вода пљуска,
а од Солуна, све до Бизерте,
само нам галебови не пријете!
Гробове смо своје расијали,
за ријеч СЛОБОДА сви су Срби знали!
Јуначка срца сад силно бију,
вратише се живи у Србију!
А, било је Сунце, вјетар, киша и туча,
у Београду смо срели,
Александра Вуча!
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ЂЕНЕРАЛ ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ

Кажи Дражо, кажи ђенерале,
ко издаде српске идеале?
За педесет прошлих љета,
крвав божур на Косову цвијета!
Издали нас комунисти,
гори су чак но фашисти,
безбожници и убице,
сад пред Богом крију лице!
Кажи Дражо, кажи ђенерале,
ко издаде српске идеале?
Ко издаде Царску круну,
и на српску Цркву пљуну!?
Издали нас комунисти,
гори су чак но фашисти,
безбожници и убице,
сад пред Богом крију лице!
Кажи Дражо, кажи ђенерале.
ко забрани крсне славе?
Ко угаси српску свијећу,
и донесе сву несрећу.
Донијели је комунисти,
гори су но фашисти,
безбожници и убице,
сад пред Богом крију лице!
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***
Још се не зна за твој гроб јуначе,
цио народ још за тобом плаче,
грађански рат се поновио,
српски народ изгубио!
Поновила се сеоба Србаља,
од Косова --Шумадија је даља,
а шта оста од Српске Крајине,
да нам Сунце никада не сине!
Избјеглице на све четири стране,
где је Флора да нам вида ране,
да нас спаси НАТО агресора,
новог свјетског окупатора!
И тако се вратисмо на почетак,
трагичан је крвави свршетак,
па зашто се онда жртвовали,
за другога ми смо умирали!
Заборавили су кад си човјек био,
добро дјело свијету учинио,
кад си Амере, пилоте спасио;
Орден части ти си заслужио!
Гдје несташе јунак до јунака,
Србију не видим од густога мрака,
још ме гледају твоје очи мртве:
-Узалудне су биле наше жртве!
Болнице су пуне српских болесника,
озрачена дјеца, мајке без војника!
Умиремо полако, нико нас не види,
јунацима се суди, Европа се не стиди!
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МОЈКОВАЦ

Ој, сердару, понос наш и дико,
срце ти је к`о Ловћен велико,
гдје почива најмудрија глава,
Његош Други и његова слава!
Хеј, да се никад не заборави,
Србија ће вјечно да те слави,
црногорског храброг соколића,
са Мојковца—Јанка Вукотића!
А пошли смо преко Црне Горе,
да тражимо спас на плаво море,
гдје је Свети Сава запловио,
до голготе Богу се молио.
Поколења народ ће да памти,
док слобода у срцима пламти,
док је вијека, док је соколића,
док је дјеце Јанка Вукотића!
Ој, сердару, понос наш и дико,
срце ти је ко Ловћен велико,
јунаке си своје жртвовао,
док си српски народ спасавао!
Хеј, да се никад не заборави,
Србија ће вјечно да вас слави,
црногорске храбре соколиће,
све јунаке – српске мученике!
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НИКОЛАЈ II РОМАНОВ
посљедњи Руски цар
Онај који руском земљом хода,
зна шта је ропство, зна шта је слобода,
памти руског Цара Николаја,
што га Срби воле до бескраја!
Гдје се Сава са Дунавом спаја,
ми славимо Цара Николаја,
све од мора, па до бјелог града;
--Живи у срцу града Београда!
Све-руски царе, Царе Николају,
Српски војници-- јунаци постају,
Албанију кад су прелазили,
Краља Петра на руке носили!
Да не бјеше Цара Николаја,
трагедији не би било краја,
преживјели не бисмо Голготу;
славили побједе у животу!
Све-руски царе, Царе Романове,
о Русији ја још сањам снове,
док је свијета и док је порода,
сијаће нам сунце к`о слобода!
У грудима срца силно бију,
вратише се јунаци у Србију,
игра коло, слави се слобода;
пјева војска српскога народa!
Онај који српским земљама хода,
зна шта је ропство, зна шта је слобода,
зна да љуби Цара Николаја,
руског свеца у очима раја!
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НИКОЛАЙ II РОМАНОВ
последний русский царь
Тот кто русской землёй ходит,
знает что такое ропство а что свобода
помнит руссково Царья Николая
которого Сербы любят до бесконечности.
Где Сава с Дунаем соединяется,
мы славим Царья Николая,
всё от моря до белого города,
живёт в сердце города Белграда.
Все-русский Царь, Царь Николай,
сербские солдаты бойцам стоют,
Альбанию, когда проходили,
Короля Петра на руках носили!
Что не было Царья Николая
трагедии не было бы края,
прожить не смогли бы Голготу;
и славить победы в жизни!
Все-русский Царь , Царь Романов,
о России я ещё сниваю,
пока будет мира и будет рождения,
и солнце будет блестят как свобода!
В сундуках сердца сильно бьют,
вернулись герои в Сербию
танцуют колеса, славится свобода,
поёт армия сербского народа.
Тот кто сербской землёй ходит,
знает что такое ропство а что свобода,
знает любить Царья Николая,
русского святого в глазах рая.
Превод: Гордана Китановски
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Др РАЈС

Кад је чуо за све злочине,
што Германи по Србији чине,
доктор Рајс је дош’о у Србију,
да сазна за српску погибију.
Хвала теби Арчибалде Рајсу,
велико је срце у твом гласу,
што почива на Кајмакчалану,
по твојој жељи у српску славу!
Твоје перо само истину пише,
твоје срце за слободу дише,
Србија ће вјечно да те слави
твоја дјела неће да заборави.
Злочинце ће стићи божја казна,
цијели свет мора да сазна,
ко је Србију хтио да покори,
српски народ у сужње претвори.
С војском си прешао Албанију
у срцу си носио Србију,
кад се преживи Албанска голгота,
Слобода је важнија од живота!
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РУСИЈА - СРБИЈА

Кажу да је Русија,
велика ко Србија.
Кажу да је Србија,
велика ко Русија...
и још два села више,
и још два града више,
два братска народа,
у боју побједише!
Србија је робовала!
Србија је ратовала!
И јунаке своје дала!
Никад није била мала!
И данас ако затреба,
сви смо дио плавог неба,
сви путеви наши воде,
Србију до слободе!
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ПРОБУДИ СЕ СИНЕ...

Кад чујеш трубу, пробуди се сине,
Српска војска за слободу гине!
Српска војска иде низ планине,
Један Краљ, и цио народ с њиме!
Далеко је море, Крф, острво Видо,
то страдање Срба само Бог је видо.
Бог чува Србе, Краља и Отаџбину,
што кренуше с вјером у туђину!
Кад чујеш трубу, пробуди се кћери,
молимо се Богу-- православној вјери!
Молимо се Богу за српске јунаке,
код куће су дјеца, и жене и мајке!
Кад сам звуке бојне трубе чуо,
са четом сам у војну кренуо!
Не плач` мајко, мене војска зове,
Идем драга у побједе нове!
Само су Срби избрисали живе,
за спас Београда, за спас Отаџбине!
Ко може српску историју да крије:
Французи су клицали:''Vive lа Serbie!''
’’Vive la Serbie!’’
Живјела С р б и ј а!
*
Спаситељу наш, видиш ли Голготу,
Црквена звона за слободу бију,
вратише се јунаци животу:
--Ослободише сву земљу С р б и ј у!
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МОЈУ КУЋУ НИКО НЕ МОЖЕ ДА СРУШИ

Не напуштај оног који ти је драг,
вратићеш се опет ти на кућни праг,
на топлој пећи и мачак задријема,
-Ја сам у кући, и ако ме нема!
Нека те понесе и љубав и снага,
младу пренеси преко кућног прага,
дјеца се играју по зеленој трави,
и мени ће да се срећна звијезда јави.
Путник долази да закуца на врата,
одрек`о се нисам ни сестре ни брата,
прозори знају кад се олуја спрема,
-Ја сам у кући, и ако ме нема!
Кад процвјета божур, склонићу жице,
Косовом ће тада да пјевају птице,
дјеца ће да уче наш Косовски бој,
све српске јунаке позваће у строј!
Моју кућу нико не може да сруши,
у мени је Господ и љубав у души,
слобода ће једном Косовом да влада,
док постоји вјера— живјеће и нâда.
Видим да је јарко огријало сунце,
изнад планина обасјало врхунце,
Српска се застава поносно вијори,
на највишој кули за слободу бори!
Не напуштај огњиште, ватра још гори,
славуј наше пјесме сад пјева у гори,
у цркви за славу ти упали свијећу,
Бијели нам је анђео пожелио срећу!

47

ПУКОВНИК РАЈЕВСКИ

Пуковник Рајевски
за Србију се борио,
српскоме народу,
срце је поклонио!
Ах, колико траје љубав према жени,
ни цијела Русија знала није,
још дуго се воле заљубљени,
у грудима срце силно бије.
Гледам, небом лете два галеба сиња,
кроз вијекове плови руски брод,
вољела те Ана, Ана Карењина,
памтиће те читав српски род.
А, колико траје љубав према жени,
и када кренеш у одлучан бој,
на мору се вјетар с валовима пјени,
а ти не жалиш млади живот свој.
Пуковник Рајевски,
за слободу се борио,
за земљу Србију,
он је јунак био!
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ПОЛКОВНИК РАЕВСКИЙ

Полковник Раевский
боролся за свободу,
сердце завещал
сербскому народу!
Ах, бесконечна любовь к женщине
зтого Россия не знала.
Влюбленные страстно любили друг друга,
в их труди сердце стучало.
Смотрю, в небе летят две синие чайки,
через века плывет русский пароход...
любила тебя Анна Каренина помнит об этом весь сербский род.
Ах, бесконечна любовь к женщине,
и пока рвешься в бой поскорей,
волны играют, ветер свищет,
а ты не жалеешь жизни своей.
Полковник Раевский
за свободу пал,
но для всей Сербии
он героем стал!
Превод: Марија Анатолевна Златковић
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СВЕТИ РОМАН

Да ли сањаш Свети Романе,
какво ће јутро Србији да сване?
У српској земљи Рајевски снива,
на мојим рукама срце му почива.
Да ли памтиш Свети Романе,
јунаке што Србију бранише,
да ли памтиш те ропске дане,
када за Србију крв пролише!
Да ли сањаш Свети Романе,
срце што ће од љубави да плане,
која ће љубав да надвиси вријеме,
а чије срце од бола да стане?
Једно срце мајчици Русији даде,
а друго поклони прелепој Ани,
треће срце паде у земљи Србији,
да га вјечно српска љубав храни!
Док небом лете коњи врани,
и вјетар морске таласе њише,
ко може љубав да забрани,
иако Рајевског нема више.
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НЕБОЈША КУЛА
Рига од Фере
И данас Дунав поред Куле тече,
највећи бол је када падне вече,
један грчки пјесник у њој и сад бива,
све тајне љубави у себи сакрива.
Ој, Небојша куло, куло од камења,
увијек си слободу за пјеснике хтјела,
у теби су многи у ланцима били,
све док Срби нису врага побједили!
Уз божју помоћ православне вјере,
у мени пјеваш ти Риго од Фере,
зидови пјевају само тужне пјесме,
о правди и слободи пјевати се не сме!
А Јонско море још увијек се таласа,
и пјесма живи од дјечијег гласа;
Акропољ мене са висине гледа,
та вјечна љепота пјеснику се не дâ!
А дјеца расту крај Небојша куле,
далеко се пјесме свих сужања чуле,
слободу коју су годинама сањали,
због које су вјековима робовали!
Хеј, слети галебе на Небојша кулу,
њише се љубав на вјечноме чуну,
кад цио Београд крсне славе слави,
-Не смије Србија да те заборави!

51

СВЕТИ АЛЕКСАНДАР НЕВСКИ

Када цркву Невског сунце обасја,
у очима мојим икона се засја,
долазе да се вјенчају младенци,
од пољубаца плету им се вијенци.
А Београд се бијели као лабудови,
и сви наши остварени снови,
над твојим ликом Србија бди,
Бог није у сили већ у љубави.
Када цркву Невског молитва понесе,
са Дунава вјетар пољупце донесе,
у свакој се шкољци тад бисер засија,
љубав према Исусу вјечито сија.
Господ ме је храбро кроз живот водио,
на мајку Русију поносан сам био,
да крсну славу прославим у миру,
молим се Богу у граду Владимиру.
Погрешно сам Библију и ја схватио,
цијелог сам живота због жêна патио,
да тражи љубав пође и Рајевски:
--У твоју славу—Александре Невски!
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ВОЛИМ ТЕ БЕОГРАДЕ

Мој најљепши граде, ти си у брдима,
увијек ћеш бити у мојим сновима,
младост и љубав најљепши је спој,
вјечно ћу те вољети бијели граде мој.
На Ушћу гдје Сава грли Дунав плав,
љубила си мене док њихао се сплав,
и рибе су биле све нијеме до зоре,
пливали у Дунаву, а сањали море.
Гдје су Три шешира, ту је Скадарлија,
од љубави се занијели, само ти и ја,
а боемско вријеме прате и виолине;
волим те Београде када сунце сине.
Побједник си ти, а побједио сам ја,
све док галеб лети, све док сунце сија,
кад кошава дува – Авала се плави,
ко смије Београде да те заборави.
Гледам те Београде, мој бијели лабуде*,
пјеваће се пјесме и кад ме не буде,
младост и љубав најљепши је спој,
вјечно ћу те вољети бијели граде мој.

*

Стих је из пјесме Пут Б. Радичевића
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ИЗРАЕЛ

Теби се окрећем свети Јерусалиме,
и свом дјетету изговарам твоје име,
да нису зидине Соломоновог храма,
вјечито би душа моја била сама.
Теби се окрећем свети Јерусалиме,
ако имаш моћи пред олујом, спаси ме,
моја је црква, а твоја синагога,
молим се за свога, а ти за твог Бога.
Теби се обраћам свети Јерусалиме,
теби се обраћам за крштено име,
хоћу у ријеку Јордан да загазим,
Светог Јована на небу да спазим.
Теби се обраћам свети Јерусалиме,
када су у мору биле осеке и плиме,
Мојсије је чеда из Египта извео,
и јеврејску дјецу у Израел довео.
Клањам се пред светим Зидом плача,
нека моје ријечи љубав сад надјача,
дјечија је пјесма срећна и весела;
пјевамо у славу вјечног Израела!
Теби се обраћам свети Јерусалиме,
имам самоћу да подјелим с киме,
љубав према Богу да не буде сȃма,
и да живи твоја Пјесма над пјесмама!
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Мој пород пјева сад у своме гнијезду,
погледи запале Давидову звијезду,
ријека Јордан никад не смије да пресуши,
море се таласа и у мојој души.
И Давид је побједио Голијата,
кад Каин у поље позва свога брата,
живот из праћке може да се погоди,
у Витлејему се мушко дијете роди.
А ми ћемо прећи на другу обалу,
са пољупцима њихат` се на валу,
сви загрљени с дјецом Палестине:
-Сунце мира да нам свима сине!
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РИМ

Када сам у очима осјетио дим,
знао сам да је Нерон запалио Рим.
Уз велику ватру пјесме се не пишу,
об лаке већ зову да донесу кишу.
Кад се млади морнар за пучину спрема,
на родни град мисли Ромула и Рема.
Арена је велика, Париз и Сена,
љубав је још већа кад те воли жена.
Нико праву љубав у срцу негаси,
изгубљену срећу од љубави спаси.
Престала је вучица да даје млијека,
у зеленој гори вук је вјерни чека.
И на Картагину бацили су чини,
љубавне се сјенке грле у тишини.
Осташе право стубови да стоје,
да ноћима сјајне звијезде броје.
У Риму се рађају, у Риму умиру,
а ја сам пјесмице пјевао о миру.
Робовима нек су били тешки ланци,
а за Римско царство остали смо странци.
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ЈАПАН

Знам за земљу излазећег сунца,
кад дијете спава, кад дијете бунца,
то храбар народ слободу жели,
шаку пиринча са другим дијели.
Показали смо колико смо јаки,
када су срушили град Нагасаки,
јапански народ свој понос има,
а била је разорена и Хирошима!
Нек` гонг на данашњи дан одјекне,
нек` се мржње сваки човјек одрекне,
сјети се Нагасакија и Хирошиме,
сваком дјетету изговори име.
Зашто сте бацили атомске бомбе?
Дјеца су учила да играју самбе!
Дјеца су учила у основној школи,
да се свако дијете од срца воли.
Преживјели памте ужасе рата,
свако дијете има сестру или брата,
читав свијет од љубави да живи,
да се љепоте свих земаља диви.
А, шта је са дјецом чије су очи,
заувијек нестале у мрачној ноћи,
јака их је свјетлост обасјала,
озрачена до данашњег дана!
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Још се кимоно на жици суши,
велики бол је у мојој души,
чекам да сунце опет изгрије,
и да се дјеци радосно смије.
Нек голуб мира у небо полети,
нека се дјечијих осмијеха сјети,
да се сви млади остваре снови:
-Рат ником, и никад да се понови!
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ЗАВЈЕТ СВЕТОГА САВЕ

Браћо Срби по крви и роду,
боримо се за свету слободу,
са сабора столице у Расу,
сви заједно бјесмо у том часу:
Завјет даде наш светитељ Сава:
-Само слога Србина спасава!
Браћо Срби по крви и роду,
на Косову гинусмо за слободу,
јер са збора цркве Самодреже,
крв нас српска за Косово веже:
Завјет даде наш светитељ Сава,
-Само слога Србина спасава!
Браћо Срби по крви и роду,
борите се за свету слободу,
нек Бог чува Србе у животу,
преживјесмо албанску Голготу,
Завјет даде наш светитељ Сава:
-Само слога Србина спасава!
Браћо Срби по крви и роду,
борите се за вјечну слободу,
братска крвца не смије да се лије,
проклеће нас срце Србадије.
Завјет даде наш светитељ Сава:
-Само слога Србина спасава*!

*

Слоган пјесника Јована Драгашевића

59

КАРАЂОРЂЕ

Стојиш испред храма Светога Саве,
поносан на српство, уздигнуте главе,
кроз кол`ко си само прошао Голгота,
кидајући ланце ропскога живота!
Са сабљом у руци ти се и сад бориш,
као Душан Силни на врхунцу моћи,
-КОЈЕКУДЕ СЕРБИЈО!—кликом изговориш:
-Врховни војводо, дал` ћеш у бој поћи?
На Опленцу српских, светих манастира,
против зала Ђорђе пробада аждаху,
док копље бљешти, а српска труба свира:
-На устанак, браћо!- сви у једном даху!
На вјечној си стражи града Београда,
поред тебе чврсто сад маршира Гарда,
сви ликови српски на лик Вожда сличе;
јунаштвом се твојим поколења диче!
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ЧЕГАР
(поводом 200 година Чегарског боја)

Покажи свијету, Србијо, кулу од лобања,
Синђелић на Чегру још слободу сања!
Покажи свијету, Србијо, сабљу Синђелића,
ојачала крила српских соколића!
Покажи свијету, Србијо, гдје је барутана,
у душама српским још је жива рана!
Покажи свијету кубуру, пуцањ Синђелића,
што у ваздух диже безброј османлића!
Покажи свијету, Србијо, и срце ратника,
што бијеху за Христоса жртве мученика!
Покажи погибељ, Србијо, Христоса са крста,
српски се војници крсте са три прста!
Покажи свијету, Србијо, кад ланце кидају,
храбре српске мајке за сином не ридају!
Покажи свијету, Србијо, то небеско царство,
јер су кости Српству њено сво богатство!
Покажи свијету, Србијо, заставу слободе,
сви мртви војници још по небу ходе!
Упамтите, браћо Срби, ријечи Ламартина,
да за покој душа буде вјечита тишина!
Нека сазна свијет како освајач страда,
који жели Србима вјечито да влада!
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ХИМНА ЈОВАНУ КУРСУЛИ
(поводом боја на Варваринском пољу)
Да ли су ме све планине чуле,
ја дозивам име Јована Курсуле.
Он на вранцу још небом језди,
тамо гдје се сокол птица гнијезди.
Ој, јуначе, славни наш Јоване,
кад ће зора Србији да сване?
Твој се поклич низ поље разлеже,
док сви Турци са бојишта бјеже!
На врх сабље главу му подиг`о,
до слободе ти си срцем стиг`о,
на мегдану стекао си славу,
Арапину одсјекао главу!
Ој, јуначе, славни наш Јоване,
кад ће зора Србији да сване?
Твој се поклич низ поље разлеже,
док сви мртви на бојишту леже!
Ја дозивам српскога јунака,
Кара-Ђорђа, вожда устанака,
браћу Русе по вјери и роду;
Хајдук Вељка што сања слободу!
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ХИМНА ХАЈДУК ВЕЉКУ

Да ли и сад бадем дрво расте,
покрај града славног Неготина,
да ли и сад шири своје гране,
к`о кад Вељко пије рујна вина.
-Што се борих, нећу да се кајем:
Главу дајем, Крајину не дајем!
Браним слободу српскога народа,
браним слободу на пучини брода,
браним слободу цијелог српског рода,
браним слободу сина рођенога.
Све док сунце сија јачим сјајем:
-Главу дајем, Крајину не дајем!
Ја пред битку бритку сабљу пашем,
свога коња пред двобој узјашем,
браним слободу и женском љепотом,
платио сам и својим животом.
Жеља бјеше да прошетам рајем:
-Главу дајем, Крајину не дајем!
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Браним слободу славне Србије,
браним слободу Неготин крајине,
ја пред Вождом увијек гордо стајем:
-Главу дајем, Крајину не дајем!
Да ли и сад бадем дрво расте,
покрај града славног Неготина,
да ли и сад шири своје гране;
Хајдук Вељко пије рујна вина.
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БАНОВИЋ СТРАХИЊА

Никад нисам разумио љубав,
према жени која ће ме вољети,
дал` сам лијеп или можда губав,
да ћу морати за женом и мријети.
Никад нисам разумио себе,
и то женско срце невјерно,
да ми срце због љубави зебе,
и када је лажно вољено.
Никад нисам разумио срећу,
да на вјерност се могу заклети,
и пољубац што слути несрећу,
од кога се може и умријети.
Зашто ли сам опростио жени,
сва невјерства у мојим сновима?
Зашто ли сам опростио жени,
све невјерство у њеним ноћима?
Зашто ли сам опростио жени,
која ме је хтјела и посјећи,
а љубав се десила у мени,
истину сам свијету хтио рећи!
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СВЕТИ ЦАР ЛАЗАР

Цар Лазаре у царству небеском,
твоју клетву још и данас чујем,
молимо се пред српском колијевком:
-Цјело Српство за тобом тугује.
Цар Лазаре, српски господаре,
из пехара и ја вино пијем,
а у покој свих српских јунака,
свих јунака из свих устанака!
Цар Лазаре, српски господаре,
памтиће те вјечно поколења,
Србији ће славу да подаре,
над моштима свеца вјечна бдења!
Цар Лазаре, српски господаре,
твоје срце још и данас бије,
за Косово наше земље свете,
у грудима јуначке С р б и ј е!

66

РИБАРСКА БАЊА

Над Крушевцем сиви соко лети,
да се куле Цар Лазара сјети,
и Рибарска опила га бања,
ко је дош`о љепше снове сања.
На Косово кад је одлазио,
Цар Лазар се тад воде напио,
и сва српска војска с њиме:
-Заклели се у божије име!
И Голготу српски народ памти,
када срце за слободу пламти,
Краљ Петар је преко Албаније,
носио заставу вољене Србије!
И Швајцарац, хумани, Виктор Кин,
срце је имао као српски син,
лијечио је браћу рањенике,
наше храбре, српске мученике!
А, Рибарска, јесте царска бања,
све је љепша, сваког божјег дана,
ко једном оде, опет се врати,
за светом водом и душа пати!
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МАЈКА ЈУГОВИЋА

Мајко наша, Мајко Југовића,
девет браће и Југа Богдана,
Цар Лазар је на Косову пољу,
осветлио лице Видовдана!
Мајко наша, Мајко православна,
срце твоје на Косову бије,
историју славну заборавља,
само онај који јунак није!
Мајко наша, Мајко православна,
пред иконом ти упали свијећу,
да побједа наша буде славна,
кад год Срби у љути бој крећу!
Мајко наша, Мајко православна,
ти си понос српскоме народу,
од времена, та несрећна , давна,
боримо се за свету слободу!
Крстимо се увијек са три прста,
вјечно ћемо да славимо славу,
док разапет Исус гледа с крста,-ми служимо вјеру православну!
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КОСОВКА ДЈЕВОЈКА

Ја сам Косовка дјевојка,
тражим свога вјереника,
који ми је прстен дао,
и пред црквом цјеливао.
На Косову цвјетају божури,
црвене се све од српске крви,
још се барјак по Косову вије,
тамо гдје је и срце Србије!
Рањенима видам ране,
чекам јутро да ми сване,
пред јунацима гордо стојим,
свог јунака вином појим.
Вјечно ћу ја да жалим,
оне што су живот дали,
увијек мени срце силно бије,
за слободу моје Србије!

69

СВЕТИ ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ

Ти који си мраморне стубове поставио,
и загрлио вјечност умјесто жене,
ти који си на свим ратиштима био,
да ли си некад споменуо и мене.
Ти који си мраморне стубове поставио,
ти који си испјевао Слово о љубави,
ти који си се за слободу борио,
цио си српски народ прославио.
Деспоте Стефане, српски сине,
витешки реду ''Змаја'',
да ли си Србију сањао цјелу,
а волио је до бескраја.
Ти који си улио двије ријеке у једну,
ти који си двије жене снио,
да ли си знао за жену чедну,
да је не знаш, а да си је освојио.
У твоју славу ја пехар дижем,
пехар за светог цара Лазара,
пред јунацима заставу љубим,
за све почивше Косовског раја.
Ти који си гледао вране гавране,
на чију ће кулу да слете,
како разносе дијелове тјела,
јуначке косовске чете.
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Ти који си улио двије ријеке у једну,
ти који си Бијели град створио,
видио си голубицу жедну,
прије него си се воде напио.
Ти који си тешке стубове поставио,
и у небеса винуо свој витешки мач,
од свете земље ништа ниси крио,
Мајка Југовића је бризнула у плач!
На Косову пољу цијело племство неста,
пресели се свјесно у небеско царство,
још божури цвјетају, а тишина не преста,
свједочи да су кости Српству све богатство.
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ПРОКЛЕТА ЈЕРИНА

Кад над Смедеревом јарко сунце сине,
ја се сјeтим жене—проклете Јерине,
када ме заведу само плаве очи,
те зидине старе и срце прескочи
У пјесмама старим памте се старине,
још увјек се сјећам проклете Јерине,
када према мени њена клетва крене,
ја почнем да бјежим од сопствене сјене.
И кад ми на раме сокол птица слети,
да ли ће је моје срце пребољети,
и док ловци гоне утву златокрилу,
ја трагове кријем за проклету Јерину.
И док зидам кулу од крви и зноја,
гледам Дунав тече, а ти ниси моја,
да ли без љубави срећан можеш бити,
из ријечних шкољки бисерје с`купити.
Ко може нашу љубав да забрани,
иако су мени дани избројани,
кад вјетар донесе мрака и тишине,
прогања ме лице проклете Јерине.
Никад нисам њене разумио ријечи,
љубавни сам слуга што пред ликом клечи,
ако ја полетим с небеске висине,
дал` ће жалит` срце проклете Јерине?
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У љубавном заносу и Дунав се стиша,
на очи ми камење пада као киша,
и ко смије наш дуги пољубац да прекине,
док сијевају муње проклете Јерине!
Када се појави на кули од града,
љепота њеног лица блиста изненада,
пратим како полако иде низ зидине,
љубим сваку стопу проклете Јерине!
На Дан вјенчања звона и не чујем,
у Цркви нећу срећу да јој кујем,
изнад њених круна плачем од милине,
нек ме мач посјече проклете Јерине!
Спреман сам и у Арени да се борим,
за њену руку звијери се не бојим,
нек се њено срце за мене не брине,
растржу ме лавови проклете Јерине!
И ослијепљен ја ћу да испаштам гријехе,
у тишини манастира тешке ми утјехе,
у шести круг ме баци у пакао,
да пребројим сузе што сам исплакао.
Из њеног тијела лептири излијећу,
и галеб што кружи пожели ми срећу,
док јој моји прсти милују облине,
ја осјећам тијело проклете Јерине!
Па нека ми баци и у очи чини,
па нека и умрем сам у тишини,
увијек ће срце за њом да ми гине,
од љубави живим проклете Јерине!
Штета што се нисам раније родио,
можда бих и њену руку запросио,
кад нам се душе у рају сједине,
умријећу срећан крај проклете Јерине!
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Кад своје тијело купа у Дунаву,
тад препливам Млаву и Мораву,
шта све могу мени жене да учине,
а посебно језик проклете Јерине.
И бродолом нашу љубав усталаса,
дуги је пољубац да би било спаса,
и док на дно тонем бескрајне пучине,
биће пропаст Царства проклете Јерине!
Смедерево ни свети Лука не одбрани,
од њених моштију још ме љубав храни,
с усана јој дајем мирис бијелог крина,
да ме ропства спаси проклета Јерина!
Миљеницу ћерку у харем је дала,
цијелога живота срећу проплакала,
на обали Дунава пољско цвијеће вене,
бојим се да талас не однесе и мене.
Синове је мајка у љути бој слала,
Смедерево њојзи не рече ни хвала,
ослијепише Турци оба њена сина,
прозваше је тада проклета Јерина.
Крај Тврђаве тeче једно исто вријеме,
са изласком сунца клија ново сјеме,
цијелога живота ја сам само пјев`о:
-Зидајте и мене у град Смедерево!
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ХАЈДУЧКА ТРАВА

Када сам Хајдучку траву косио,
и лијепу Јелену тада просио,
Малог Радојицу на муке стављали,
испод ноктију клинце забадали!
А мене гледа Хајдучка трава,
од погледа ме заболи глава,
присјетим се српских јунака,
свих јунака, из свих устанака!
Када сам Хајдучку траву брао,
као мелем на рану стављао,
хајдучке сам пјесме ја пјевао,
слободу земље Србије сањао!
Док смо се по земљи ваљали,
за Хајдук Вељка ми смо само знали,
испод бадем дрвета је био,
и лијепу Стану до зоре љубио.
Кара-Ђорђе се на устанак диг`о,
с јунацима у Београд стиг`о,
у Шумадији срце јако бије,
за слободу јуначке Србије!
Ћеле-куло сва си од лобања,
Синђелић на Чегру још слободу сања;
сјетите се ријечи Ламартина,
Од Ресаве јуначкога сина!
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У Херцег-Босни шуми Романија,
Светог Саве стара је Србија,
у гори је до триста хајдука,
не плаше се ни сабље ни мука!
Далмацијо, умири таласе,
све љепоте само море красе,
тамо где је Стојан робовао,
своју љубав није дочекао.
За слободу живи Црна Гора,
три корака до плавога мора,
о Његошу пјесма нек се пјева,
Црна Гора сва је од камена!
Војводино, житнице без краја,
свако зрно је од сунчевог сјаја,
Дунавом сам пловио до неба;
кроз равницу, игара и хљеба!
Ој, Косово , сво ти равно поље,
од божура, љубави се споје,
од џелата жртва се не крије:
- Косово је и срце Србије!
Хајдучку траву ставише на рану,
осјећам љубав у новоме дану,
над Србијом јарко сунце сија:
-Живи у мени јуначка Србија!
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ВИДОВЧИЦА*

Вид** ми врати Видовдане,
за све душе протјеране,
да угледам ја Косово,
и пољубим крсно слово.
Да ја видим Грачаницу,
Студеницу, Раваницу,
Пећку, Бањску и Дечане,
да и мени јутро сване!
Да се светој земљи поклоним,
и Богу се ја помолим:
Светом Сави—духовнику!
Цар Лазару—мученику!
Вид ми врати видовчице,
да угледам божје лице,
кад црквена звона звоне,
када српски народ гоне!
Недај да ме клетва стигне,
на оружје војска дигне,
огњишта да се не угасе,
Србадија да се спасе!
Вид ми врати Видовдане,
нек из ока суза кане,
за све мртве и прогнане,
с кућног прага протјеране!
Вид ми врати Видовдане!

*

Биљка вид, видац, видовка, видова трава.
Вид—врховни бог старе српске вјере, бог обиља, свјетлости и рата.

**
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ВУКОВ ДАН

Знамо Вуче, сви ће да науче,
дјеца мала сва слова да пишу,
ми славимо језик рода нашег:
-Захвални смо Вуку Караџићу!
Пиши, бриши, па опет напиши,
ноћима те једно слово мучи,
мирно спавај, сањај не уздиши,
врло брзо азбука се учи.
Наша школа Вуков дан слави,
Вук је у свакој дјечијој глави,
ђаци знају свих тридесет слова,
савршену азбуку из снова.
Наша школа Вуков дан слави,
сва имена, градове и села,
хеј, ђаче, пиши као што говориш:
Коса танка—усправна дебела.
Народне пјесме уз гусле слушам,
гдје је љубав, ту је српска душа;
јунацима наше земље свете,
дивио се и велики Гете!
Сада лијепо пишем, читати знам,
књигама ћу ја сву љубав да дâм,
што слова твоја прваци уче:
--Захвални смо вјечно теби Вуче!
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ХИМНА ФИЛИПУ ВИШЊИЋУ

Хеј, Вишњићу, да тебе не бјеше,
гдје би биле те пјесме јуначке,
гдје би били српски устаници,
устаници, храбри мученици!
Пјевај, пјевај, слијепи гуслару,
Србија је у вјечном пожару,
српски народ вјековима страда,
ал` остаје и вјера и нâда!
У сваком боју ти си јунак био,
Србију си пјесмом прославио,
твој се глас са покличом чује;
у срцима јуриш одјекује!
Ој, гуслару и слијеп си видио,
кроз све битке побједе желио,
да ће сунце Србијом да сине:
Слобода наше славне отаџбине!
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ХИМНА ДОСИТЕЈУ

Србија се буди, Доситеј је дош`о,
видјела га дјеца, кроз Београд прош`о,
сва дјечија срца сада силно бију,
Доситеј је дош`о у земљу Србију!
Устала је Србија писца да поздрави,
од Чакова до мора цио свијет га слави,
играју се дјеца у цвјетноме долу,
Доситеј је дошао да отвори Школу!
Србија не спава, Доситеј је роду,
покидао ланце за правду и слободу,
весела су дјеца у српскоме колу,
Доситеј је дошао у Велику школу!
Србија је будна, и будна ће бити,
када ће слобода ропство побједити,
и док књиге пише у великом болу;
Доситеј је дошао да отвори Школу!
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ХИМНА ВЛАДИЦИ ЊЕГОШУ

Долазе к теби, Владико,
најмудријој српској глави,
из народа си поник`о,
цијело Српство тебе слави.
Идем к теби, Владико,
горском диву на Ловћену,
ђе вјечита ватра гори,
Црној Гори за успомену!
Идем к теби, Владико,
да цјеливам свете скуте,
најмудрија српска дико,
слиједит` ћемо божје путе.
Идем к теби Владико,
горском диву на Ловћену,
ђе вјечита ватра гори,
Црној Гори за успомену!
Идем к теби Владико,
да тражим твој благослов,
на јунаштво ја сам свик`о,
слиједим српски родослов.
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СВЕТИ ПЕТАР ЦЕТИЊСКИ

Свети Петре, свештениче,
са Ловћена ор`о кличе,
ми бранимо град Цетиње,
црногорске све светиње.
Свети Петре, свештениче,
храбре бијаху о теби приче,
у нашој вјери и у снази,
Наполеона ти порази!
И пред Богом, и људима,
Свети Петар два срца има,
а кад светац он постаде,
једно Црној Гори даде.
Друго куца за Србију,
осјећања се тешко крију,
неко хтједе да растави,
два ока у једној глави?
Свети Петре, праведниче,
српског рода, мучениче,
за Боку се битке бију,
за Котор и Далмацију!
Свети Петре, свештениче,
пред Богом се слава стиче,
Црну Гору робом да не чине,
одбранисмо град Цетиње!
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Свети Петре, свештениче,
са Ловћена ор`о кличе,
вјетар носи галебове сиње,
Сунце свима да нам сине,
одбранисмо град Цетиње,
Слободу славне Отаџбине!
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КРАЉ НИКОЛА I

Свесрпски Краљу, краљу Црне Горе,
са Ловћена гледаш на плаветно море,
испјевао си химну Онамо, `намо,
шта је јунаштво само ми то знамо.
Клицали смо сви до зоре:
-Живјело је српско море!
А гдје је слобода што смо је сањали,
гдје је слобода о којој смо пјевали,
гдје је слобода за коју смо војевали,
још увијек нас памти Скадар на Бојани!
Клицали смо сви до зоре:
-Живјело је српско море!
Свесрпски Краљу, краљу Црне Горе,
чујеш ли како се таласа море,
чујеш ли ђе се крсна слава слави,
Његошу у помен, најмудријој глави!
Клицали смо сви до зоре:
-Живјело је српско море!
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А гдје је слобода што смо је сањали,
гдје је слобода о којој смо пјевали,
гдје је слобода за коју смо живот дали;
још увјек нас зове Скадар на Бојани!
Свесрпски Краљу, краљу Црне Горе,
за слободу златну јунаци се боре,
сузо из очију, никада не кани,
најљепши је град -- Скадар на Бојани!
Свесрпски Краљу, краљу Црне Горе,
често и мене прате ноћне мőре,
када се окренем према божјем лицу,
У Скадру зидају младу Гојковицу!
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ВИНОГРАДАРСКА СЛАВА
Свети Трифун
Благослови ме Боже и када се кајем,
нека имам среће макар с једне стране,
Немањићу сво богатство дајем,
чекам грожђе да са јутром сване.
Из твога гроба изникла је лоза,
Немањића--- Симеоне Мироточиви,
српским земљама нек се вино точи,
грожђе и вино—српске плодности!
За све грешне Исус Христос пострада,
на чокоте и лозу крв своју проли,
у Господу ми оста једина нâда,
када се душа пред свецем моли.
Благослови Боже винограде родне,
орезану лозу вином ћу залити,
млади су чокоти и све лозе плодне,
од сваког ћу грозда рујно вино пити.
И црква се од сунца на небу сија,
чује се литургија светих свештеника,
пламен ме свијећа с тамјаном опија,
пред српским свецима божјега лика.
Данас нам је слава , Свети Трифуне,
породица слави господа Бога,
и вјетар кроз душу када силно дуне,
њише гроздове винограда мога.
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За крсну славу колач вином преливам,
пјевамо славску пјесму у божје име,
дуго гори свијећа као да је жива,
најмилији, сине мој, ти наслиједи ме!
Кад се сутон спусти и на наше куће,
а ватра у пећи почне да пуцкета,
дјеца су са мајком крај погаче вруће:
Крсна слава кћери, највећа је срећа!
На трешњу се песмо ко немирна дјеца,
бјеше цвјетна још на крају њиве,
срце ми игра, за младошћу јеца,
процвјетале слатке ранке шљиве.
Хтио сам и Мјесец руком да дохватим,
да чаробним штапом и звијезде запалим,
да се своје борбе без оружја латим;
срећа је била у стварима малим.
С`крисмо се у колиби пред саму кишу,
гледасмо капи што с листова се циједе,
како се на вјетру и брестови њишу,
мало нам животи пред олујом вриједе?
Видјесмо птице у јатима што лете,
у кљуновима носе вино што смо пили,
можда ће и нас некад да се сјете,
босим смо ногама гроздове газили.
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И рој се пчела на зрневље сјати,
хоће све сласти да испију из мене,
зар нам није говорила мила мати,
једном ће цвијеће и с нама да свене.
Јелен јутро на роговима понесе,
у свитање маглу растјера кад ријеши—
да пејзаж лишћа претвори у јесен,
четкица по платну моје боје тјеши.
Још кола сликам препуних плодова,
у женама себе изгубио јесам,
бачве и каце, бурад, препуни сокова,
смуљало ме вријеме, ни осјетио нисам?
Испрскаћу душу и плавим каменом,
нек широко лишће као љубав плави,
нек пољупци моји бубре са сјеменом,
прије него се звијезда Даница појави.
Благослови Боже да киша ороси,
да се додолским пјесмама дозову,
дјевојке што трче са вијенцем у коси,
благи их лахор кроз пољане носи.
А ријека протиче и пролази вријеме,
низ брдо кренула Велика кола,
цјелога живота носим тешко бреме,
а никад још нисам вриснуо од бола!
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Којим бојама дугу да насликам,
мој је поглед преко планина прати,
још се из шуме чује јеленова рика,
ко ће минуле године да ми врати?
А када се ноћ спусти на наше куће,
а ватра у пећи почне да пуцкета,
Мајка је са дјецом крај погаче вруће,
Крсна слава наша---највећа је срећа!
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СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ

Када дођем у Солун, гледам Храм,
да ли дишеш Свети Димитрије,
нећу морати да живим сâм,
док у мени Исус срцем бије.
Да ли осјећаш Свети Димитрије,
мирис тамјана, запаљене свијеће,
тишину која Српско гробље крије,
да од живота нема веће среће.
Да ли чујеш Свети Димитрије,
како таласи у обалу бију,
како се море са тугом пјени,
како срце куца за Србију!
Да ли видиш Свети Димитрије,
како галеби изнад мора лете,
док сунце наша лица мије,
хоће ли мртве војске да се сјете.
Свети Димитрије, знаш ли за Голготу,
црквена звона за слободу бију,
вратише се јунаци животу;
Ослободише сву земљу Србију!
Путниче, застани на трен,
овдје почивају српски војници,
Зар живот може бити само сјен,
кад нестанеш у одлучној бици?
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Путниче, застани на сат,
два су краља прешла Албанију,
знамо да је био крвави рат,
борили се за земљу Србију!
Путниче, застани на дан,
осташе многи замрзли да снију,
остаде им највећи сан,
да ослободе земљу Србију.
Путниче, застани за ноћ,
допливај до острва Вида,
са острва ти нико неће доћ`
плава гробница за Србима рида!
Путниче, кад угледаш море,
и на води самртни пут,
не љуби Гркиње до зоре,
тамо гдје не цвјета лимун жут.
Путниче, кад угледаш јеле,
знај да је младост разасута,
још ми пред очима снијег вије,
дјеца се свијају мајци око скута.
Путниче, кад угледаш крст,
знај, ту српска војска почива,
Краљ Петар је уперио прст,
тамо гдје је гроб, а не њива.
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Путниче, кад угледаш чемпресе,
и кад удахнеш смртну тишину,
немој да те поклич понесе,
да сабљом кренеш низ пучину.
Путниче, кад угледаш облаке,
под којима кисну српски војници,
помисли на школу и на ђаке,
јунаци не умиру само у бици?
Колико српски војник мјери,
а имао је дјеце шесторо?
Још увијек је одлучан у вјери,
да пред пушком поведе коло.
Путниче, видиш ли Голготу,
црквена звона за слободу бију,
вратише се јунаци животу;
-Ослободише сву земљу Србију!
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СВЕТИ ЂОРЂЕ

Ја гледам лице Светога Ђорђа,
док пред иконама дјеца се моле,
своје срце православљу дају,
кад Свети Ђорђе пробада аждају!
Он није само пробо аждају,
пробо је и зло да свијетом не влада,
да нас избави неправде и лажи,
да живот буде и срећа и нâда!
Кад гледам очи Светога Ђорђа,
ко да на небу анђела видим,
раширених крила у љубавном сјају,
то Свети Ђорђе пробада аждају!
Док гледам копље Светога Ђорђа,
и бијелог коња што кроз ноћ језди,
видим људе што живе у рају,
и Светог Ђорђа пробада аждају!
Ја гледам мач Светога Ћорђа,
који неправду хоће да посјече,
па да на сунцу оштрице сјају,
кад Свети Ђорђе пробада аждају!
Вјерујем у штит Светога Ђорђа,
којим ће све нас да заштити,
па да на небу полетим на змају,
и видим како пробада aждају!
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ЂУРЂИЦ

Какво је то зло—свијет задесило,
двоглава аждаја земље поробљава,
свијет под собом руши, пламен јој у души,
цијели свијет сад гори, са аждајом бори!
Угаси јој ватру што пламти из уста,
море је пресахло, шума нам је густа,
за копље Ђорђа сада сви већ знају,
спаси нас Свети, прободи аждају!
Да ли је аждаја, или је то змај,
оштар мач нам Свети Георгије дај,
одакле дува та страшна олуја,
из чијих уста жива ватра куља!
Какво је то зло—свијет задесило?
Двоглава аждаја репом ишибава,
ко неће да слуша, да се не покори,
велики пламен мож` да га сагори!
Какво је то зло—свијет задесило,
царевој се кћери на језеру снило,
ал` се Свети Ђорђе пред госпом појави,
лијепу је и чедну од змаја избави!
Какво је то зло—свијет задесило,
када се клањам, јачем покоравам,
док ми парче хљеба и водицу дају,
и Цар је Константин згазио аждају!
И данас ми се у сну светац јави,
на бијелом коњу кад славу славим,
Господ га закити вијенцем вјечне славе,
да га људи памте, по јунаштву славе!
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ХИМНА НИКОЛИ ТЕСЛИ

Родио се Никола у Лици,
у православној, српској породици,
Никола је свјетлост био,
цијели свијет је освијетлио.
Хучи ријека Нијагара,
и љепотом срца спаја,
међу облацима све до муње,
Теслине се вију струје.
Америка—земља силна,
у очима одсјај пламти,
Теслин живот продужила,
цијели свијет ће да га памти.
Теслин лик је српска слика,
сваком Ср`бу он је дика,
Научник се прославио,
свјетску славу заслужио!
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A HYMN TO NICOLA TESLA
In Lika Nicola was born
In a Serbian Orthodox family
his mind with genius abounded
the whole world with light provided
Roar Niagara Falls
their beauty human hearts unites
thunder clouds that you can see
contain Tesla's electricity
America, the land of might,
in your eyes shines his tremulous light
Tesla's life you have prolonged
the whole world will remember him for long
Serbian pride is Tesla’s merit
to him Serbs owe for their credit
The Serbian scientist to prominence rose
The whole world about him knows

Превод: Теодора Марковић
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ВАСКРС

Молимо се теби Исусе Христе,
за оне који те на крст разапеше,
који ти клинове у тијело зарише,
по светој земљи крви пролише!
Христос васкресе трећега дана,
свака у њему зацијели рана,
све мртве душе из сна пробуди;
Христос воскресе!- пјевају људи.
Сјај божјег лица анђелима треба,
кад сунце сину с плавога неба;
велику плочу са гроба склонише,
Христа да нема-- хаљине открише!
Кад се Исус на небо пресели,
клели се Богу да су га видјели;
Свети Дух вјечни пламен запали,
да би се Спаситељу радовали!
Исусова љубав вјечна је била,
анђео рашири своја бијела крила,
у наша срца радост донесе:
Христос воскресе! Христос воскресе!
Ваистину воскресе!
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