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Косово и Метохија је душа Србије 

 

Невена Митранић  

Гимназија „Милош Савковић“, Аранђеловац 

 

 име Оца и Сина и Духа светога 

Над молитвама. 

 

Наш је укус горак, крви моја. 

Моја давно заборављена истино, 

Прашино мог сна. 

Мој црвени цвете на пепелу заборава, 

Остављен да вене у магли туђих очију. 

Давимо се у мору илузије 

Којој смо сами одрешили руке. 

Огрешили смо се о тебе, моја крвава зоро, 

Веро у ноћи неверујућих, 

Ватро у гласу умирућих, 

Последња искро у души роба, 

Неправедно осуђеног за све кише 

Које су се пролиле над заборављеним пољима. 

Ми више не чујемо прве петлове 

И пуштамо да нас коров обавије. 

 

У име Оца и Сина, и свих река и планина 

Оскрнављених. 

 

Ти си последњи камен у рушевини храма 

Који смо сами разорили до темеља. 

Ти си зеница наших слепих очију. 

Ми смо решетке твога кавеза. 

Чезнем за даном када твој крст 

Неће бити симбол надгробног споменика. 

Угашена звезда плаче над мачем 

Заривеним у прах мртве земље. 
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Ти си светлост која протиче венама праведника. 

Ти си трн у незајажљивим очима. 

Ти си последњи осврт на свет који гори. 

Ми смо омча око твог врата. 

 

У име Оца и Сина и свих страдалника давнина 

Заборављених. 

 

Смех постаје подсмех. 

Звуци труљења нас гуше. 

Певају душе наших предака, 

Певају у хоровима, 

Певају у крицима, 

Певају у сузама које росе 

Црни вео пропадања. 

Кроз пламен нашег племена, 

Кроз бреме нашег времена, 

Подижемо лице ка небу 

Док нас шамара сурови ветар умирања. 

Сахрањујемо поглед у крвавој земљи. 

Нек у немиру посустајања почива. 

 

У име Оца и Сина и свих недостижних даљина 

Које смо напустили. 

 

Ја сам Бог твој без имена, 

Бог мој без лика и гласа, 

Бог наш без срама и страха, 

У ког смо некад веровали, 

За чији смо осмех давали главе. 

Зар смо га заборавили? 

Зар сте ме заборавили? 

Зар смо се заборавили, крви моја? 
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Зар смо спалили себи крила и заборавили? 

Зар смо ископали себи очи и заборавили? 

Зар смо одсекли себи језик и заборавили? 

Зар су наше ране себе заборавиле? 

 

У име Оца и Сина и свих паклених дубина 

Које смо искусили. 

 

Ућуткати пророке и проповеднике! 

Од чопора начинити стадо! 

Угасити жар у души, живот је увод у смрт! 

Плачи што умиреш! 

Плачи што си се родио! 

Моли за милост, 

Ти који си се дрзнуо да живиш! 

Твоја земља је ништа! 

Твоја земља је моја! 

 

У име Оца и Сина... 

 

Ја сам Бог твој са именом пред којим ћеш дрхтати! 

Са ликом ком ћеш се клањати! 

           ...ком ћеш се клањати! 

Са гласом који ћеш слушати без поговора! 

                                      ...без одговора! 

Са гласом који ти пара уши! 

„Бог” њихов од стида и страха... 

Зар смо заборавили? 

Зар сте га заборавили?! 

 

У име Оца и Сина... 

 

Доста је било! 
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Шта да учиним да те пробудим?! 

Шта да платим да те вратим у живот?! 

Ја не могу више! 

Ја отварам очи! 

Ја хоћу да видим светлост истине, 

Па макар над секиром свог погубљења! 

Мени је доста! 

Нама је доста! 

Њему је доста! 

Зар морам крв да пролијем да те добијем назад?! 

 

У име Оца и Сина и Духа светога... 

 

Ти си ветар у нашим спаљеним једрима! 

Црвени цвет на пепелу истине! 

Наша крвава зора, 

Последња нада и свитање! 

Глас оних који јесу, 

                који беху, 

                који ће бити! 

Вера оних који пале последње ломаче присећања! 

Остани мирис живота у нашим увелим пољима! 

Остани укус истине на нашим немим уснама! 

Остани име вечности на нашим ураслим гробовима! 

Бог нека грехе опрости, 

Гром нека небо распара, 

 

У име Оца и Сина и Духа светога... 

 

Ми нећемо умрети! 

Заувек живимо тобом проткани. 

Ми ћемо дисати и кад ветар угине 

Јер смо се држали за своје снове 
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Док се тло рушило под нама. 

Ми смо истина, крви моја, 

И зато нећемо умрети! 

Ти си прва помисао у јату мојих храбрости! 

Најлепше перо у крилима сатканим од светлости! 

Остани дух праведних, 

Који ће те на грешним рукама носити! 

Бог нек нам живот опрости! 

Ми нећемо заборавити! 

 

... Амин. 
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Гордана Галамб 

Економско-трговинска школа, Кула 

 

на стоји сама, сакривена у сенци крошње 

великог дрвета, високо на брдима Копаоника. 

Стоји слабашна, наслоњена на храпаву кору 

стабла, које је сада једино придржава. Сузе које 

је исплакала створиле су бразде на њеном лицу; својом 

оштрицом исцртале боре око очију и исушиле кожу. Али 

очи још нису изгубиле сјај; још увек у њима има нешто 

небески чисто и искрено. Још има наду, још верује. 

Уморни капци спуштени су ка тлу, али сузе још 

увек теку. Једна за другом падају низ образе на њене 

изборане, старе руке које нешто чврсто држе и не желе да 

пусте. Чврсто су га загрлиле и не дају – држе свом својом 

снагом, игноришући сву оштрину боли и чувају га од 

других. Других који бледе његово обличје, све више га 

удаљавају, а линију њихове повезаности чине све тањом, 

али она неће, не жели и не може да га пусти. Држи га 

чврсто у наручју и штити свим својим телом и бићем, јер 

оно је овој старици све што има, све оно што она јесте и 

без чега не зна да постоји. Пуштање њега било би 

одрицање себе. 

Дрхтавим ногама ослања се чврсто и постојано на 

тло, али време пролази и колена клецају. Тражећи снагу, 

поглед упире доле. Последњи сунчеви зраци пробијају се 

кроз крошњу и јасношћу најјаче светлине осветљавају јој 

наличје разлога њене борбе. 

И опет види зеленило врхова Шар-планине који 

стоје високо, разбијајући облаке. И опет чује жуборење 

Ситнице и Лаба који слободно теку, безбрижно се 

поигравајући са током Дренице. И опет остаје заслепљена 

лепотом Грачанице, задивљена величином њеног значаја 
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и изгубљена у линијама њених оквира. Може да осети 

прашину његових ораница, удахне бистрину ваздуха са 

његових манастира, умива се светом водом са његових 

река, милује обличје земље као изгубљено дете.  

Гледа у огледало своје душе и црна рупа у 

грудима бива све већа. Све је више стеже бол, а нека 

оштрица шири границе њене отупелости и боли је, јако је 

боли. Сузе навиру и замагљују јој поглед, а у тој магли и 

нејасности рађају се нови носиоци снаге. 

Из земље његових предела, уздижу се очеви и 

синови њене прошлости. Сви ратници, легенде и јунаци. 

Сви њени краљеви, и њене слуге. Сви цареви, кнежеви и 

мајке-царице. Високо изнад уздижу се копља и штитови, 

виори се застава са њених барјака. Дижу се темељи њених 

највећих светиња; невидљива рука слика најлепше иконе 

времена. Чује се одјек звона и снаге, и вере, и наде. Чује 

се одјек борбе и глас народа који кличе браниоцима 

наших корена. Сунце на небу исписује све испеване песме 

о народним јунацима и бојевима, а ветар шапуће њихове 

речи. И рађа се старица. Њеном крвљу струји храброст и 

величина очева, у њеним рукама чува се снага 

домољубља, у њеним ногама укорењују се игре и весеље 

народа. У срцу чува веровања и обичаје, у грлу скрива 

глас најлепших анђела, у очима се огледава сва њена 

историја и почивају лица свих светаца народа. 

И враћа јој се снага; плућа јој бивају испуњена 

ваздухом док упија и последњу слику. И осећа лакоћу и 

мир; и још се нада, и још више верује. А онда затвара очи 

и одједном нестаје светло. У сећање јој долазе прошле 

године. Мрак, крици, плач, крв, смрт. Куће у пламену, 

тежина паљби, отимање, упад. Уплакани дечак црне косе 

гледа како му отац умире. Бол. Пресецање. Осећај 
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немоћи. Сјај звезда изгубљен у боји ватре. Срце 

ишчупано из груди. 

Брзо отвара очи. Чује се само тежина уздисаја, 

звуци бешчујног јецаја и плача. Опет навиру сузе и још 

више стеже своје руке. И не да. Чврсто држи и не пушта 

га. Чува оно најгрубље отргнуто. Чува од других. И стоји 

сама, сакривена у сенци крошње великога дрвета. 

Наслоњена на храпаву кору стабла, гледа у своју колевку 

и тражи. Тражи да слободно дише, тражи своју изгубљену 

душу. И још се нада, и још верује.  
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Небојша Баџа 

Средња економска школа, Сомбор 

 

трашни пораз поста победом највишом, 

звездом водиљом, светим идеалом, 

којима се Срби уздизаху кришом 

и за опстанак напајаху снагом. 

 

Косовски јунаци, кости беху ваше 

најплодније тле народних прегнућа,  

са сећањем на вас, крв се проливаше, 

ваша величина – циљ свих достигнућа. 

 

Примером светлим слободе и жртве, 

видело сте свету – ви сјате кроз време, 

стекосте бесмртност одлазећ‟ међ‟ мртве,  

јер не прихватисте срамна ропства бреме. 

 

Мучеништво ваше опомен је свима  

да постоји нешто од живота више,  

да идеал свети траје вековима,  

његова порука врелом крви пише. 
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Ђуро Ненадовић 

Гимназија „Вук Караџић“, Лозница 

 

аква се то сенка надвила над тобом? 

Ко се усудио да је на те баци? 

Ти, света земљо, мириш нас међ‟ собом, 

Са тебе долазе спасоносни зраци! 

 

На теби леже хиљаде црвених рубина, 

Који сјајно пркосе ђавољим војскама! 

И Бог је дошао са престола, висина,  

Да вас начини својим анђелима. 

 

О, колике реке, црвене, тужне, али моћне, 

Проливене ради тебе, изворе снаге; 

Да ли ће нам дати плодове сочне? 

Да ли ће нам од сада бити судбине благе? 

 

Док крст над тобом стоји поносно, 

У мојим речима бићеш једини стих; 

Док на мене делујеш спасоносно, 

Умрећу за тебе, бранићу те од свих! 

 

Ту земљу где свети наши су ходили, 

Бранићу телом па и душом својом; 

Сигурно би и они то од мене желели, 

Који су је бранили пред силом било којом. 

 

Звери су завладале твојим пределима, 

Својим чељустима кидају тела невиних; 

Правих људи, да ме бране, више нема, 

Сада су само похлепом занесени. 
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Како су нас само терали одатле, 

Како су нас „мудри“ одатле водили; 

А Срби добри, вечито наивни, напуштали тле  

Које су нам славни преци оставили. 

 

Али док смо ишли, већ смо мислили  

На повратак у земљу обећану; 

И док смо у пустињи воду тражили, 

Сетисмо се да имали смо благодат праву. 

 

Сећам се тог призора тужног, 

Прљавим ногама на куполама стоје; 

Сећам се тог призора ружног  

Како храмови многи престају да постоје. 

 

Знам да казну нису добили, нити ће, 

Само Свевишњи може да им суди; 

Знам да на земљу због нас доћи ће, 

Знам! Јер не може нико други. 

 

Свако семе у утроби твојој зна ову причу,  

И причаће је биљкама које ће од њега постати;  

Причаће им да треба врлине да стичу, 

И никада, никада, не треба престати! 

 

И док време траје, док нас има,  

За тебе ће увек битка да се бије;  

Сада је то ваљда јасно свима:  

Косово и Метохија је душа Србије!  
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Марија Недељковић 

Средња школа „Звечан”, Звечан 

 

орак по корак – тако се губи. Проходали смо. 

Разара ме помисао на једну душу, једно тело 

које је изазвало буктињу поноса, а сада тугу 

на одвојеност те душе намучене и главе 

сломљене. Посматрам, из мрачног угла прошлости моје 

слободе, осећај јунаштва, вапај за светлошћу земље 

славних јунака и мириса тамјана који се шири дуж 

светиње српске – Косова. 

Трагично исходиште многих освојених битака 

давне прошлости, а клонули божур данашњег греха туђих 

глава. Сваки његов део припада прошлости. Те набујале 

реке носе сећања Косовске битке, а оронуле крошње 

дрвећа крију тајне светог цара Лазара, Милоша Обилића, 

до тихих речи утехе благе царице Милице и њених 

молитви серафимима. 

Косово је стожер српских бића. Етничка вредност 

без које престајемо да постојимо у породици 

достојанствених народа. Огледало свега што јесмо и што 

би требало да будемо. Косово мора да остане извор са 

кога ће се будуће генерације српског народа напајати 

чистом водом православне духовности. Матица српског 

бића и одговорност пред жртвама предака. 

Бреме тешко хиљаду тона које постаје још теже на 

литици садашњости. Сваки погрешан корак може бити 

погубан, а хиљаде и хиљаде невиних душа плаче за 

једном секундом ваздуха слободе. 

Косово и Метохија није само територија. То је 

исконска снага, путоказ да не залутамо у искушењима 

бесмисла која прете да униште лик Божији у човеку. Ако 

изгубимо Косово, изгубићемо доказ Божије близине и 
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почетак Божијег присуства у нама. Украсти нараштајима 

доказ о постојању душе Србије, грех је који се не прашта 

и лик који се заувек губи у времену безнађа и утвара. 

Кроз молитву, суза нам се у оку искра: 

„Господе, помилуј и сачувај нас благодатију 

Твојом. Бојимо се Твога гнева, али је пут Твој праведан. 

Отми нас из чељусти погубне змије која би да нас сведе у 

живи пакао. Пружи нам Твоје руке, Господе, као мелем за 

наш бол нанет грешком горе судбине.“ 

Као вечни пламен у нашим срцима, као љубав 

непрежаљена, као одлутана мисао вечно у нама 

заробљена, као плава птица небеска, као дете, као мати, 

као душа Србије – Косово и Метохија. 
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Милена Тихојевић 

Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад 

 

рбија има баш лепо име, 

Она је светога Саве парохија... 

Не само због стиха и не само због риме: 

Њена душа је, заиста, Косово и Метохија. 

 

Косовским пољем и данас тутњи – 

Ја јасно видим Дамјановог зеленка! 

Да л‟ добар знак је ил‟ умор од злих слутњи? 

Је л‟ оно, мајко, Лазарева сенка? 

 

О, Боже мили, услиши и опрости, 

Вара ме дан са првим сумраком 

Док предака мојих налазим кости, 

По једну душу у божуру сваком. 

 

Судбину народну манастири деле 

Јер зулумћар нови Бога се не стиди: 

Срушене су многе наше цркве беле, 

Симонида, с‟ фреске, одавно не види... 

 

Опет се, с‟ колена на колено, мора преносити 

Аманет што лебди над Светом Земљом овом: 

Косовом и Метохијом свагда се поносити, 

Том душом српском, заувек Христовом... 
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Гордан Грубач 

Гимназија, Ћуприја 

 

епознати друже, 

Морам ти написати ово писмо да би сазнао – 

ако не знаш, или да бих те подсетио – ако си 

заборавио, шта је Косово за српски род, самим 

тим и за мене, а можда и за тебе, ако те моје речи буду, 

иоле, дотакле. 

Косово не представља само бастион православља, 

његовог вечно будног стражара, вековног анђела чувара 

његовог учења. Косово је колевка српске цивилизације, 

али и место на коме човек среће најузвишенијег од свих 

твораца, бесконачног и ванвременског. Његови древни 

манастири, цркве, надгробни споменици, вековима су 

паљени и пљачкани, рушени и упорно обнављани. 

Опстајали су у најтежим временима, као упориште 

слободе, врела родољубља, вере и надања. 

Да ли си учио у школи о Косовском боју? Значи 

ли ти ишта Видовдан? Да ли си читао о Пећкој 

патријаршији, Високим Дечанима, Лазарици и видео 

Симониду у Грачаници? Ако ниси, или ако јеси – па си 

заборавио, мој непознати друже, дозволи ми да те 

подсетим. 

За почетак навешћу ти речи Милоша Обилића:        

„... Читајући ненаписане књиге, заборавио си оне 

написане. А у тим си књигама могао да прочиташ, да је 

пастир био и два пута крштен: и велики жупан српски 

Стефан Немања; и његов син Стефан Првовенчани, краљ, 

и свети Сава и Стефан Урош II и краљ Милутин и Стефан 

Душан Силни, српски цар. Могао си да видиш и да 

прочиташ да ти пастири нису губили овце. Да српски 

народ са њима није био стадо оваца што блеће и иде на 
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клање; да су пред њима узмицали и лавови... па би на 

основу онога што је било, могао да видиш и шта ће бити.“ 

(Из филма „Бој на Косову“) 

Темељ српске духовности је Светосавље, а центри 

духовне обнове српског народа одвајкада су српски 

манастири. 

Да ли знаш, непознати друже, које су то вредности 

зарад којих Срби треба да остану Срби? 

„Од ове љубави нико веће нема, да ко живот свој 

положи за пријатеље своје.“ (Јеванђеље по Јовану 15:13) 

Да би се положио живот за друге, потребна је 

победа над собом, над личним у корист општег. Знаш ли 

да су Срби на Косову ту и такву битку извојевали? Али, 

Косовска битка није завршена, она се бије и данас. Попут 

видовданских косовских јунака, шачица Срба и даље 

брани своју територију и идеале јер знају да ће без њих 

читаво српство изгубити свој идентитет и самобитност. 

А шта је са тобом, и теби сличнима, који водиш 

крсташки рат? Да ли те боли Косово? Боле ли те колоне 

деце која немају топли дом, шољу чаја, кришку хлеба... 

која су истргнута из родитељског загрљаја? Само слика 

им је доказ да су деца оца и мајке који су годинама 

записани као нестали. 

Друже, милионски пријатељу који немаш рак-

рану звану Косово и Метохија, знаш ли како боле 

изневерени идеали, како зјапи тешки бездан на помисао 

да неко на силу узима део српства и проглашава га 

својим? Можеш ли замислити тугу пустих кућа, 

разбацаних колевки, школских клупа, оскрнављених 

светиња? 

Учили су ме да су свети манастири део наше 

предачке крви. Сада ме терају да их заборавим јер су они 

део арбанаске културе. Ја теби говорим да објасниш свом 
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народу да вас лажу. Реци им истину, једино она вреди, а 

време ће показати њену победу. Учићу своје дете да је 

Косово и Метохија део њиховог ваздуха, мирис будућих 

лета, снага опстанка у Србији. Говорићу им да Лазар је 

један Од Бога послани који учини свету дужност и оста у 

царству небеском. Да Симонида не опрашта крваве руке 

злочина и да ће њене сузе анатемисати злодела. 

Можда немам довољно аргумената рећи ћеш?! 

Моје оружје је понос који осећам, достојанство којим сам 

васпитаван, љубав која ме је родила, моје Косово и 

Метохија које не дам нико да блати, ружи, разара. Мене 

ће зауставити, тебе ће оберучке примити да ти сервирају 

лажи јер на лажима граде туђу земљу, а називају је 

својом. 

Вије се небом анђео српства. Не да да нам узму 

душу, да нас обезглаве. На небу нема места крвавим, 

проданим душама. А душа мог народа је чиста. Чека трон 

божански. 

Дођи – схватићеш! Прочитај – разумећеш! Ипак, 

никад нећеш знати шта значи народу део земље крвљу 

натопљен! 

Заврших писмо. Оно је почетак мог апела да свет 

схвати бол коју осећа сваки Србин. Видимо се на мом 

Косову, у мојој Метохији, у мојој души. 

 

Твој пријатељ 
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Сања Костић 

Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш 

 

мирај је дана... Небески пожар обасјава сваки 

делић видокруга... У таквој сликовитој идили, 

око ми шета, тражи мир, спокој, спрема се за 

бег... Измигољило би се некуд, што даље из 

стварности у којој су све слике изобличене, све мисли 

окренуте, гласови помахнитали, погледи празни и црвено-

зли... 

Слику реалности не може да победи ни складни 

пејзаж савршених небеских нијанси... Мислим: вероватно 

их нико није ни приметио, можда у скорије време нико 

није упутио поглед ка небу и његовим чарима, а они би да 

потисну суровост људског света... Истичу се, али 

безуспешно... 

Где је оно време када је први јутарњи поглед био 

небу подигнут? 

Мирис тамјана, сувог ливадског цвећа, мирис 

спокоја и осмеха... Осећам како дишем, како је удахнут 

ваздух зачињен мешавином мириса светлости и таме, 

љубави и рата, свећа и блата, тамјана и свеже крви са 

зарђалих ножева победника у борби... мирис живота... 

Пребирам по траговима свести свога народа... То 

је путовање кроз бескрајне лавиринте што повезују 

светове и време, душа ме води до духова Срба. Пут је 

кривудав али моје срце зна куда и како. Његова савршена 

непогрешивост долази до праизвора, постаје део 

јединствене хармоније и ритма... Долази до Косова, 

потребног дома... То је дом моје душе, гробови мојих 

предака... Косово... Болно је а ипак лепо додирнути сваки 

глас имена што је синоним Србије, како милује моје 

гласнице што рађају гласове тог имена. Ој, давори, ти 
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равно Косово! Метохија уздише у руговском теснацу да 

начини места Патријаршији. Моја душа припада теби, 

доме мој непрежаљени, незаборављени, доме топли, 

једини, Србијо, у Косову и са Метохијом. 

Краљевино највећих светих лица чије главе и 

данас сјаје... 

Косово рађа, негује и воли своје хероје, вође, 

јунаке, владаре, кује их у звезде и носи у небеса историје. 

Марко Краљевић поникао и срастао са Косовом, симбол 

његове снаге и воље. Југовићи се до последњег дају и 

остају ту заувек сједињени у идеји патриотизма, са 

вековном жртвом за српство. Цар Лазар, светао и моћан, 

заувек жив, легенда и симбол величине достојне највећег. 

Милош Обилић је пожртвовање и доказ да живот не 

вреди сам за себе и да је дати га за слободу и будућност 

привилегија одабраних. 

Велови јутарње магле везују давно прошло време 

за нас и нашу садашњост која шкрипи и јауче, зове у 

помоћ то Косово, тамо далеко... Ужарена врела масо, 

жариште снаге, спокоја, културе и наде, највећи борче и 

победниче борбе над злим канџама које те разараше и 

цепаше, које покушаше да те охладе и угљенишу, 

зауставе ти откуцаје, да убију Србију... Грачаница, Пећка 

патријаршија, макова поља, црвени божури, опсташе, 

цветају и расту, шарене се и зову к‟ себи, ка теби, у мир 

који дајеш, крадеш од немира. 

Народна, неиспевана песмо, што скупи сва срца 

Србије и поста њено, непребољена рано... Што ми те 

отимају, развлаче и одвлаче? Остаде ту, на истом месту у 

сваком трену, у сваком трну ремена... Језиве вести парају 

људски ум а сазнање да странци дају себи за право да те 

прогнају из вековима ствараног дома, улива нову снагу да 
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останеш где си. Не дај њиховом мраку да угаси светло 

твог огњишта! 

Овог часа, уместо у небо, гледам у тебе, Косово 

равно, казујем ти речи као и онај вековима пре. Осећам, 

разумеш их. 

Ово је песма моје душе као и песма предака 

мојих! 
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Немања Перишић 

Техничка школа „15. мај“, Прокупље 

 

ирис божура у лето и тамјана на празнике 

разлеже се пољем, а кад Косовом залелуја 

ветар, разноси их по свим крајевима 

српским, где се у тим мирисима препознају 

остаци једне, вековима мучене, косовске душе. Песмом 

која одзвања из порушених манастира узноси се напаћена 

душа до божијих висина, где плени милином и лепотом и 

траје кроз најверније чуваре српског огњишта. Вековима 

гашено огњиште још увек тиња обасјано свећама и 

духовним миром из Грачанице, Високих Дечана, 

Богородице Љевишке, Бањске, Пећке патријаршије, где 

монаси трагају ка нечему узвишеном и чувају традицију 

српског народа. 

Некада је јутро поздрављало косовске светиње, а 

данас их само тама обилази, па на тим местима и птице 

тужно певају, реке спорије жуборе, а руже скоро да не 

цветају, а манастири и даље опстају на намученом тлу и 

остају право место за молитву и монашко тиховање. Та 

света места јесу једина утеха исплаканом народу, њихова 

душа, али и уточиште. Манастири на Косову и Метохији 

нису само цркве и конаци, богате ризнице и древни 

чувари културе, они су и животна снага нашег народа, а 

воштане свеће које непрестано горе у њима наликују 

српским душама, где гори жеља за сједињењем у једно 

биће, са душом на Косову. Око њих још увек лутају 

храбра срца, изгубљена, са мачем у руци и непробојним 

оклопом. Подсећају на птице без ветра које брзо падају у 

заборав, а на њихова места слећу гавранови и плаше 

српску децу. 
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Када у смирај дана одем на Хисар, чини ми се да 

преко Копаоника и Топлице видим светлост упаљених 

свећа која обасјава не само косовско поље, већ читаву 

Србију, па ми телом проструји некаква милина, понос јер 

стојим на месту одакле су Југовићи одлазили у бој, 

вођени тихом молитвом за спасење српског народа. 

Тишину полако ремети вечерња молитва из цркве Светог 

Прокопија. Молитву прати звоно, чија се звоњава 

громогласно разлеже и поручује, на Видовдан: Косово и 

Метохија је душа Србије! У тим гласовима верника 

препознајем вапај који прелази преко Топлице, и шапатом 

покушава да обиђе тишину, залазећи у тамом скривене 

крајеве где више нема Срба. Протерани са огњишта, 

раштркали су се по Србији тражећи камен на коме ће 

запалити ватру и огрејати душу, али без правог пламена 

њихова душа остаје неогрејана. 

И данас, када су се над Косовом и Метохијом 

надвили црни облаци, морамо сами себе подсетити да нас 

нико није питао хоћемо ли се родити у овом времену, у 

свом народу, на нашем тлу. За то немамо ни заслуге, ни 

кривице, надамо се само бољем сутра и само од нас 

зависи јесмо ли људи или нељуди. Изгубљено је само оно 

чега смо се сами одрекли, и не можемо бежати од истине, 

а она се налази на зидовима наших манастира. 
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Исидора Драгичевић 

Митровичка гимназија, Сремска Митровица 

 

ко ти одеш са Косова, 

Неће нико гледати  

Како се звезде падалице 

Котрљају са твога крова 

И догоревају ти у дворишту. 
 

Ако ти одеш са Косова,  

Ко ће јавити твојима на гробљу 

Да је прва јагорчевина 

Процветала на рубу њиве? 
 

Ако ти одеш са Косова, 

Ко ће селицама у прелету  

Да покаже пут 

До Србије? 
 

Ако ти одеш са Косова,  

Ко ће да прекрсти  

И подигне јутарњу маглу 

Са Високих Дечана? 
 

Ако ти одеш са Косова, 

Ко ће махнути Бановић Страхињи 

Кад пројаше шумским друмом 

Са грешном љубом 

Којој је све опростио? 
 

Ако ти са Косова одеш, 

Ја ћу се молити  

За оне нове у твојој кући 

Да им не никну бели очњаци 

И да се тако не одају.    
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Ђорђе Пејак 

Гимназија „Сава Шумановић”, Шид 

 

радила се кућа, градио се један народ, градила 

се историја, на парчету земље Србије где 

стадоше храброст и јунаштво, с‟ једне, и моћ с‟ 

друге стране. Много срца, а само једна земља, 

много суза које квасе исту земљу, много крви проливене 

по тој земљи, петсто година патње и бола, све због једне 

речи, речи која леди крв у жилама при сваком помену, а 

греје душу, и буди осећање човечности. 

          Брдовито и наизглед немирно, испресецано малим, 

хладним рекама, окружено планинама и прекривено 

шумама и плодним ораницама, место где се рађају јунаци, 

граде манастири, краси како својом природном, тако и 

духовном лепотом, и представља нешто чему се сви диве, 

и што сви желе, а чиме се Срби поносе. Косово својим 

манастирима и црквама на најлепши начин представља 

православље и културу српског народа. Уметнички 

споменици средњовековног Косова сведоче о томе да је 

ова област у држави српског народа била средишња 

област, где су се одиграла главна збивања културе, не 

само политике. Такви се споменици нису могли подизати 

на туђој земљи, посред једног „инојезичког народа” – 

какав је у односу на Србе и српске споменике, без сумње, 

албански народ. Личности су увек постојале, али Косово 

им је мењало имена и идентитет, дало другу душу, дало 

им живот након смрти, вечну славу за сва времена. Сваки 

период има личности које остају упамћене, у нашем 

народу своја имена су урезали: кнез Лазар, Топлица 

Милан, Косанчић Иван, Милош Обилић, који су се 

истакли својом храброшћу и јунаштвом, и представљају 

доказ да и у поразу треба бити доследан и борити се за 
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циљеве веће од личних, бранећи свој народ, и свој часни 

крст. Кнез Лазар, као вођа српских синова, враћао је веру 

да би донео наду, а нада дала снагу у „борби Давида и 

Голијата”. Свака битка рађа јунаке и победнике, али и 

губитнике и издајнике, попут Милоша Обилића, славног 

витеза српског народа, и Вука Бранковића, представљеног 

као издајник српског рода. Јуче је историја, сутра је 

будућност, али данас је шанса, која може да се искористи 

да би у будућности постала дар. У данашње време Косово 

и даље представља мотив борбе великих и малих, жеље за 

моћи, и жеље за нормалним животом, за струјом, храном 

и водом. Судбина се не може зауставити, узети, 

присвојити, она се може досегнути, осетити и спознати, 

што најбоље знају они који су на Косову осетили топли 

загрљај мајке, начинили прве кораке, доживели прву 

љубав, пустили прву сузу, све изгубили у једном дану и 

пробудили сумњу у веру, поставити питање је ли нада 

стварна или нестварна, земаљска или неземаљска, 

достижна или недостижна, сазнатљива или неухватљива, 

да ли победа значи крај или купљено време. Губи се и 

онај мали трачак наде у искри ока, сунце се не види кроз 

сивило облака који су се надвили над срцима људи који 

беспомоћно моле својим нечујним гласом да дође дан 

када ће моћи да живе као сви нормални људи. И даље се 

води Косовски бој, али овог пута је свака реч вреднија од 

сабље, а број новчаница важнији од броја ратника, док 

српски народ и даље чека новог Лазара и Милоша. Борба 

са ветрењачама и даље се наставља, сваким даном је све 

тежа и тежа, полако се губи дах, али не и нада и жеља да 

правда буде задовољена. Како се људске вредности и 

схватања временом мењају и губе, тако се и рађају нови 

наследници „Вука Бранковића”, јер ко не познаје ране, 

смеје се ожиљцима. Оно што је изгубљено, не може се 
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вратити, али оно што је остало, мора се сачувати због 

оних који су ту живели, оних који живе и који ће тек 

живети. У ненасиљу је човеково достојанство које захтева 

да буде признат један једини виши закон „сила духа”. 

Велики опраштају, али не заборављају. 

            Могу се запалити и уништити куће, манастири и 

цркве, али се не може избрисати љубав према Косову, јер 

ниједна биљка не може да живи без корења, па тако ни 

Србија без Косова. То бејаше и остаде парче Србина 

земље, то је сербско, увек било, и остаће, земља славних 

витезова Лазара и Милоша. 

          Хвала, Србијо!!! 
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Ирина Стојановић 

Административно-биротехничка школа, Ниш 

 

ажи ми, мајко, где си рођена?  „Кућа је моја 

доле, тамо где цвета косовски, ко крв црвени, 

божур. Тугује, пати, пропада, труне ко душа 

моја, ко срце моје. Гробови мојих предака 

урасли, запустели.Кандила угасла, не мирише тамјан, не 

чује се молитва. Газиместан гордо, као светионик, 

подсећа на славну прошлост српског народа. А Косово 

широко. Само не довољно. Србе сабијају у гета, 

уништавају споменике, цркве, манастире, све што и 

најмање на српско личи. А душа боли. 

         Нигде није трава тако зелена, багреми бели и слатки. 

Очи људске не виде краја њивама златним. И нигде се 

песма тако звонко не разлеже, и нигде дечја граја не може 

тако срце да такне. А сунце свуда сија, али само тамо тако 

благо греје. Сеоске игранке, ношња народна, умилни 

звуци хармонике, сладак мирис јабука, прве љубави, све 

је то, сине, доле. Белина снега, шкрипање под ногама, 

први храбар спуст са врха брда, срећно детињство. 

Кућерци мали из чијих се оџака дим вије, иако скромни, 

пружају осећај топлог дома. 

          Немају ове ноћи такав звездани плашт. Само тамо 

дубоко дишем, срце трепери. Само тамо осећам да имамо 

корене и да ће српско стабло бити плодоносно, да га неће 

преломити ветрови страшни. А душа боли.” 

         „Мајко, не тугуј. Не могу твоју душу да узму, ни 

тугу твоју. Све ове речи ја ћу да памтим, и деци својој 

пренећу поносно. Као што божур из крви српских јунака 

цвета, српско ће се стабло од сећања разгранати. То нам 

нико не може отети. Једнога дана деца ће твоја слободно 

проћи Косовом пољем, запалиће свећу дедовима својим, и 
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осетиће како им кроз вене сећање тече. И знаће потомци 

твоји да душа српска Косово никада није напустила!” 
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Миљан М. Мандић 

Нови Сад 

 

осово, реко наша чиста! 

Гледам твоје изворе бесмртности, 

Газиместан, што стоји ко биста 

и сведочи о славној прошлости! 

 

Поље пуно незнаних река 

спомен даје крвавој нам ури, 

земља ко да стално тражи крв јунака 

да поцрвене велики, бели божури. 

 

Камен си темељац саме српске душе, 

ти си наша нада, наш уздах и стрема, 

примером се твојим сви душмани руше, 

ти си величина и мит каквог нема!  

 

Ти си већа од свих српских река, 

за сва покољења мораш бити питка, 

јер овај јадни народ још слободу чека, 

пред нама увек стоји одлучујућа битка. 

 

Теци јако,током спокојна буди, 

Косово, наша снаго, наше највеће оружје, 

у срцу те држе још понеки људи, 

смрт би твоја била смрт мајке Србије! 
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Милица Џаврић 

Економско-трговинска школа, Пожаревац 

 

во је ваша кућа, пружа фотографију окренуту 

наопачке, стегнуту у дрхтавој хладној руци, ка 

њему, и тад утихнуше казаљке, све занеме. 

Тишина беше ометена једино громовитим 

куцањем његовог срца. Секунде су трајале као сати. Све 

се покрену када још једна суза кану за душу. Гледајући 

слику и срушено на њој, и у њему се сруши све. Сруши се 

нада... да ћемо је опет имати, као некад. И пробуди се јака 

жеља за осветом, да и они осете исто: како је кад губиш 

огњиште, како кад не постојиш, кад је немаш. Зачу се 

шкрипа врата. Он и његови кораци напуштају туђе. Срце 

му је плакало, а скоро ниједне сузе. Дошло му је да 

заурла. Зашто?! Зашто?! Али ипак је упорно ћутао. 

Скамењено, стајао је дуго, тражећи у себи витеза који ће 

све решити, ослободити ове патње друге, своје корене, 

али није успео. Седе на праг туђег, дубоко се замисли и 

исцепа слику на ситне комаде. 

         Неприродна тишина штипала је за уши, трудила сам 

се да је не чујем, али сам осећала њен порив како ми дише 

за врат, осећала сам се беспомоћно као и данас. Он тога 

тренутка устаде и крете даље, а ја као да сам и даље тамо. 

Загазила дубоко у прошлост, и надам се друкчијој 

будућности. Тамо сам где ме звона Пећке патријаршије 

буде, где се тамјан из Грачанице осећа, где се пој из 

Дечана чује. Где се Косово поље и даље дичи. Где царев 

град још сија, где се његова стопа и даље чује. Где 

Бистрица доноси мир из Хоче. Где се са Шар-планине 

види цела домовина. Тамо где нам и божуре газе, тамо где 

су некад и издајице корачале. Гробови тамо још увек 

плачу, а као да је све заспало... И чека. Чека неког ко ће је 
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пробудити. Можда ће свети Стефан, Свети архангели или 

пак Глас, али све мање верујем у то, у то да ће се минути 

скратити. Уместо тога, јецаји прошлих дана, плач 

несташних, и даље се чује, као кроз маглу га осећам и 

даље га видим. И онда се сетих свега... Дуга колона, једни 

за другима, бол за болом, све тежи и тежи. Згрчени у углу 

камиона, пуног кутија у које смо спаковали „све”: део 

плодне земље, део радости, део срца, део успомена. 

Суморних лица, са страхом под кожом, као да говоримо 

исто, читала сам са усана, али речи није било. Напор са 

којим сам се трудила да их изговорим, проклете, све више 

ме је притискао и нада је постајала све мања да ћу наћи 

праве речи. Нешто ме је у грлу стегло. Осећали смо исто, 

а утехе нигде. Дошло ми је да се окренем главом без 

обзира и да се вратим, али у мени је јачи глас говорио: 

„Касно је...“. И даље му не верујем. Мислили су да, ако 

уклоне крст, вера више не постоји? Мислили да 

одустајемо? Имамо 1113 разлога, 1113 светиња и ко зна 

колико „остављених“. Иста слика се отегла попут анала, а 

имам жељу да je прекријем заборавом и да је више не 

угледам. Али како? Како кад тамо леже твоји корени? 

Како кад знаш да је напред ништа а тамо све? Како сутра 

да не буде теже? Како кад сад дели граница? Али за срце 

не постоји граница. Оно воли и ван ње, оно је тамо. Дух 

мој је тамо. Давно зачет, непромењен вековима, 

неуништив, теран али никада није одлазио, али никада 

није одлазио. Одлазе сви, али без душе. Без речи 

покушавам да објасним, без речи говорим, али не 

разумете. Не разуме ни он, ни ја, јер говорим проклетим 

погледима, који су уперени „тамо доле”. Велико „тамо 

доле” које отимају, где нам је све: култура, историја, ми 

сами, наша душа. Одузеше нам је, а ми и даље живимо, 

деле нам земљу, а ми и даље ћутимо, узеше свето, а ми се 
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не бунимо. Непотпуни смо без Косова и Метохије, 

нестајемо у дашку ветра попут какве багателе. Волиш, 

треба ти, а немаш је... Заборав је наша мана. Заборавили 

победе, док су нам порази као црно испод нокта, а изнова 

и изнова их чистимо из сећања, али се поново враћају. 

Можда смо и негде у неком кутку своје свести заборавили 

снагу, заборавили шта остављамо, због чега се не боримо? 

Или нема ко да нас поведе? Или се пак плаши да опет за 

собом не остави глад и тугу? Тишина не даје све 

одговоре, и даље ћути, збуњује, потискује још дубље. 

Дјевине још пева. Не бунимо се против њих, већ сами 

против себе. Згазили нам идеале, уништили историју, 

језик... не примећујемо, па не знамо шта сад. Постали смо 

жртве своје и њихове пакости. Уснама туђе похлепе, 

подсмеха, изговарамо речи прекора. Над нама нема 

инјурија, савест не испитује наше поступке. Кодекс 

одавно не постоји ни за шта, све би на лизинг 

отплаћивали део по део. Доле, доле... Увијени у облаку 

оног дима који нас је пратио довде, прати нас казна 

минулог времена и притиска, као да су сви заборавили 

оне колоне са којима смо остављали све за собом, онај 

терет. Жао ми је што ми се чини некад да их само ја 

чујем, Ја и нико више. Не чувамо душу јер у овом свету 

она није потребна, потребни су они метални и папирни 

усуди, а усуди су давно згажени, њихово постојање објави 

тек понека немирна душа. Права на побуну су угашена, 

новим уставом или шта већ, или есхерове петље не 

постоје. Можда плаћамо стари цех, па им је дозвољено да 

је узму. Занети у свету боја, успомене нас слепо прате, и 

питам се да ли ће само оне остати, или ће ипак доћи до 

поеме. Где ћемо је поново имати, али само привидно, 

попут фатаморгане, или пак само неколико векова, док не 

дозволимо исто или горе. 
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       Корак по корак корачамо, губимо старе, враћамо их, 

ни сами више не знамо шта ћемо. Оног трена кад рече 

идемо даље, није кренуо, остао је на истом месту, само је 

желео даље, даље од свега и више никад није погледао 

ниједну фотографију... Овде дидаскалија нема, ко разуме, 

зна шта значе моја слова, ово моје срце говори, ја само 

записујем. Нада за мене није узалудна, она је једино што 

имам, њом градим срушено, њом подижем спаљено... 
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Јелена Бранковић 

Ваљевска гимназија 

 

вде се Србија гледа у очи. Ту се чује боја 

њених гласова. Погледај! Видиш ли тамо јуче 

и сутра? Слушај! Чујеш ли звона белих 

молитви? Додирни! Осећаш ли светлост 

земље? Ходи овамо. Овде је ваздух од тамјана сачињен. 

Овде су и небо и сунце од свете немањићке крви 

створени. 

         Али саслушај ме још и ово што ћу ти рећи. Хоћу до 

краја истину да чујеш. Има овде и туге, оне црне, 

лепљиве. Има и људи који не маре. Знам ја да овде има и 

превише рана. Знам и оне тешке кише и зиме, и за оно кад 

очи врисну сузама, кад је душа на коленима. Али ја те 

сада молим и заклињем. Када ступиш и проходаш овом 

земљом, а ти допусти себи да сазнаш њену судбину, 

дохвати и задржи косовске горчине. Учини себе 

достојним светлости. Не предај се страху, иначе ће те он 

својим жутим конопцима бацити на зид црних духова, 

гњечиће ти нерве, појити те мржњом. Брани се. Веруј у 

слободу. Разбијај стаклене предрасуде и упознај 

стварност великих душа. 

       Знаћеш да си у отаџбини, не колико по тлу, језику, 

нити обичају, већ по једном трену када се у теби биће 

преломи, у ком ћеш дохватити самог себе, своју клицу и 

изданак. И тада ће све око тебе постати некако чисто, 

велико и свето, над тобом ће се створити вечни мир 

слободе, а мрак ће сам себе изгристи. То...  

То је рађање душе. О, ти не слутиш све божанство тог 

момента! Живи за њега, нека он буде мета у коју својим 

бићем као стрелом циљаш. А ако га не сачекаш, бићеш 

ветар и прах. 
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       Светиња. Како се бели ова реч. Брани звона да их не 

истопе тешке, пусте магле. Говори да се постиде сенке 

безумља и пакла. Рађа се у крилима светла и гуши задах 

металног мрака. Гори за нас и у нама. Видиш ли светли 

трг? То она лети у небо. 

            Молитва. Како је велика ова реч. Она је ништа 

друго до сама слобода. Научи децу своју како се живи 

слобода јер су сада у њој гласови наших очева. Верујеш 

ли њој, освојићеш наду, заслужићеш кајање. Имаш ли је у 

длановима, никад нећеш познати осрамоћено срце. 

Испуниће све просторе твога бића тако да никада више 

нећеш бити сам. Неће те плашити ни пусто ни тамно јер 

ћеш и тамо чути реч Божију. 

         Корени. Како је јака ова реч. Они су из пепела твог 

народа постали. У њима су српска дела заплетена. Зар 

имаш право да заборављаш? Наша историја је камење 

непријатељства, ратова и пакости сузама и поштењем 

одронила не би ли нам се корени намножили и распукли у 

светој косовској и метохијској земљи. Слава јој! 

           Светиња, Молитва и Корени. То су Косово и 

Метохија. То је душа Србије. Ти си њен део, она је део 

тебе. Нашкоди јој, учинио си зло самоме себи. У свакој 

бистрици тече крв наших предака, у свакој травници, 

дрвету или грумену памћење је на храброст и ослобођења. 

И тако ће бити заувек! 

        Данас је на нас ред. На нама је да продужимо вечност 

ове земље поносом, знањем и визијом, и тако је сакријемо 

од илузије пролазности и нестајања. Неуспех нас не може 

савладати, знам да је жеља довољно јака. Спасењем свога 

језика, своје вере и српске мисли, заслужићемо спасење и 

сопствене душе. Победа над мржњом и бедом у нама је. 

Заслужили смо је прошлим, стварамо је садашњим, а 

освојићемо је будућим. 



38  

Косово и Метохија је душа Србије 

 

Урош Тепавац 

Средња економска школа, Сомбор 

 

рпска се душа вазнела са  

Косова на небеска поља. 

О, мудра главо Лазарева, 

таква је била Божија воља. 

 

Ко срце има, признати мора  

да српска зора на Косову свиће.  

И сунце српско над њиме сија,  

српско је било, српско и биће.  

 

Ко своје волети не уме, 

ни туђе поштовати неће. 

Јер на Косову и данас 

за српску душу горе свеће. 

 

Свако срце имати може 

и главу мудру у борбу да води. 

Али ако вере и душе нема, 

само ће сањати о слободи. 

 

Косовом и сада кнез Лазар лута, 

Патријаршију пећку с небеса гледа. 

И, Срби, знајте: Косово је душа 

која се само Богу преда. 
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Наташа Јевтић 

Митровичка гимназија, Сремска Митровица 

 

ок поље црвених божура  

на ветру таласа,  

у мојој равници  

безбрижно жито класа. 

 

У рана јутарња свитања  

ја устајем без питања, 

а поље црвених божура таласа 

и пита се без гласа:  

„Да ли су сви ти јунаци 

узалуд пали? ” 

 

Док поље црвених божура 

на ветру таласа, 

у мојој и твојој души 

чује се песма из свег гласа: 

то Косово нашом душом 

кроз векове стаса. 

 

У мојим и твојим очима 

суза се јавља, 

а поље црвених божура 

на ветру љуља 

колевку православља. 

 

У мору црвених божура 

Грачаница шири крила,  

сва су њена деца 

мени мила. 
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Грачанице, мајко мила, 

ти си наша добра вила. 

Ка теби хрли река људи, 

ти нас чуваш од немилих ћуди. 

 

Док поље црвених божура на ветру таласа, 

свети Сава пружа руку спаса: 

„Овај народ, мени мио, 

одувек је јунак био.” 

 

Да косовским пољем мир завлада, 

да божури од радости шуме, 

да нам деца расту у миру и слози, 

свети Саво, ти помози. 
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Никола Трипковић 

Угоститељско-туристичка школа, Врњачка Бања 

 

ражим речи којима бих исказао све што 

осећам. Тражим мало инспирације која ме не 

би навела да пишем на начин који би оставио 

утисак да, као и милиони мојих сународника, 

остајемо без душе. Јер шта је човек без душе? Може ли 

човек живети без душе, а бити човек? Душу мора имати 

свако ко жели , ко зна да постоји. Знајући да је Косово 

душа Србије, знамо и да постојимо. 

           Душу Србије чине божури којима се још славни 

кнез Лазар дивио полазећи у бој. Душа Србије није само 

стопа земље која је одувек била разлог за проливање 

крви, манастири које је као залог српском народу оставио 

цар Душан, Немањићи и остали великани српске 

историје. Њихове иконе сведоче о вековима који су 

прошли, о времену и људима који су живели, о нама. 

         Још памтим песму којом је моја мајка успављивала 

тек рођену сестру : 

        „Српкињица једна мала 

          по Косову цвеће брала, 

          у три боје венац вила, 

          па се њиме закитила...” 

           Био сам довољно велики да бих схватио. Поред 

толико лепих дечијих песама, ја сам слушао и ову. Стару 

народну песму која говори о девојци која слободно шета 

косовским ливадама и бере цвеће. Ништа нисам питао али 

сам знао да је ова песма посебно драга мојој мајци. И њу 

је, можда, успављивао неко истом песмом, па је зато она 

наставила вековни српски сан да живи слободно и да 

њено дете сутрадан пева исте песме својој деци. 
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Упознајући историју свог народа, схватио сам суштину 

страдања и понос у том страдању, који је ваљда и разлог 

постојања Србије. 

           Косово је део наше свакодневице. Људи који живе 

у њему хероји су, слично онима који су киснули гладни и 

мокри по рововима, покушавајући да остане у животу 

рањеник. Страдање мог народа говори ми да он има душу. 

Може страдати само онај који зна циљ и има јаку жељу да 

га оствари. 

              Толико тога написано, а мало речено. Никада 

нисам био на Косову, али знам да је оно моје. Могу газити 

туђе војничке чизме по њему, могу својатати Газиместан 

и Косово поље, али ја знам да то припада мени и некој 

Српкињици која ће брати цвеће по Косову и певати 

срећна. Знам да оно припада свима онима који сеју љубав 

уместо мржње и зла. 

          Не знам јесам ли промашио тему. Јесам ли довољно 

рекао или много писао, а мало рекао? Једно знам : 

Моја је душа Србија, а Косово је душа Србије, а душа се 

душом храни. 
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Емилија Јовић 

Гимназија, Лебане 

 

кони српског страдања, мајци српских 

светаца, олтару вечне ватре, Косову и 

Метохији, српски народ посланицу пише. 

У гробу угаслог лета у сунцу, покривена 

земља, увела душом младости и кап кише, Србија на 

Косову почива. У завету Душана, Лазара и Милоша, 

сакрило се семе српства, проклијало зрно јунаштва и 

родило плодом светиња. 

            Косово равно, високо и свето, место вечног 

уточишта, светлост српског покајништва, под Твојим 

небом проломио се јаук српског рода и плач душа које Ти 

славе име. 

           Земљом Ти ходају богохулници, а недужна чеда 

бауљају кроз ходнике, крвљу и костима саграђених здања. 

Векова непролазних борби остао је траг на светој и 

пресветој земљи храбрих војевника, богоугодника, 

српских пастира и свештеника. 

              Пред Грачаницом се развио бедем рушитеља, 

освајача, иконе Ти спалише и божје дарове отуђише, 

Косово и Метохијо, пробуди се! 

              Ослушни шапат звона Богородице Љевишке, нек‟ 

Ти у оку заблиста жубор дечанске Бистрице и заори се 

песма са Косова поља. Косово, узми под руку Метохију и 

крени у сусрет српском стаду, које унезверено, са 

прегорелим свећама, ходочасти кроз свете Ти дворе. 

             Српска слобода са Косова потиче, светла јер се у 

мраку рађала, њена се крила дижу до неба, до сунца, 

сијала нам је у очима, била звезда водиља и једина нада. 

Зар ничег више ту нема, зар никог да опева прошлост и 

просветли садашњост? Смрт скривена у живот, јецај 
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угашен тишином, тако се сад зове Косово! Али Те Србија 

неће тако дозивати. 

          Косово, веро, љубави и снаго, Метохијо, реликвијо 

српске повести, узданице наша, неугасива надо, српски 

народ Те слави и позива међ` себе. 

            Косово и Метохијо, света душо српска, мачем 

неодбрањена и срамом неукаљана, сваки Те Србин у 

души својој носи, крштава се и моли пред храмом свог 

постанка. 

             Имамо небо Твоје под прстима, свићемо даном 

неугашени у Твојим очима, Србија се Косовом зове, 

Метохијом презива, уздиже до неслућених висина. 

            Вођени духом православним, Срби на Косово 

хитају да би у Србију стигли. Са свећама у рукама и 

надом у боље сутра, у сусрет заједничком покaјању, моли 

се српски народ и кличе : 

„Косово и Метохија је душа Србије!” 
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Теодора Ковчин 

Гимназија „Вељко Петровић”, Сомбор 
 

ашири крила, птицо небеска, 

понеси ме изнад мога Косова  

да видим има ли још 

српских знамења. 

 

Лети ниско, птицо небеска,  

да видим земљу цара Душана, 

да видим епско Косово поље,  

да видим да ли је ишта боље. 

 

Цвета ли божур онако црвено, 

чује ли се звоно црквено, 

жање ли девојка јечам свадбени, 

чека ли Симонида још у Грачаници? 

 

Лети ниже, птицо небеска,  

да видим како је лепа колевка српска, 

да чујем песму и фрулу чобанчета 

и видим поља зрелог жита. 

 

Опрости што ти моја суза  

крило кваси, 

опрости што ти моја туга 

бол наноси. 

 

Дигни се, птицо, лети више 

да не гледам зар на девојкама, 

да не чујем песму хоџе са минарета 

и јецаје српског детета. 
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Зову нас Обилић и цар Лазар свети, 

зову нас огњишта вековна, 

зову нас звона патријаршијска, 

зове нас земља српска. 

 

Нек се опет чује песма девојачка, 

нек се вију кола момачка, 

нек се чују звона дечанска, 

и нек живи на Косову душа српска. 
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Оливера Лекић 

Гимназија „Вељко Петровић”, Сомбор 

 

осово и Метохија је душа Србије. У души се 

чува наслеђе, оно по чему се препознајемо 

међу народима, за шта су се нашим преци 

јуначки борили и пренели нама, који ћемо 

пренети својим потомцима. 

             Култура и традиција српскога народа почивају на 

Косову и Метохији. Цркве и манастири који одишу не 

само лепотом већ и духовношћу, сада вапе за 

православним душама којих је све мање. Обавијени 

густом маглом, која прети да их прогута, они дозивају 

српски народ тужном песмом коју тихо певуше њихова 

звона. Унутар зидина православних здања, фреске и 

иконе, оштећене зубом времена, жељно ишчекују гласове 

људи, али све што се чује јесте хладни фијук ветра који 

лута бесциљно пустом земљом. 

              Грачаница је нема, окрутно обавијена логорском 

жицом, тражи погледом Србе по сивилу које је окружује 

са свих страна. 

              Манастир Светих Архангела више не сија у својој 

лепоти и слави као у доба моћнога цара Душана, 

жалопојке круже његовим одајама и дозивају српске 

душе. 

              Високи Дечани, понос Срба и вековни споменик, 

одупиру се чемеру и јаду који их окружује, верујући у 

веру и оданост свога народа. 

               Призренска богословија, још један од безброј 

симбола српске духовности, сада је пусто згариште које 

чека нове градитеље својих зидина. 
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               Велики уметници, песници и писци, бисери 

српске културе и уметности, оставили су за собом велика 

дела, неугасиве симболе српства! 

               Песникиња Јефимија извезла је „Похвалу кнезу 

Лазару”. 

Она велича његово јунаштво и храброст.   

              Милан Ракић у песми „Наслеђе” истиче вековне 

особине Срба, које су нас одржале током свих недаћа, 

које представљају непресушни извор храбрости, 

оданости, племенитости. У старим гранама јуначких 

српских генерација струји храна која ће помоћи младим 

генерацијама да одрже српство и буду понос српског 

народа. 

У песми „На Газиместану” он се обраћа онима који не 

верују у младе српске генерације. Каже да су они потомци 

великих јунака и да у њима то јунаштво није нестало. Они 

ће оправдати своје порекло и неће се препустити 

забораву. 

                Косово и Метохија су неугасиви пламен српства. 

Ту је усађено нешто што се обичним речима описати не 

може. То могу спознати само јуначка српска срца. Ту је 

положен косовски завет који нас све обавезује на чување 

националног идентитета и културе. 

            Треба одабрати прави пут, који ће нас водити ка 

временима у којима ћемо се изборити за своју земљу, 

своје вековно огњиште, које нас призива к себи. 

Домовина је део нас. Нераскидиви! Она представља нас и 

нашу земљу, као неодвојиву целину. Постојбина Срба, 

Косово и Метохија, симбол српства и православља, не 

може припасти било коме! Срби ће се пре или касније 

вратити на ове просторе, који су неправедно припали 

другима. 
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               Сурова тишина запосела је зелена поља Косова и 

Метохије. Нема разигране деце која несташно трчкарају 

по ливадама и пропланцима, не чује се песма из кола 

српских младића и девојака, замрли су повици вредних 

сељака који неуморно раде на плодним њивама, утихнула 

је песма чобанчета које чува своје стадо и ишчекује своју 

драгу. 

             Људи се скривају од опасности која вреба са свих 

страна, живе усамљено и моле се Богу за боље сутра. 

Деца одрастају у вечитом страху, који се гнезди у 

њиховим срцима и оставља ожиљке за живот цео. 

            Реке које протичу Косовом и Метохијом сведоци 

су догађаја који су се одиграли на овим просторима. Оне 

памте српску крв која је текла њиховим водама, оне који 

су храбро и неустрашиво бранили своју отаџбину од 

најезде освајача. Реке не желе да се та црвена вода врати у 

њихове токове. За њих би било исувише болно да поново 

преносе невину крв Срба. 

             Звона цркава и манастира последњим атомима 

снаге позивају српски народ да се врати својим вековним 

огњиштима. Не разлеже се по косовској земљи весели пој 

труба које наговештавају свадбу, тужна је мелодија која 

путује земљом, пуна јада и патње, који је непрестано 

тиште. 

Заборављен је звук српских двојница. Време га је однело 

са собом у прошлост. Али доласком нових генерација, он 

ће се вратити. Поново ће се чути по зеленим 

пропланцима, поново ће се огласити као позив на весеље 

и песму. 

           Чуће се на Косову и Метохији песма младих 

српских људи. Они ће изградити порушено, обновити 

оштећено и поставити темеље за будуће генерације. 
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           Борба се у нашој души одвија. Жестока. Из које 

ћемо изаћи као победници. Испуњење завета којим су нас 

обавезали наши јуначки преци, наша је дужност према 

души. Душа је стециште свега што нам је свето. Она је 

наша прошлост, садашњост и будућност. Због тога се не 

сме напустити и због ње се одричемо онога што нам је 

најмилије. На темељима прошлости почива наша 

будућност, из прошлости учимо и сазнајемо, земљо, 

ЗЕМЉО СЛАВНИХ ВИТЕЗОВА ЛАЗАРА И 

МИЛОША!!! 
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Емилија Антић 

Медицинска школа, Крушевац 

 

          огодило се нешто страшно. Неко је 

замислио, одлучио и урадио. Украо нам 

комад земље. Украо нам светиње. 

Опљачкао домове. Преорао друмове. И, 

ево, тешком чизмом гази нашу душу изводећи некакав 

ђавољи марш. 

        Зар се не борисмо ми против некрсти? Показасмо 

снагу, пркос, отпор, љубав према вери. Хватасмо се за 

сламку. Не давасмо се. Изгубисмо! А онда је дошао 

петовековни ход по мукама у црном мраку. Не видесмо 

сунце од мноштва барјака. Јаукале су гусле. Певао је 

народ сањајући неко ново, боље доба славећи храброст и 

веру својих очева. И, некако је сванула зора. Почели смо, 

ојачали, нашколовали се, описменили, рецимо, сазрели. 

Онако, на прагу зрелости, непослушни и пркосни, попут 

уобичајених адолесцената, најпре смо постали сумњиви, а 

затим неподобни и опасни. 

        Е, више се не убија наше тело. Кренули су да ваде 

душу. Сваки корак – крвнички убодени нож. Боли и пече. 

Тако ми сада поново болујемо ову своју хроничну болест. 

Видамо једни другима ране. Поклекнемо, паднемо, 

устанемо, па све поново. Коракнеш. Корак-два напред, па 

опет исто. Хтео би, али никако да подигнеш главу. 

        Хтео би сунца, млека, јутарњу росу. 

        Хтео би да осетиш мирис јоргована, да прошеташ по 

непрегледном пољу божура и помиришеш здравац. Било 

га је у сваком дворишту, поред сваке тарабе. И тај мирис 

је неко у себи увек носио, одјеке прошлости и сву њену 

тугу. 

         Хтео би да спокојно спаваш. 
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         Хтео би да се у својој светињи молиш. 

         Хтео би да памтиш корене. 

         Хтео би да више не проливаш и бацаш своју крв као 

нешто што се најлакше даје, просипа, што не вреди. 

         Хтео би да се простире твоја реч докле год је и 

твојих градова. 

        Хтео би да ти се рађају деца. Да памте своје дедове и 

воле своју земљу. 

        Изгледа да много тражиш!   
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Лејла Мишореп 

Гимназија, Прибој 

 

 

сст! 

Само тихо... Ове ноћи за друге дишем. 

Тихо, ове ноћи, зарад неког песму пишем. 

 

*** 

О, небеса, светлости ми дајте... 

Ове ноћи не питам за цену. 

О, небеса, светлости дајте  

да обасја душу изгубљену. 

Нек` обасја земљу ми милу... 

У срцу јој вечиту душу. 

Нек`обасја у њеном крилу рањену њену душу. 

Ја, земљо мила, љубим ти стопе,  

и за тебе умем да горим. 

Земљо мила, можда грешим опет, 

ал` шта могу кад те волим. 

Иди, црна несрећо, ово је земља моја. 

Иди тамо где је душа твоја. 

Нећемо стати пред тобом, знај. 

Чувај своје, а наше не дирај! 

И видим сад поглед твој смели. 

Удари ме слободно, срце ми подели. 

Ал` са народом својим, и у мору плача – 

песмом сам, веруј, ја од тебе јача. 

Јер страх ме је сваке твоје речи, 

страх пораза што пораз лечи. 

Страх од онога што заиста јеси... 

Страх – као кад не знаш ко си и где си. 

И зато сад у песми пева мој страх. 
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Ноћ краде ми нешто, лепоте дах. 

Срце бије... јако, па јаче... 

Неко доле над животом бескрајно плаче. 

Нечије птице ноћас гнездо нису свиле, 

нечије жеље нису слободне биле. 

Неко је све желео и хтео,  

а добити ништа никад није смео. 

Ноћас неко доле сањати не сме. 

Ноћас неко не чује звуке мирне песме. 

И ноћас неко слободу чека,  

ал` на путу му стоји горда подлост нека. 

Не дај, Србијо, душу своју. 

Не дам ни ја, земљо, песму моју. 

Јер, како они који се у сузама гуше 

могу живети и надати се без душе?! 

Чула сам твој јецај ноћас у срцу свом, 

осетила немоћ у гласу твом. 

Хајде, сада, слободно, реци ми шта желиш. 

Слободна си са мном тугу сву да делиш. 

„О, мила моја, душа ме боли. 

Знаш и сама како је кад се залуд воли. 

Знаш како је кад нечему се надаш, 

а у нади, мила, ти још више падаш.“ 

Не мучи се, земљо драга, за све једном нађеш лека. 

Добије се једном све оно што одувек се чека. 

„Ал` ти не знаш, девојчице драга,  

како је немати кућног прага.  

Ти не знаш како јако боли кад се за милост немоћно 

моли.“ 

Ал` за те, земљо, ова песма живи. 

Твојој храбрости она се диви. 

За тебе, Србијо, ову песму пишем. 

За народ твој на Косову и ја дишем. 
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Не гледај на разлике, оне не постоје. 

Гледај на тренутке заједничке што се броје. 

Гледај да дела и погледи су нам чисти –  

кад боримо се за једну душу – сви смо исти! 

И зато сада, док стварањем постојим, 

док риме слажем и стихове бројим... 

са вама несебично желим делити ја 

бескрајну месечину и звезду што сја. 

Зато, ако ме чују косовски гласови стали, 

нек` знају да моји су уздаси пали; 

са њима ја од свег срца желим  

ово мало радости бескрајно да делим.  

Помоћи им желим, дати шта имам. 

Помоћи им желим јер помоћ примам  

несебично од других кад год ми треба. 

И захвална јесам, одавде до неба. 

Само таква земља уме да живи. 

Само таквом народу народ се диви. 

Само у таквој земљи душа је као машта, 

само у тој земљи од срца се прашта. 

„Хвала ти, драга, што мислиш тако. 

Хвала што не предајеш се лако. 

Драго ми је што за душу моју живиш... 

Драго ми је што ми се у песми својој дивиш.“ 

Рекла ми је Србија пар речи тако. 

Видим да јој душу узеше лако. 

Ал` она млада не престаје да гори. 

Она се млада за стару душу бори. 

И знај, земљо, кад једном сан јава постане, 

кад једном твоје – твоје остане, 

кад младост процвета опет на путу ка слави... 

вратиће ти душу на начин искрен, онај прави. 
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*** 

Псст! 

Још увек нек' је тихо...Ове ноћи сам за друге дисала. 

Тихо, ове ноћи, зарад неког песму сам писала. 
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Настасија Марић  

Седма београдска гимназија 

 

ешко је. Немати мисли које могу задржати сву 

снагу емоција, које стреме из дубине срца, а 

неухватљиво обузимају сваки део бића у коме 

се и око кога се налазе.  

Тешко је, јер те и такве мисли пресецају ми кањон дубок, 

бездан, стрм, оштар, сувише дуг, јер му се крај не види, 

кањон кроз моје биће, битисање, моје ја. Кроз мој смисао 

живота. 

У дну тог кањона, река. Ваља се невидљива, 

оплакујући обале тече, изломљена и изгребана о оштре 

хриди на које наилази. Тече. Носи сузе моје. Безброј њих. 

Носи име моје од извора, од искона. Само их носи и увече 

са собом и кроз себе одвлачи негде. У непознато. У свом 

току наилази на поноре многе, на несхватање, на немоћ, 

на небригу, а променити не може ништа. Моје име је 

Србија. 

Рођена сам на извору те реке. Она је тако део 

мене, а ја стварам њу. Уткана је сва моја бол у њу. Сваки 

мој успех и пад. Она је исто што и ја јер се раставити не 

можемо. Испреплетане, живимо заједно. Та река је душа 

моја. Моје Косово. То сам ја. Моје Косово. Ја сам Србија, 

ја сам Косово.  

Ја без душе живети не могу. То онда нисам ја. 

Кањон кроз који протиче река мојих суза, јесте и дубок и 

дуг и јест‟ душу моју просекао, али је то и даље мој 

кањон, то је и даље моја река и мој извор. То сам и даље 

ја... 

Ја сам Косово, ја сам Србија! 
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Стефан Илић 

Седма београдска гимназија 

 

ана зора, уранак, ја напуштам замак. 

На мени је оклоп, пода мном је вранац. 

Капија се отвара, премошћује шанац, 

лавеж верног пса, са њиве поздрав кмета. 

Барјак шири ветар, узима ме сета, 

али само на тренутак – одбрана је света. 

Са главе скидам кацигу, сјахао сам са ата, 

три пута крстим се за веру што од Бога ми је  

                                                                      дата. 

На бојном смо пољу, свако на свом коњу,  

док је застава на копљу, један поред другог  

                                  као пруће смо у снопљу. 

Док стојимо тако, страху места нема, 

вадим мач из корица и спуштам визир шлема. 

Судар двеју војски, као двеју река, 

тешки звуци челика, распламсава се битка. 

Поносан својом војском, ја је водим до  

                                                   тријумфа, 

спојила нас је судбина, једини излаз – победа. 

 

Сада време је за битку, време је за одбрану,  

гледам своју армију као од анђела пробрану. 

Сви оклопи се сјаје као образ рода свога, 

живот у име части Свевишњега Бога. 

Света земља се брани, битка увек добија,  

милост по страни, никад више робија. 

Двоглави орао на штиту, бројаница око врата, 

светлост је у житу крст вреднији од злата! 
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Жарко Николић 

Гимназија „Лаза Костић“, Нови Сад 

 

и смо на Косову сазнали ко смо, везани смо 

за ту земљу. Она је сва од молитве и клетве. 

Сва је ми. Свети мученик Лазар стао је 

испред два пута. Над једним је била тама, а 

над другим светлост. Над тамом су лежала сва 

овоземаљска блага, а над светлом крст, књига и мач. Кнез 

је пољубио крст, отворио књигу и узео мач. Пошли смо за 

њим обасјани светлошћу небеског царства. Крстом ћемо 

одбранити своје душе, светим књигама сачувати светлост 

свог ума, а мачем из Лазареве руке одбранити границе 

нашег Косова у нама. Косово нема границе, као што 

границе нема ни небеско царство, јер су Косово и 

Метохија наша душа и наше царство.  

Пошао је Арсеније и повео нејач, свете књиге, 

манастире и Косово у оку, жилама, души. Мислили су да 

се никада нећемо вратити. Како да се вратимо када нисмо 

ни отишли? Оно где су гробови и оно што суза залије, 

никада се не оставља. Палили су и рушили манастире, 

вадили очи Симониди, ломили крстове, затрпавали 

путеве, а ми смо као вода извирали свуда, јер и истина је 

као вода, увек нађе пут да постане врело или извор. 

Далеко изнад лета тих црних птица светли Милошева 

глава овенчана ореолом бесмртности. Том главом он је 

платио наше спасење, наду и утеху да смо јаки и када 

посрћемо, да смо живи и када нас убијају, да одлазимо, 

али се и враћамо. Та нас глава окупља као што Сунце 

окупља све што живи, она нас греје. 

Када легне тишина над Косово, још се чује топот 

коња и вијори Бошков барјак. Нису они наши душмани, 

они су душмани сами себи, јер много је већи њихов страх 
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од мртвих српских мученика него наш од живих српских 

мучитеља. Ми се молимо и за њих, ми молимо а Бог ће да 

прашта. Знамо да нам Косово нико не може узети, знамо 

да је Метохија манастирско добро и да се не може 

другачије звати. 

Косово је наше постојање, крв, светлост, дух и 

бесмртност. Наша звона тамо неће заћутати, могу од њих 

салити најстрашније оружје, она ће и даље одзвањати 

нашу молитву. Могу запалити све манастире и крстове, 

али наши су манастири у нама и сви смо ми један крст 

којим нас је крстио свети Сава. Могу бацити међу нас 

црно семе раздора, али окупиће нас поново Чарнојевић, 

али не да одемо, него да се вратимо. Треба да знају да 

Косово није земља – Косово је душа! А то се не може 

отети! 
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Кристина Недељковић 

Гимназија и економска школа „Бранко Радичевић“, 

Ковин 

 

ањарење... Бајка овде почиње... И вила 

створи Косово у тами снене зимске ноћи. 

Косово је бајка, дугачка дивна бајка, наша 

машта, наши снови... Као брод који води у 

облаке, или мердевине за рај! Ту си између, земљо моја! 

Сребром си окована, док је златом исписано име твоје! Да 

ли знаш да си ослонац сваком нашем кораку? Из тебе 

свуда крећем, и ту се увек враћам, ту ми је кућа. Доме 

мој, сада ми много недостајеш... Али осмех стави на 

златно лице своје, јер вратићу кући оно што је моје!!! 

Поносни смо грађани, волимо своју земљу, 

волимо толико да је не дамо никоме! Наша је и нама 

остаје! Борили смо се за њу, а сада од свега у подсвести 

правимо типични идеал дивне слике, и још дивније 

будућности... У руци имам зраке, и пустићу их на 

Косово... Имам довољно светла за тебе, мала земљо моја, 

и видећеш да ћу ти измамити осмех... Пут наше маште 

боји те у дугу, Косово! Имамо крила и долетели смо до 

тебе јер је то било оно што смо тако желели... Да ли имаш 

неку жељу?! Да ли ишта тражиш, земљо наша родна? 

Дневник срца препун је рана, као да смо га ватром 

писали... Имај жеље, и имај снове, не предај се, није 

готово! Дишемо за тебе јер нам ти дајеш ваздух! Наше је 

наше, па зар може да буде туђе? Они имају немарне игре, 

а ми живе снове, они тужне сцене, а ми душе красне, 

поезије живе!  

Одакле да кренем ако не из свог краја? Наше си 

Косово, наше си до раја!!! Плакаће људи, лиће се сузе, 

али украдено је нађено, није више туђе! Имају вере још 
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неки поред нас, стварно није касно, стварно није тако... 

Косово, само никада нећеш остати... Плачи! Плачи, али од 

среће! Биће враћено све што је отето јер отето је 

проклето, и треба да је враћено! Волим те, и без тебе 

нигде не могу да кренем! Наоштрена копља звецкају у 

срцу, борићемо се за срећу, природу, за нас... Имамо 

молекуле снаге, и чувамо их за тебе, борићемо се за 

срећу, за осмехе, не предајемо се никада! Веруј, бићемо уз 

тебе! Нема напуштања, ма какве предаје! Борба следи, а 

срце се, знај, никада не предаје! До последње капи упиће 

земља све муке, и неће их бити више, обећавам, само 

немој да ми паднеш, земљо, јер пашћу са тобом... Немој 

да ме бациш у очај! Вриштаћу на неман за тебе, плашићу 

је добрим! „ Бежите од нас, ово сматрамо кобним!“ 

Имамо вере, из наше душе она неће нестати јер пепео 

хладни никада неће планути!!!  

Заборави, непријатељу, бар на трен мржњу! 

Немамо је увек сви! Само желимо мир да га живимо у 

миру. Чекаћемо сваку зору плаву, чекаћемо твоје знаке, 

не предај се, Косово, ма видећеш да има наде!!! 

Имамо среће, имамо значај! Знаш да је тако! 

Одувек си било наше, наше ћеш и остати, Косово! Земљо 

у којој реке ипак имају злата, а планине чаробне потоке! 

Земљо магије и мира, земљо дуге! Испуњена си маштом у 

којој почива дивљи чар природе која одише свежином 

росног јутра, препуног спокоја! Дивна земљо! Без срца и 

душе нема живота, а ти си наше срце! А У НАМА СРЦЕ 

НЕЋЕ ВИШЕ ДА ПЛАЧЕ ЈЕР ВОЛИМО ТЕ, КОСОВО, 

ТИ СИ САМО НАШЕ!!! 
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Јелена Кнежевић 

Медицинска школа „Драгиња Никшић“, Сремска 

Митровица 

 

азаре, боле ли те ови бодљикави погледи 

упрти у тебе, подилазе ли те жмарци 

бодљикави и трнови? Крваво је небо на 

којем си, умрљано сузама мајки, сестара и 

невеста, крвљу је замућен поглед твој, јер последње што 

угледа беше само крв, обезглављене трупине и одлутале 

главе твојих сународника, светле и свете. Јер свети рат 

беше то. 

Косово, земља велелепна и чаробна. Прегршт 

зеленила, траве, дрвећа, вртова, небо плаво, бујно, 

непрегледно. Небо које ширише само звуке хришћанског 

звона, звуке литургије и монашког покајања. Хришћанска 

земља беше она. Свети крст, сијајући, бљештао је изнад 

ове свете земље. Немањићка крв својим светим, 

непознатим силама оте овај свети комад земље и припоји 

својима. Македонија беше огољених руку, отете 

територије и понижених срца. Понос бујаше у њима, али 

земљу не вратише. Чврста беше рука Вуканова, 

немањићка голема рука, јака и силовита, усни да овај 

комад земље сачува за своје, вековима. Векови су прошли 

и прохујали, и она беше и оста иста, у рукама исте вере, 

исте нације, беше оличје српства!  

Кажу да Бог, након што створи свет, сиђе и 

прошета се Косовом. Све беше лепо и мирно, кад 

одједном, на блиставом небу гавран нападе голуба, чудна 

битка се водила, кад одједном голуба шчепа соко и 

однесе, гавран, мислећи да је победио, беше плен змије 

која га вребаше. И примети Бог да се Косово не да 

објаснити.  
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Али, оно што Бог примети, беше то да овај јадни и 

напаћени народ никада не напусти њега и веру, вера их је 

слепе вукла трновитим стазама, падали су, устајали, али 

борили су се за оно црквено звоно што јечи и јеца у 

даљини. Грохотом пркосећи ђаволима и крвницима, 

чудно силна беше снага ове шачице људи; малобројни, 

али силни као њихов вођа, јаки и непоколебљиви Душан 

Силни. Стрепила је свака сила од овога силника, зазирала, 

јер оштар беше његов мач.  

У својим рукама стезаше он још много силније, 

али његови унуци решише да се боре баш за Косово. 

Нападаше их најезде упорних, силовитих, мрачних сила. 

Једно им беше на уму, уништити хришћанство, нашу 

веру, и нашег Бога. Пробуди вера у народу неке 

дивљачке, монструозне силине, и удараше свом јачином 

на ђавола, не дадоше му мира, не дадоше му да опстане у 

овом рајском врту, јер змије отровнице из пакла изађоше, 

створене да својим рачвастим језиком маме, палацајући и 

водећи у грех. Најезда свиле и кадифе, пиринча и пилава, 

лоја, нападе свети крст својим црвеним, месечастим 

барјацима. Укрстише се барјаци, али не први пут, ова 

најезда у народу пробуди жеђ за осветом и опстанком. Јер 

крвници, нимало милосрдни, палише, убијаше, клаше, 

спаљиваше децу, жене, нејаке, узимаше све чега се 

ухватише. А српски народ стиснутих зуба гледаше. Али, 

заклеше се једном да ће сваку кап крви осветити, да ће 

свако главом платити.  

А онда беше Лазар, кнез, непредвидив јунак који 

окупи и уједини српство. Захваљујући њему Косово се 

вину међу облаке. Поста свето и духовно место, колевка и 

ослонац Србије, место одакле Србија црпи снагу, вољу за 

животом. Има ли Србије без Косова?  
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Брижан пастир беше српству, вођаше га и кроз 

ватру и кроз лед, али са њим на челу, кад се гине, он ће 

први. За народ даваше све, за земљу живот, а за веру и 

душу. Свевидећи му беше ослонац, стуб, који га 

подупираше и који га тераше да стоји високо уздигнуте 

главе, достојанствено, и кад губи, јер то је оличје правог 

Србина, и други се на њега угледаше. Кретао је и у бој на 

дивове, и Давид уби Голијата, мудрост је у питању. Уз 

себе имаше Милоша, зета свога, а са друге стране Вука 

Бранковића. Језа га је подилазила од лојаног задаха ухода, 

али вешт је био с њима. 

Дође дан кад на ђаволе треба ударити да своју 

земљу јуначком крвљу натопи. Косово се само изабрало. 

Прхну јато гавранова жедних крви, гладних меса, и 

отпоче битка. Трајала је до првога мрака, победника овде 

не нађосмо. Изгинуше многи, и Срби и Турци, и српски 

кнез, и турски цар. Хитра беше рука Обилића јер распори 

султану утробу и просу му живот, као камење по путу. 

Живот даде, али реч не погази, и образ не укаља, јер реч 

за њега беше светиња. А светиња наша оста на Косову, 

спаљена, згажена. 

Вапиле су мајке за синовима, сестре за браћом, 

удовице за својим нерођеним синовима. Јер ко ће српство 

да наставља, зар да скучени у ово мало Србије дозволимо 

гујама из недара да нам очи копају и пород сузбијају? Зар 

јунацима да не приуштимо синове који ће их наследити, и 

уз копље стати, када Антихрист поново стане са друге 

стране бојног поља? Зар да скрштених руку гледамо како 

пале, убијају и скрнаве наше цркве, и наше манастире? И 

црвени божури никоше на овој косовској пољани, 

заливани крвљу јуначком. Имаше мирис олова, отрован и 

тежак, а уједно опијум за српство.  
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На Косову ницаше манастири, краљ Милутин 

сазида четрдесет, зидаше и Немањићи, па и кнез Лазар и 

кнегиња Милица. Уздизаше се један за другим: 

Студеница, Жича, Лазарева Раваница, Грачаница, Дечани, 

Љубостиња. Сазида цар Душан манастир Свети архангели 

Михаило и Гаврило, Турци га спалише и искористише 

камен да сазидају Синан-пашину џамију.  

Косово беше у рукама многих после славног 

Косовског боја. Настави се лоза Лазарева јер син његов, и 

зет његов, сташе Косово бранити, и усмеравати српску 

чељад правим путем, путем према Богу. Понекад стајаше 

раме уз раме са Турчином, али сикташе на њега, издаваше 

их увек зарад круне и народа. Тешко беше Србина 

зауздати, и Србина и све што је српско. 

За време Другог светског рата, декретом се 

забрањује досељавање Срба на Косово, почесмо га већ 

тада губити. Намножили се неки други, навиру из рупа, из 

мрака, миле, и пузе. Украше нам све што је наше, 

уништише нам баштину, спалише остатке, на једвите јаде, 

обновљених манастира, а вековима одолеваше времену. 

Претворно добре комшије, узорни грађани, а класте нам 

најмилије, убијасте нам децу, стварајући масовне 

гробнице. Газимо по њима, а не знамо, а ви из потаје 

гледате наше сузе и смејете се јер добро знате – то сте 

били ви. 

Народ гледа и ћути, скривен у енклавама, ожичен 

као у затворској ћелији, живи као у кавезу у сопственој 

земљи, осуђен на прогонство. Корак им је тром, уплашен 

и ограничен, иза жице је опасност, а зар кнез Лазар не 

јахаше туда за слободу, зар мајке не рађаху синове да уз 

бојно копље стану спремно, да бране земљу и отаџбину? 

Колоне и колоне, људи у горким сузама остављају своје 

попаљене куће и одлазе у непознато, у неки страни свет, а 
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на Косову божури цветају само за њих. Црвени од крви 

проливене. Преци њихови дадоше живот за Косово. А 

сад? Изгубљено, предато без борбе и отпора, поклоњено, 

као какав комад намештаја, а народ истеран и отуђен од 

својих колевки.  

И однекуд опет, оно мрачно јато гавранова. Хоће 

ли устати Лазар да земљу своју брани? Хоће ли устати 

Милош да вођу им лиши живота, као што он лишаваше 

многе? Чује се гакање гавранова, хоће ли срце Србије 

бити сачувано? Србија губи извор духовности, али сваки 

срушени манастирски камен јесте стуб за кулу која 

допире до неба, до Бога, и сваки срушени манастир 

Србији је нови, шири, али тежи пролаз до Свевишњег; он 

зна наша дела, наше жеље, а наша награда ће бити то што 

православно звоно у овој напаћеној земљи никад неће 

утихнути!  

Никад ниједан Србин, док је света и века, неће 

заборавити своје корене, никад неће оставити оне 

мирисне божуре заливене прадедовском крвљу. Дух 

православља и даље лебди и опомиње сваког крвника који 

ову свету земљу скрнави.  

Душа Србије не може нестати, не може другима 

припадати, не може спокој пронаћи док не врати камен на 

камен, ватру у огњиште, пролеће у срца повратника.     
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Арпад Диоши 

Средња економска школа, Сомбор 

 

 

иша милује тек процвале руже, 

за калпаком ратника заденут невен,  

у очима мисли што море, тешке, 

пред њима монах им опрашта грехе. 

 

Пружа се поље до турских турбана, 

пакао земаљски пут је до раја, 

небеса већ јесу њихов дом, 

али стоје храбро на огњишту свом. 

 

Тробојка на ветру се вијори, 

сваки војник за себе се моли 

и за брата што стоји крај њега, 

јер овде кости положити треба. 

 

Српска душа непокорно стоји, 

земаљске смрти она се не боји, 

за јунака српског херојска смрт 

најлепши је пут у божији врт. 

 

Труба запишти, бубањ загрми, 

глас се заори, крв земљу натопи,  

живот земаљски кратка је века, 

а смрт часна слава је довека. 
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Марија Совтић 

Седма београдска гимназија 

 

 

таџбина моја у мени сету буди, 

огорченог сам срца, отеше је неки људи. 

Изненада, растали смо се млади, 

распала се другарства и сад живимо у нади. 

У нади за повратак, бар на дан, 

да прошетамо градом и обиђемо свој стан. 

 

Ту сам одрастала, научила да пишем 

и заувек ћу само за Косово да дишем. 

 

Пред очима стално шетају слике прошлости 

и питам се где су сада стари пријатељи сви? 

Мирис свежег јутра осећам још увек, 

град Призрен у мом је срцу заувек. 

Љубав према њему мами ми сузе, 

сећа на срећу што нам душманин узе. 

 

Ту сам одрастала, научила да пишем 

и заувек ћу само за Косово да дишем. 

 

Желим да се борим и желим да памтим, 

али куда то води, не могу да схватим... 

Живот у сталном сећању, ломи ме 

када помислим на дивне дане те. 

 

Осећај немоћи све више ме стеже, 

испуњава тугом и изгледа још теже. 

Остале су само насмејане маске 

и ожиљак који у срцу расте. 
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Протерани на силу, још увек се сећам,  

али вратићемо се једном, то предосећам. 

 

Ту сам одрастала, научила да пишем 

и заувек ћу само за Косово да дишем... 
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Дуња Фундук 

Митровичка гимназија, Сремска Митровица    
 

 

* рад је осмишљен као писмо девојци са Косова и 

Метохије 

 

 

рага Милице, Како си? Прошло је скоро две 

године, а о теби не знам ништа. Осим сличице 

и ове адресе, које стоје међу мојим најдражим 

успоменама, немам ништа више твоје, а тако 

си ми била драга. Освојила си ме својом лепотом, 

искреношћу и осећајношћу. Чувши твоју животну причу, 

схватила сам да је живот на простору који непрестано 

потресају сукоби два народа , као и живот пун 

полицијских сирена, без струје и воде, вероватно много 

тежи него што се понекад приказује. Проблеми мојих 

другара у поређењу са твојим и мукама твојих ближњих 

чине се као шала. 

Сећам се... Тог лета први пут си видела море... 

Била си тако срећна. Сунце које смо тада делиле и које 

нас је спојило, да ли сада греје и мене и тебе? Михољско 

лето се полако угасило и увело нас у свежином обојену 

јесен. У овим прохладним данима много ме греје 

породична топлина и често се питам да ли је осећаш и ти? 

Док ноћу размишљам шта ћу обући и да ли ће ме дечко 

који ми се свиђа коначно погледати, сетим се тебе и 

запитам се да ли имаш шта да обучеш, шта да ужинаш и 

можеш ли да учиш као сва деца из мог окружења. 

Понекад, док сан ме не освоји, размишљам и 

стрепим. Волела бих да си добро, па макар ја то не знала. 

Људи ту тешко живе, зар не? Вести су сваког дана све 
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лошије и лошије. Ушушкани у милостињу и одећу која 

стиже као помоћ хуманитарних организација и људи 

добре воље, чекају на храну – на свој комад хлеба који 

можда и неће добити, а кад помоћ стигне до њих, за многе 

је већ касно. 

Зашто то раде? Зар нису сви исти? Зашто вам не 

помогну да заштитите своја огњишта и душу Србије која 

се огледа у културној баштини и споменицима који 

почивају баш на тим просторима? Зар не живимо у 

савременом добу када се све решава споразумима и 

договором? А шта чекају?! Нека пожуре и нађу решење. 

Морају! Волела бих да месец, који као кула виси над 

мојим прозорима, осветли умове и пробуди идеје људи 

који могу да вам помогну. Дани теку брзо, годишња доба 

се смењују, године теку још брже, а проблем је и даље ту 

– не онај ситни који ћемо сакрити под тепих, већ онај 

велики, који се тиче свих нас. Ко су људи који не знају 

шта хоће и не знају да мрак и то што не желе да упале 

светло, није решење? 

Јасно ми је да је то твој једини дом, да за други и 

не знаш и не желиш да знаш. Дивим се вашој истрајности 

и одлучности. Сад сам већ и ја схватила колико сте 

снажни и жељни да сачувате своје куће, станове, српске 

њиве и пашњаке. Па ваљда људско срце није камен, па 

ваљда су људи људи, па ваљда цивилизација мора да 

победи. Сигурно глас разума мора да се чује. Свести, 

пробуди се! Нека јутро донесе ново решење, спас, глас, 

нека се помири људски род, нека се помире речи и дела. 

Као што свака брава има свој кључ, тако и сваки проблем 

има своје решење – где се загубио кључ, можемо ли да 

нађемо решење? 

На старим људима сигурно су формиране боре, 

дубоке као оранице земље која је остала необрађена. Те 
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боре као сведоци времена најјачи су тумачи тешког 

живљења коме није крај. Има ли наде за младост на тим 

просторима? 

Као петнаестогодишњакиња хтела бих да ти 

пошаљем мирно јутро, ведар дан, и спокојно вече. Желим 

да ти пошаљем богату јесен, огрејану зиму, пролеће боје 

јоргована и лето у сјају ружа.“ 

Људски роде, пробуди се! Цивилизацијо, осврни 

се! Помири непомириве, отопи залеђене, нахрани гладне 

заувек! 
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Марија Митровић 

Гимназија „Милош Савковић“, Аранђеловац 

 

 

осово поље, Улица Лењинова, број 

113.Мала, једноспратна кућа, чија су два 

прозора гледала право на ту исту улицу па 

смо сви у кући имали увид у то шта се тог 

дана дешавало...  

Наизглед, сасвим обичан дан као и сваки други, 

једини што су сви старији у кући веома озбиљни, некако 

забринути, а ништа не говоре. Баба, чешће него обично, 

прилази прозору и само краичком одмахне завесу, 

погледа и оде. Деда, који цео дан прича о комшији 

РАСИМУ који нам је као „род рођени све ове године и 

дао би десну руку за њега да он неће тако...“, али ништа 

више од тога. 

Ја ништа не разумем! 

На обично питање: „Да ли могу напоље?“ добила 

сам гомилу викања да не могу и да то више ни у лудилу 

не питам, зар не видим шта се дешава, и слично. Ја 

стварно немам појма о чему ови људи причају, а нико да 

ми објасни. И баш када сам почела озбиљно да 

преиспитујем своје понашање у последњих неколико 

дана, не бих ли открила због чега сам данас тако сурово 

кажњена да нико неће да разговара са мном, зачула се 

галама... 

Долазила је са улице и требало је само прићи прозору па 

да откријемо звук те буке, али баба је закупила сва права 

на ту привилегију, па се од ње није могло ни прићи а 

камоли погледати кроз прозор. И опет грдња! „Где си ти 

пошла? Зар не видиш шта се дешава и ти упорно радиш 

оно што не треба, хајде склони се тамо и буди мирна...“ 
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Одлазим у спаваћу собу и тамо покушавам да са 

прозора видим шта је то „нешто“ што се дешава, а ја нити 

умем да се понашам у складу са тим „нечим“, нити знам 

шта треба да не радим или радим тог тренутка. 

Прилазим прозору и видим слику која ми и даље 

ништа не објашњава. Река неких, мени непознатих људи, 

пролази улицом, узвикује нешто на албанском језику. 

Има их веома много, толико да пролазе већ десет минута, 

укључујући и оно време када нисам могла да их гледам 

јер ме нису пустили. Враћам се код деде, овога пута, и 

покушавам код њега: „Деда, ко су ови људи, где су пошли 

и шта то узвикују?“ 

Каже да су то Шиптари?! Опет дивљају и да ће 

опет бити рата јер њима човек не сме веровати. Ето 

комшија Расим, на пример... Ко би рекао, увек је био 

добар, а види сада. 

И баш када ми се пружила прилика да одслушам све што 

ме је занимало, звони телефон и ту је, наравно, причи 

крај. Деда прилази да се јави, а баба за то време стоји 

поред њега и не трепће. Чека и труди се да пре деде сазна 

ко је и шта се дешава. 

Каже да су се јавили моји родитељи из Приштине и не 

могу да дођу по мене са посла јер је тамо „ситуација“ још 

гора, али смислиће већ нешто. Наравно, ни деда није 

остао дужан у опису наше „ситуације“, па кад су све лепо 

испричали и бар десет пута поновили једни другима да се 

чувају, и мени је КОНАЧНО нешто саопштено: „Остаћеш 

овде вечерас због ове „ситуације“ па ће сутра доћи по 

тебе“. Супер! Имам гомилу питања пред собом, бабу и 

деду који не желе да причају, све мање шансе да ћу бар 

код куће моћи мало да се поиграм вани и две „ситуације“! 

Једну овде, а другу у Приштини. 
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После дугог и напорног размишљања, 

анализирања, долазим до закључка да ја и даље немам 

појма ни ко су Шиптари, ни где они то иду, ни зашто 

толико галаме, али у једно сам потпуно сигурна – све што 

сам набројала зове се СИТУАЦИЈА!  

Тако је то било у мојој глави када сам имала шест година 

и живела у Приштини, а све своје лепе тренутке оставила 

у Косову пољу, у кући татиних родитеља. 

Убрзо после тог догађаја, „ситуација“ постаје још 

страшнија. Нека деца са којом сам се тада дружила, 

одселила су се, тако рећи преко ноћи, у неке друге 

градове. Ми који смо остали, више нисмо имали дозволу 

да напољу остајемо после првог сумрака, а и за то време 

док смо се играли, морали смо сваки час да се јављамо 

под прозором да смо ту и да нас нико не дира?! 

И док сам се ја још борила са тим шта значи реч 

„ситуација“, у мојој кући тих дана почиње да се спомиње 

још неколико непознатијих и неразумљивијих речи. 

Бомбардовање, НАТО, геноцид... Ужас, ово тек никако не 

схватам, али слутим да и те нове речи опет имају везе са 

чувеном „ситуацијом“. 23. марта 1999. добила сам 

одговор на значење једне од тих нових речи које нисам 

разумела. Почело је бомбардовање, трајало је по цео дан, 

али смо га увече баш пажљиво слушали јер, како није 

било струје, а ми смо морали да силазимо у склоништа, 

сву пажњу том приликом посвећивали смо слушању 

онога што се дешавало напољу. То су биле јаке 

детонације, некада се чинило да су ту на метар-два од нас, 

а неке су се чуле из даљине и тешко да су и они 

„најстручнији“ могли да одреде одакле долазе. 

Све је то за мене страшно, непознато и ново. Ипак, 

уз сав тај страх, размишљали смо једино о томе да ће се и 
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та мука ускоро завршити, а ми ћемо наставити да живимо 

по старом. Лепо и безбрижно као до скоро.  

Није се завршило тако! Ни близу... Крај 

бомбардовања је дошао, али смо онда ми морали да 

одемо. Баш као и она драга деца која су отишла пре нас. 

Преко ноћи, на брзину, само да „извучемо живу главу“, 

што је све до Мердара било неизвесно. Извесно је било да 

се нећемо скоро вратити. Ту реч „скоро“ сада читам као 

„никад“. 

То моје последње путовање по Косову, заправо 

кроз Косово, да што пре изађемо из њега, оставило је на 

мене најјачи утисак икада. Постапокалиптична панорама 

где год погледаш. Све моје, а све срушено до темеља и 

више га нема. Бабине и дедине куће, и скоро све куће у 

тој улици, вртић у ком сам се најлепше играла... црква у 

којој су ме крстили. 

Кратак поглед уназад да све то фотографски 

упамтим, а онда паничан, напред у пут који је пред нама, 

пун неизвесности и страха од помисли да би већ у 

следећој кривини могли да нас сачекају исти ти 

„Шиптари“ и ко зна шта нам ураде. 

Тада сам била веома мала и нисам умела да заплачем, 

осим када ме нешто физички заболи. Ипак, осећај који 

сам имала болео је на неки „нефизички“ начин, јако, и без 

жеље да га било ко од мојих тада угуши нечим лепим или 

умањи пољупцем да прође. То је ваљда онај прави дечији 

сусрет са оним што мучи старије, па нас тако мале не 

удостоји чак ни објашњења. Ваљда зато што смо још мали 

за те њихове „велике“ ствари, па сада када ми се тако 

малој ипак десе, ја не знам шта бих са њима.  

У аутомобилу мук, тата је храбар, вози, ћути и 

само што му је поглед мало чудан, некако сетан. Мушко 

је и не плаче, то се у нашој породици не прашта чак ни у 
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оваквим тренуцима. Мама седи на месту сувозача па сам 

ја са задњег седишта, колико год да је нисам чула, јасно 

видела да се тресе и плаче најтеже што може.  

Велика плава табла која нам је долазила у сусрет 

обавештава нас да смо у Мердару. То је географски нека 

врста границе између онога од чега бежим и онога где 

смо кренули. У преводу, ту на само пар стотина метара, 

Косово се спаја са осталим делом Србије. Стигли смо 

међу „наше“, и сад смо потпуно слободни, ван опасности. 

Теоретски гледано све је то тачно. Једино што сам се ја 

тада осећала потпуно другачије. Све моје остало је тамо, а 

ја сам кренула јер сам морала, јер сам била веома мала и 

тада ме нико није питао за мишљење. Касније, док сам 

одрастала, требало је да схватим зашто је све то тако 

морало тада и зашто је сада овако добро. Нисам схватила 

ни данас! Ја и даље мислим да је све што је било моје и 

остало на Косову, још увек тамо на истом месту и чека 

опет мене и све моје драге пријатеље да наставимо исто 

оно у чему су нас тих дана прекинули. 
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Александра Живковић 

СМШ „Др Ружица Рип“, Сомбор 

 

 

мислима стојим у храму, не било ком већ у 

храму Грачаница. Жуто трепераво светло 

свећа лелуја и милује моју душу.  

Није она само моја, то је душа читавог 

српског народа. Душа свих кроз све векове. Душа данас, 

преко будућности до вечности. 

 Шапуће ми душа мојих предака, мојих ближњих, 

мојих потомака. Говоре ми... 

 Знај, волети није лако. Волети је нешто најтеже у 

човековом животу. Волети онога кога не познајеш, волети 

непријатеља. Волети некога ко хоће да узме нешто твоје. 

Нешто за шта си се трудио и борио целу прошлост, не 

само ти, већ и твоји преци, а то ће радити и твоји 

потомци. 

 Љубав је заоставштвина коју ти остављамо! 

 Љубав је твоја прошлост у овом храму. Твоја 

садашњост, у свакој цигли која прича твоју историју. 

Твоја будућност која ће остати у теби, у твом срцу. Као 

што је остала у нашем. И као што ће остати у срцу сина 

твог. И као што ће остати у срцу сваког детета које живи 

тамо. Које се труди да живи леп, нормалан живот, али му 

насиље и оружје и дани без хране и струје то 

онемогућавају.  

 Упамти. Важно је... 

 Важно је да памти оно дете које се овде крстило. 

Оно које је управо ту научило лепоту изговорене речи на 

свом матерњем језику. Оно коме је баш ту, на овом 

светом месту, речено, и као печат на души, крвљу свих 
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несрећних уткана мисао да добротом учини све, јер 

промениш један делић света – промениш читав свет. 

 Чујем шапат кроз молитву. 

 Нека ме се сете моја деца. Кад их мајка рођена 

помилује да сам их таквом благошћу ја, њихова колевка, 

миловала и љубила... 

 На мојим грудима су се одмарали и тражили утеху 

када су схватили да ми више неће моћи слободно доћи. 

Неће моћи доћи, посетити гробове својих предака, 

исповедати им своје мисли, своје страхове и своју бол 

зато што не могу ићи у своје домове, шетати се својом 

родном грудом, бити са својим најдражима и ући у своје 

храмове без пратње пушака. 

 Коме ће шапнути сва своја надања да ће још мало 

све ово бити готово, да ће се опет моћи молити у својим 

храмовима? 

 Да сам хтела пренети теби све оно добро и оно 

лепо, све оно нежно и предивно и оно часно и оно 

поносно у своме срцу које је довољно велико за свакога. 

 Када дотакнем њихову косу у сну, замолићу 

Господа да утисне твој додир у њихова срца до вечности. 

Не лик, не земљу, не зидину, већ љубав коју имам да им 

дам да би били људи.  

 Када осете стисак чврсте очеве руке, руке 

земаљског оца, нека знају да Небески Отац бди над њима 

и неће им дозволити да се спотакну, да падну. 

 Неће дозволити да нестану, да их нема.  

 Неће дозволити да зидови ови буду празни, без 

пољупца вере, без радости Божије, љубави Сина и 

мудрости и просветљења Духа. 

 Неће дозволити Отац да светиња ова, храм овај, 

срце и душа њихова, остане празна. 
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Дуња Цимеша 

Гимназија „Вељко Петровић“, Сомбор 

 

 

тари филозофи су сматрали да је биће ништа 

друго до сама душа, и да је постојање душе 

једини и главни услов за постојање и самог 

тела, тј. за постојање читавог света. 

Међутим, постоји једна земља на брдовитом Балкану 

којој прети да се одузме та душа, да се униште сва сећања 

и да јој се избрише све на основу чега постоји и на основу 

чега је грађена.  

Душа те земље јесу брда и долине о којима се већ 

дуго само сања и која у нашим мислима сада постоје само 

по предањима наших родитеља, бака, дека, али за која се 

ипак још увек зна и од којих се још увек не одустаје... 

 Чујем да на тим брдима и долинама цвета цвеће 

које има две боје – једна је црвена, као крв српских јунака 

коју су пролили још давне 1389. године за слободу своје 

земље и свог народа управо на тим брдима и у тим 

долинама, а друга је боја – боја турских јунака који су 

покушали да заузму ту свету земљу која још од давнина 

припада том храбром народу који је баш ту почео да пише 

своју дугу историју, пуну бола, туге, ратова, али и среће, 

и задовољства, вере, наде у боље сутра... 

 Чујем да тамо постоје света места, сведоци 

вековног постојања тог народа – манастири који немо 

шире своје руке у потрази за верницима који су их чували 

и који су веровали у њих и њихову снагу. 

 Тужна је Грачаница опкољена жицом и 

тенковима, Високи Дечани, задужбина и понос народа, 

чека народ – којег нема. Задужбина Душана Силног, 
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манастир Светих архангела, и даље је блистав у својој 

лепоти, али сам, без икога да му се диви. 

 Богородица Љевишка је тужна и разрушена, 

узалуд се надајући спасу од пропасти. 

 И колевка православља и духовности – 

Призренска богословија, као и царски Призрен, 

престоница цара Душана, сада су пуста згаришта. 

 Све нас то опомиње да је наша обавеза да не дамо 

да нам се душа претвори у прах и пепео, да је то наше 

богатство без којег нисмо ништа, без којег губимо једино 

што вреди – свој идентитет. 

 Сваки камен на светој земљи део је историје и 

жуди за добро познатом песмом и музиком двојница 

младих чобанчића који су уживали у лепотама своје 

земље, ни не слутећи да ће једнога дана замрети све што 

је врвело од њихових обичаја: крштења, свадби, Васкрса и 

звона која су те обичаје најављивала и славила... Сада се 

само чује лелек тих истих звона као плач над расељенима, 

као позив да се расељени врате на вековна огњишта, да се 

поново душа оживи и удахне у њу нова нада. 

 Чујем да тамо постоје дивне, брзе, чисте реке: 

Бистрица, Лаб и Ситница, које су често бивале обојене 

крвљу невине деце или јунака који су часно погинули за 

отаџбину, и да се буне против свега злог, да желе да осете 

како све бруји од смеха деце која се безбрижно купају у 

њима, маштајући само о сунцу и игри, а не о оружју и 

страху од смрти... 

 Тешко ми је када све то чујем... Никада није на 

свету постојало толико слободе, а опет није било оволико 

патње и страдања, несреће и одузимања туђег! 

 Питам се само зашто. 

 Одувек се знало да је света земља-Косово и 

Метохија, и одувек се знало да је управо та света земља и 
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срце и душа Србије која је вечито патила од стране света, 

никада до краја слободна и никада до краја своја! 

 Све је то наше: брда и долине, манастири, плодна 

земља, историја... Тога се не можемо одрећи, то је све 

наша душа, заиста нешто до чега нам је стало и чиме не 

смемо трговати. 

 Ако се одрекнемо прошлости, одричемо се и 

будућности, па и садашњости, јер народ који је изгубио 

прошлост, неће имати ни будућност, за тај народ је све 

изгубљено.  

Свака будућност се гради на темељима 

прошлости. 

О томе говори и наш песник Милан Ракић у својој 

песми „На Газиместану“ где се осврће на наше корене, 

где каже да у његовим жилама тече крв храбрих предака 

који су умирали ћутке на тешким мукама и да његова 

генерација има у себи крепкост генерација и да туђи 

калемови, ново време и доба, нису могли да униште 

наслеђе.  

Обраћа се савременицима и каже да је поносан на 

историју спскога народа и да су далеки преци светао 

пример млађим генерацијама. 

На ове његове речи треба добро да обратимо 

пажњу јер нам оне дају рецепт за однос према свему... 

Треба се осврнути и на његове песме о двема 

женама, уз помоћ којих  оживљава слику тренутне српске 

историје: Јефимији (првој српској песникињи и жени 

деспота Угљеше Мрњачевића – симболу бола, туге, због 

несреће надвијеном над српским народом) и Симониди 

(српској краљици, и њеној фресци, симболу страдања и 

уништења наше културе).  
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Није нам само он скренуо пажњу и позвао нас да 

се боримо против пропасти, али нам он још и тада 

показује пут којим би требало да идемо. 

Дуг је пут пред нама, тежак је период пред нашим 

народом, ако дозволимо да нас монотонија свакодневице 

одведе на неки други пут, пут где ће нам сећања бити 

потиснута и на коме ћемо заборавити наше лепоте и своју 

свест. 

Ја сам већ у генерацији која не зна какво је Косово 

и Метохија, једино што ми даје слику о свему што се на 

југу збива јесу приче мојих родитеља и баке која 

оживљава успомене на те дивне крајеве и због чега сам 

веома тужна, јер ипак и ја желим да видим све те лепоте о 

којима се прича и ја желим да посетим почетке и да се 

поносим својом историјом. 

Неке вредности се и сада губе и ускоро нећемо 

знати где нам је душа, изгубићемо се у свету беспућа и 

сталним покушајем да преживимо у неком наметнутом 

свету који нас баца далеко од корена, али ја ипак мислим 

да ништа није изгубљено док се као изгубљено не 

прихвати. 

Каже се да на млађима свет остаје, гради се да би 

нове генерације уживале у раскоши, а моја генерација ће 

бити та која ће се борити да се све врати на почетак и да 

се после тог повратка, после враћене душе, удахне нови 

живот у све крајеве наше напаћене земље Србије. 

Осећам да нам је то прозор у будућност као 

могућност за видик. 
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Николина Грковић 

СШ „Свети Ахилије“, Ариље 

 

 

ладан дах ветра замрзава време и шири свест 

птице о слободи света, пространству снова и 

неухватљивости чежње што буди чула, он 

проширује видике и опет се враголасто 

провлачи кроз сећања безбрижне животиње 

оживљавајући живописне слике смрти нације а рађања 

легенде. Попут скамењених и унезверених лица под 

пепелом судбине и несреће, капутом клетве, велом који се 

у виду ватрене реке из очију гневног феникса сјурио на 

распету Помпеју и замрзнуо време, судбину и бол, тако и 

на месту српске истине ланцима ропства немоћно тугује 

камење плача. Ови стубови бола који су као млади 

изданци после олује наговестили нови живот, симболи 

православља и крајња лука недужних душа, остају 

урезани у поглед птице док јој праменови мутних облака 

обарају лет и усмеравају је ка болној и незалеченој рани 

српског срца. Сенка лета и постојања ове птице, тмурна и 

злослутна, симбиотички повезана са временом и 

приликама, језди над овом светом земљом и болним 

јецајима покопане храбрости и хармонијски разлаже мит 

– аутобиографију српства у виду магле која попут завесе 

скрива трен кад се појаве огољене душе, костури и крв – 

право лице храбрости. Гаврановим оком и црнином 

поштовања према ликовима страдалника шапуће се 

песма, певају се риме, и нитима душе плете се порука и 

поука од цвета српске младости, граде се временски 

мостови, пречице до срца потомака, воском паљених 

свећа за спас и славу српског народа. Визијом и симболом 

злослутне птице рађа се скелет моралности и патриотизма 
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будућих нараштаја, ствара се срж бића од жеље за 

слободом и миром, анатомија будућности. Тај гавран 

српске несреће, гласник прошлости, саплетен и спутан 

историјом, невино и судбински надлеће поприште борби, 

ничију земљу, кукавичје гнездо, и настањује се као црни 

биво у срцу Србије, парајући крилима временску капсулу, 

рушећи зидине прошлости, цепајући границе постојећег 

света. Он надлеће покошене животе, град духова, земљу 

прошлости из које јунаци, као хероји пред рушевинама 

Илиона, у срцу Косова, дотичу Царство небеско, расту са 

вером народа и славом свога дела и имена, надмашују 

мрак и црнило и опор мирис гнусног страдања, и својим 

поступцима који ће заувек везивати Косово за Србију. 

Визија Косовске битке устоличила је духовност и 

преосвећеност народа, даровала калуп части и пропаст 

као вековну победу. Узимајући из српских срца чисту 

љубав и патриотске особености, изграђујемо империју 

које смо били део. Суштина Косова и постојеће духовне 

преосвећености, као и трона Балкана које је Косово 

најчешће заузимао на престолу капије Европе са жезлом 

кротитеља будућности, претаче идеале историје у храм 

светлости душе Србије на стубовима неме и безобличне 

постојаности групе народа који воли своју мајку земљу 

постања. Те руке се шире да душу Србије – Косово – 

прихвате гнездо љубави, у наручје и загрљај безусловне 

нежности, и да, и при многим театралним и разарајућим 

урушавањима из масе пепела, дима, скрушености и 

узалудности живота, попут феникса васкрсну у нови 

живот, и са срџбом и жестином, огњем страсти и 

пламеном храбрости уздигну Косово са упозорењем 

душманину. И при сваком новом паду, и сваки пут када 

Србија поклекне због душе која крвари, од костију пале 

деце, и од рушевина, тврђава живота засија ново царство, 
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а врела крв попут суза беса оплемени земљу која рађа 

веће идеале, веће тежње и јунака, Косово се роди из 

пепела. Његово духовно присуство у мислима и срцима 

Срба пригушује звуке борбе и страдања, маскира призор 

масакра, и разбија обруч безнађа људске душе који 

стежући одузима драгоцену музику и ритам дисања, суши 

биће попут пустиње и продубљује борбу за дах. Како 

организам не може да живи без срца, без мозга, тако и 

Косово, прожето каналима бесмртности, пружа разлог 

борбе српског рода, борбе за живот, борбе против 

времена и прилика, против људи и моћника, представља 

магични избор наше цивилизације. Кроз име Србија, кроз 

појам Срби, провлачи се та силуета стварности, 

потресајући тло и ваздух својом звучношћу, отварајући 

ходнике времена појмом светилишта. И Косово, као каква 

крвава стопа на карти Европе, није ништа друго до отисак 

прста мајке Србије, њен симбол и њен идентификациони 

код. И свака бразда крвавог отиска светле будућности 

јесте бора Србије, јесте ожиљак на души, њена права 

природа, јер и територијално и духовно, и законски и по 

законима срца, Косово је било, јесте, и биће душа Србије. 
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Драгана Станишић 

Медицинска школа, Крушевац 

 

 

ко покушам да се вратим и потражим свој 

прапочетак, да нађем место и време нашег 

рођења, име оца, порекло презимена, стабло и 

корене, знам где ћу доћи. Видећу како 

таласају брежуљци, како се зелени трава прошарана 

црвенилом божура. Осетићу како мирише земља. 

Слушаћу говор тишина.  

Јер, тамо, где је наше срце закуцало, где смо се 

први пут насмејали и проговорили, први пут заплакали, 

проходали, тамо се тек још понегде чује наша реч. Јаучу 

брда у фијуку ветра, лута сунчев зрак тражећи нас, буја 

непрегледни коров око напуштених огњишта. 

Говори тишина. Застрашује тишина. Шамара 

тишина. Рањава тишина.  

Застаје у грлу језиви призор усамљених цркава. 

Опустела села. Оскрнављени гробови. Усамљене куће. 

Затравели виногради. Зарасли путеви. Рушевине.  

Одјекује тишина. 

Пораз ти се смеши у лице. Кези се. Вређа! 

Понижава! А ти стојиш, гледаш, не верујеш, а мораш. 

Прогутао би кнедлу. Не иде! Заплакао би. Ни случајно! 

Молиш сузу да потече. Не чује те. Крене па се суши у оку 

и слаже у души. Тресе ти тело царица празнина и њен 

супруг пораз. Још један историјски нокаут! Ко зна који 

неположени поправни испит из предмета „Како сачувати 

домовину“. 

Па добро, удрите, људи! Може вам се. Нама није 

први пут. Нама је то вечито доба одрастања, 

адолесценција, још увек непрележана заразна болест. 
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Одсецали нам руке и ноге, вадили очи, ево, дошао 

је ред и на душу. 

Боли ова причајућа тишина. 

Гутам непроливену сузу, неизговорени уздах. 

Тешим се у сопственој немоћи, свесна грешке у корацима. 

Свемоћни пораз не зна нашу тајну. Да трајемо и 

опстајемо. Упркос свему и свима. Путују са нама кроз 

време и простор корени, стабло, гране и увек зелено 

лишће. Из душе се душа отети не да. 

Говори тишина. Застрашује тишина. Шамара 

тишина. Рањава тишина.  

Где си изгубила реч којом се исказује оволика 

бол? 
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Аца Митић 

Медицинска школа, Крушевац 

 

 

згубила се равнотежа, потонуо правац, 

окренуо се смер, нестала љубав. Изумрле 

речи о врлинама, вредностима, 

покајању.Посматрам, размишљам и 

закључујем: човек је постао обичан мрав који се више не 

рађа да би волео ову планету, већ да би је уништио. 

Загосподарила је себичност.  

Није више магла у долина косовским... Пао је 

црни мрак! Разјапила је своје чељусти непрегледна јама и 

гута све! Ми смо као прегажени мрави. Птице повређених 

крила. Зец кога јуре ловци. Одбачено сироче. Она јабука 

на друму из приче. Јадиковка поражених. Вечити 

губитници. Мастан, сладак залогај великих и моћних. 

Никада истражена играчка. Никада издресирани пас. 

Вековима траје ова тешка циркуска представа. Са 

повременим паузама. Нико не зна крај. Није бајка већ 

стравични театар. Много статиста, крвава сценографија. 

Главни ликови, углавном непознати. Само су једном 

погинули јавно. Данас су непознати публици. Сценарио? 

Мање-више исти. Иста тема са више варијација. Режисер? 

Мученик! На једној страни перфектни глумци, 

фантастично одигране улоге џелата. Трагични јунаци? 

Никако да схвате трагичну кривицу и науче како да 

колективно умру. Преноси се та тврдоглава упорност, 

фанатична непослушност, пркосећи инат, лудачка 

храброст са колена на колено. 

И, ево, дошао је ред и на мене, нас, да посматрамо 

и, с времена на време, одиграмо коју улогу у великој 

представи. Но, ми смо непослушни ђаци. Не прихватамо 
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свакакве улоге. Проверавамо све што се нуди као знање. 

Верујемо само ономе што нам је у души. Знамо ко смо, 

знамо где смо се родили, место крштења. Знамо језик, 

знамо своје светиње и свеце, знамо ко нам је дао путоказ, 

знамо који је наш једини пут. Најбоље знамо где нам је 

душа. Још више колико и како она уме да боли док је 

други рањавају. Наша је земља Србија, отац свети Сава, а 

душа Косово и Метохија. Ма где и када били, не 

одричемо се тога и не верујемо туђим речима. Зато нам и 

не леже улоге трагичних јунака и никако да прогутамо 

кривицу. С времена на време, дође катарза.  
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Жарко Недељковић  

Ужичка гимназија 

 

 

ујем... О, како су снажни удари те црне земље 

која ће ми од данас до свршетка света бити 

једини покривач. Сваки удар о орахов табут 

терао је још једну сузу на око окупљене раје 

која је у дубини глухе јаме тражила последњу наду у моје 

избављење. Али, тешко... Јецаји измучене родбине 

окићене црном ризом и овенчане славом будуће таме 

тешко узмириваху моје срце које је и под земљом куцало. 

Они не знају... Не знају да је смрт само један корак до 

бесмртности а да будућност није ништа друго него 

прошлост која следи. Али, људи овог света, света 

ходајућег и пролазног, у ризници људске мудрости 

крупним и тешким словима записаше да су једина 

озбиљна ствар на овом свету два кубна метра на једном 

гробљу. Чуо сам како је свештеник, онај свештеник који 

ме је крстио и из таме избавио, који ме је венчао и у 

Свету тајну брака увео, пред свима ожалошћенима рекао: 

„Беше добар човек… Али не заборавите да је тело човека 

овоземаљског трулежно као корен увеле биљке, а да је 

вечан само онај човек који постом и молитвом моли 

Једноистинитога да га уведе у Царство раја и вечности и 

устоличи на трон бесмртности.” 

        Разиђе се гомила трулежне светине. Остадох сам, 

положен под свећом која ми је пламеном свепостојеће 

наде пркосила. Али и она је плакала. Сваки пад капи 

воска са пламеном нагризене свеће реметио је моју 

постхумну концентрацију и узнемиравао моју душу. 

Душу? Шта је то? То је једна и једина кап у вечности 

живљења, то је аманет предака, плач новорођенчета, 
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самртнички ропац болесника, епитрахиљ свештеника, 

звоно парохијана, звук манастирског клепала, иконостас 

цркве, хумка за упокојене... Душа је једини духовни обрис 

човека овоземаљског који својом визијом пркоси 

оностраном, непостојећем савршенству, пучина свести по 

којој плови шта сме а шта не, пространство бескраја у 

које је упаковано Десет Божјих заповести и Седам светих 

тајни. Ту, ту се сада налазим ја. У души које нема а хтела 

би да постоји да би тако постојана пркосила некад 

непостојаној и да би у тој постојећој лажној 

непостојаности ставила темеље непостојеће постојаности 

и подигла себе на пиједестал непобедивости. То нас 

одржава – мене, њу и нас. И док ви мислите да сам мртав, 

ја живим са њом. О, тек почињем да живим! 

         Наједном, тама. Тама која ме поче плашити, дах из 

груди отимати, реч из уста узимати, али из душе ништа 

украсти није могла. Зато је она и вечна. Али негде, тамо у 

даљини, иза ивице таме, на ћошку беспућа, у улици 

живота, на стази смрти, у венцима славе, појави се неки 

човек. То сигурно не беше било који човек. Он као да је 

на терету своје недокучиве мисли носио баласт жртве и 

пређашњег живота. Али, ореол око његове духовно и 

душевно непроцењене главе онемогућаваше било коју 

реч, јер реч у том тренутку беше скупа, заиста скупа. Да 

ли ореол око његове главе значи да ми се душа уздиже у 

рај или да моје тело трулежно тоне у девети круг пакла? 

Тешка ситуација у којој се обрех не дозволи ми да 

спокојно довршим мисао које, заправо, није ни било. Али, 

ућутах... Прозрех да тај човек покушава нешто да каже. 

Међутим, реч би тврђа од камена, јача од оне земље која 

ме притискиваше, светлија од његовог ореола, постојанија 

од свеукупне материје и потребнија од вина и хлеба. Зато 

ју је вредно чути. Намештајући језик на зубе, несигурним 
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покретом усана и очигледном одлучношћу, он прозбори: 

„Ми смо, сине православни, Христови ратници, 

правоверни борци и чувари Свете земље, носиоци жртве, 

даваоци љубави, показатељи вере и лажни смртници.” 

Као да је знао када да заустави свој необуздани ток 

мисли, набујалост идеја и учења јер сам остао 

прикљештен између јачине и одабира његових речи. Ту се 

сада налазим... У притешњеном простору између Божје 

воље и људске самовоље. Не дозволи ми да завршим, те 

непоколебљиво настави: „За ову земљу, за овај народ, 

главу ставих на олтар страдања и бесмртности. Ово је 

једина земља на свету ходајућем где се Свети дух 

предсказа народу у облику голуба. Беше тако бео да се на 

црњу земљу није могао спустити. Ово је земља пророка, 

земља ктитора, манастира, буна, устанака, ратова, 

преврата, вере и празноверја. Зашто, сине, питам се до 

данашњег дана и као човек у Господу упокојен, зашто смо 

то морали баш МИ да будемо?” Ту га прекорним 

погледом пресекох и знатижељно, покретом очију упитах 

да ли је сигуран да ме је погибија одвела из мајчиног 

срца, из дечјих руку, из жениног загрљаја... Одговора није 

било. Уместо одговора, непознати човек у непознато 

време, на непознатом месту, прича, како он каже о „добро 

познатоме” те у затамњеном миру настави: „Реч Србија на 

језику Ромеја значи ропство, а Србин – роб. Кажу људи да 

је, у генези људске цивилизације, старији придев 

слободан од апстрактне именице слобода. Зашто смо ми 

баш тај народ који је створио реч слобода? Како? Зашто? 

Зато што је тим ропством у коме је опредмећен, престао 

да буде слободан па се од тада па до данас бори за 

слободу. Али, није он престао да буде слободан, него су 

му мирним ходом земног времена јарам ропства на плећа 

ставили. Од тада несташе сузе јер за њих времена није 
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било. Ту улогу преузеше гаврани као неоспорив доказ 

залога за Свети циљ. Био сам поглавар земље која је била 

неколико пута у искушењу да испусти своју душу. Данас 

се правдају крилатицом: „Имадосмо, не знадосмо, 

изгубисмо – познадосмо.‟ То је Србија и њена душа – 

Косово и Метохија.” 

        Сада му ја не дозволих да настави. Сада не знам ни 

ко је жртва, ни ко је џелат, нити са ким причам, ни чему 

тежим, ни где се налазим. Само осећам константно 

присутан бол и бојазан. На лицу, осмехом издубљеним, 

он несметано продужи даље: „Косово и Метохија је још 

нерођено дете, непокопан покојник, кандило које виси 

између свештеника и иконостаса, то је тамјан који својим 

мирисом освешћује још неосвешћене, то је Света водица 

која крсти некрштене... То сам ја, то си ти, то је мој отац и 

отац мога оца, отац оца мога оца, као што је то и мој син, 

син мога сина, син сина мога сина. То је јабука посађена у 

нашем дворишту, али се туђинци користе њеним 

плодовима. То је цвет који је корен пустио у нашој 

авлији, али га други убирају и у своје вазе стављају. 

          Душа је наша, српска... Могу нам узети кућу, али не 

и дом, могу нам узети лекове, али не и здравље, могу нам 

узети сатове, али не и време, могу нам узети и књиге, али 

не и знање. Могу нам узети ТЕЛО, али не и ДУШУ! За 

друге национе, речи као што су: тиранија, бомба, смрт, 

плач, ридање, лелек, гавран и друге, постоје само у 

књигама и литератури. А у нашој Србији, на нашем 

КОСМЕТУ, то је отеловљено у невиним ракама, разнетим 

телима, пререзаним вратовима, спаљеним идејама, 

утамниченој слободи. Сви би они желели у рај, али нико 

не жели да умре.” 
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         Гледам како наједном нестаје непознати човек и 

отвара неку књигу, која не беше Библија и поче читати: 

„Земан дошо, ваља војевати, 

               За Крст часни крвцу прољевати 

               И 'ришћанску вјеру умријети.” 

 

            Преврну неколико страница прашњаве књиге чије 

је корице нагризло време и настави даље:  

              „Сутра јесте лијепи Видовданак, 

                Ко је Србин и српскога рода, 

               А не дош‟о у бој на Косово, 

              Од руке му ништа не родило, 

              Ни у пољу пшеница бјелица, 

              Ни у брду винова лозица!” 

 

              Љутито и поносно спусти књигу и мени се 

непосредно обрати: „Пут ће ти показати песмом славуј, 

крени за том најскровитијом од стаза. Ти си онај који ће 

упрегнути силе нечастиве, освестити неосвешћене, 

просветити непросвећене. Јер, ко зна а не зна да зна – 

пробуди га, ко зна а зна да зна – следи га, ко не зна а зна 

да не зна – научи га, ко не зна а не зна да не зна – клони га 

се. Косово и Метохија је асимптота времена, реалија 

књижевности, статуа вајарства, свод архитектуре. О, 

колико крви! То је место где су мешавином моје и твоје 

крви никли црвени божури. Једна кап у мору које не 

постоји а из кога сви пијемо воду, парче земље кога нема 

а куда сви ходамо, ваздух који ишчезе а који сви 

удишемо. Тако су нас преци учили. Ми смо народ 

небески, на земљи валовитој, висинама звезданим. 

            Када смо ми имали законик, други нису имали ни 

државу, када се на нашим дворовима златним кашикама 

јело, други су прстима преламали и зубима глодали 
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кошчице које су остајале иза нашег ручка. Док су 

Србијом Немањићи ходали, биле велике сеобе, док су се 

нашим троном мењали владари, црквени 

великодостојници и патријарси, они ни на карти не беху 

уцртани. Лажу да су они измислили рат. Нису имали 

разлога. Рат, као легитимно средство војевања и 

остваривања својих циљева, измислили смо ми јер су са 

нас скинули епитет слободног, јер су нама покушали да 

узму најсветије, највредније, најузвишеније, 

најдостојанственије, најнеопходније – нашу душу, наше 

Косово и Метохију.” 

           Више ме није занимало шта ми тај човек прича 

него ко ми прича. Сваки пут када је употребио најсветију 

српску реч, ореол над његовом главом постајао би све 

светлији и постојанији као да нам жели рећи колика је 

важност Косова и Метохије за Србе, колико је важно бити 

присутан у сунцу које се свако јутро рађа на истоку и 

умире на западу. О, заиста је тешко изборити се против 

невидљивих сила таме које секу корене вечности, оне 

корене које данас сузама заливамо, засађене у земљи 

испод које смо сви једнаки. О, како је тешко... Нисам смео 

више да размишљам јер свака моја небулозна мисао била 

је непоколебљиви антагонизам постојећег стања 

опредмећеног у суровој објективној стварности али и 

једини сапутник историјских факата који су били чвршћи 

и постојанији од нас који се данас за све ово боримо. 

Постојанији чак и од мене мртвог!  

          Уз дрхтаву несигурност, препустих комешање 

мисли дотичном који то једва дочека: „Пећка 

патријаршија била је стециште напаћеног српског живља. 

Она је била једини зелени лист на сувом стаблу, једина 

жива ћелија у мртвом организму, једини молитвеник 

измученог свештеника. Тешко је било. А данас, 
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неименовани вероломници и узурпатори који се скривају 

иза границе непостојећег, покушавају, не да скину тај 

лист, него да одсеку стабло, не желе да убију једину 

преосталу ћелију, него да нам одсеку главу, не желе да 

нам отму молитвеник, него желе да нам спале цркву и 

огњиште. Али нека не забораве да је Косово и Метохија 

душа Србије. Нека не забораве да је Србија једино место 

где се душа не испушта, него се за њу бори. Зато нас се, 

сине, и плаше.” 

               Пренух се из наметнутих сурових мисли када ми 

рече „сине”. Мислим да су ми родитељи над гробом 

стајали, а сада ме неко у ововременом свету, у магли 

једноистините вере обавијеном, дозива том речју. Тек 

сада сам збуњен. Али, ипак, тај човек ми улива поверење 

које је невидљиво и од срца неотуђиво. Идеје и визије 

пркосе његовом, од Христа дариваном, ореолу 

светитељства, стас је био пуки антагонизам бледој тами 

која је у јеку узмицала пред његовом појавом. Почињем 

да сумњам... 

          Све око мене губи смисао као једину референтну 

вредност поимања човека као изасланика овоземаљског 

отеловљења Бога, који са десне стране престола седи, 

послатог. И моје тело трулежно, и црви што ме нагризају, 

и људи што ме непотребно оплакују и тиме ме 

обезвређују. Зато што је моја душа вечна. Зато што 

постоји он и она. Зато што постоји он – тај човек 

непознати, зато што постојим у Господу упокојени ја, 

зато што постоји она – душа Србије, Косово и Метохија. 

           Време као једини сведок сваког апсурда и једини 

неотуђиви конституент апејрона и себе самога, све је 

више на цени. Оно је једини сведок моје славне смрти а 

не она сакупљена гомила костију коју бих ја требало да 

жалим а не обратно, оно је мост између векова, људских 
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судбина и заоставштина. Човек, имајући веру макар као 

зрно грашка, може померити планину. Он, тај весели 

скелет испуњен утробом и огрнут кожом, предмет је 

вечног оспоравања од себе самога. Зато тај човек не 

одустаје. 

            Нисам могао да раскотарим мисао која беше 

утешњена међу узане просторе страха и пролазности. 

Полако почињем да схватам… Ореол свеца, бранилац 

свете српске земље, ктитор и задужбинар, надређени и 

подређени... То беше он – цар Лазар. Да, Лазар 

Хребељановић. То беше онај човек који у животу тражи 

непознату, али та једначина живота има много, много 

решења. Једини истински борац за српску душу, тј. 

Косово и Метохију, беше то прави пастир свога стада. То 

схватих али не смедох му у лице рећи, него допустих да 

осведочена светиња настави своју мисао: „Не иди путем 

већине, него путем Истине. Пут кроз Господа су једина 

врата до раја. Кроз та врата улазе и грешници и 

непостојећи беспрекорни верници, а мимо тих врата 

ускачу вуци.” Очигледно да више није имао шта да каже. 

Сада је пред мене постављено много горућих питања: „Ко 

сам ја, како мртав да опажам, зашто се баш мени свети 

цар предсказао, зашто баш да кроз ауру моју потврђује да 

је Косово и Метохија ДУША Србије?” Много питања а 

нигде одговора. Нестаде Лазара, нестаде ореола, нестаде и 

некад видне таме, а у гробној и јеткој тишини показа се 

неки натпис као да је сам себи довољан: „Много је 

званих, али мало одабраних. Благо гробу и у тами што се 

сјаји кад му кандила припаљују нараштаји.” 

              Све ми постаде јасно после тога. То беше суза 

коју је Ниче исплакао. Оно није био мој гроб, као што у 

оном ковчегу не беше моје тело. Тај ковчег није прекрила 

било каква земља. Та хумка није на било каквом месту. 
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Она није ископана у било које време. Они који је 

оплакиваше не беху било какви људи, она свећа што је 

горела не беше од воска, она смрт која вам је уприличена 

не беше онаква какву ју је свет сагледавао. 

           Оно беше гроб косметских јунака који своје животе 

положише на олтар отаџбине и без оклевања ступише 

пред силнике и тиране који покушаше да свету душу од 

тела намученог одвоје. У оном ковчегу беху сахрањена не 

тела, већ јатагани, каме, синџири и букагије којима смо 

се, и против којих смо се, борили. Тај ковчег је 

прекривала косметска земља похрањена крвљу својих 

предака која се будућим нараштајима показа као аманет 

који се дословце поштовати мора. То је земља српских 

војевања, земља из које ниче само семе добра. Зато је они 

хоће. Зато је ми и не дамо. Ту хумку Божја благодат није 

предвидела за једног меита. Она је ту, поред Милутинове 

Грачанице, поред Девича, поред Високих Дечана, на 

Газиместану... Она је та која црта небеске границе и 

одређује вредност материјалне жртве омеђене у лажним 

ауторитетима. Али, није српски народ налик на слабу 

трску која се повија и пред најслабијим ветром. Ми смо 

прошли албанску голготу. Ми, не они. Ми. Не заборавите 

да је српски војник, у условима највећих страдања и 

патње, прелазећи преко Космета, преживљавајући 

албанску голготу, учинио корак назад вративши се по 

ћивот свог првокрунисаног краља. Свака написана реч 

сама је по себи сарказам. 

          Они људи што „ме” оплакиваше, беху моја 

покољења. То сам ја који пишем, ја који се молим за спас 

рода Лазаревог. А она свећа беше свећа вечности која 

пламен своје контуре опомињаше на потребу истицања 

душе и духовности Косова и Метохије у неизоставним 

редовима недокучиве мисли. Није мене Бог створио да 
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дишем него да све ово напишем. Та свећа гори и пламти у 

свим српским кућама и она није помен на жртве него 

слава за њихова славна дела.” 

          А, ти, свете, мисли како хоћеш, али знај – док је 

православног свештеника и његове парохије, биће Срба, 

биће душе, биће Косова и Метохије. Чујем како из 

Грачанице допиру звуци избледеле молитве: „И заиста, 

велика је тајна у побожности... Бог се јави у телу, оправда 

се у Духу, показа се анђелима, проповеди се 

незнабошцима, верова се у свету, вазнесе се у слави.” А 

са, временом нагризених, пропланака и косметских 

брежуљака назиру се стихови једног старца у монашкој 

ризи који, у рукама држећи прашњаву књигу и бројаницу 

око руке,полако и несигурно читаше стихове:  

„Колика је вредност православне парохије, 

          Толика је вечност Косова и Метохије.” 

               Тај намучени старац био сам ја. Ја, који више не 

постојим јер ме не виде, а који вечно живим јер ми верују. 

Верују ми да је Косово и Метохија душа Србије. А 

заједно верујемо да ће Бог рећи да сви чују, да ће тада 

прочути глуви, прогледети слепи, проговорити неми... 

Само верујте... Угледајте се на мене, на нас...             
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Урош Чупић 

Гимназија „Светозар Марковић”,  Нови Сад 

 

ар да мирно седим и овог сутона, 

Зар да мирно гледам твоје сиве ране? 

Зар да мирно слушам вапај милиона, 

У првој тишини бројим црне дане? 

 

Зар да само слутим где у тами  неба 

Изгубљена срећа заборавно плута? 

Можда смо далеко? Колико нам треба? 

Можда наша срећа сад у рају лута. 

 

Зар сузама мучним децу своју појиш? 

Зар крвавом земљом гладна уста храниш? 

Знам ти јаде мати! Знам чега се бојиш! 

 

Зар немоћно цвилиш док ти секу руке? 

Зар би сама себи прекратила муке? 

Знам ти јаде мати! Чиме да се браниш! 
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Марко Милошевић 

Ваљевска гимназија 

 

 

ј, народе тужне земље ове, 

чујте како отаџбина зове. 

Ослушните како тужно пати, 

земља српска, и отац и мати. 

Како слути да се нешто спрема, 

где сте браћо, зашто вас сад нема! 

 

Зар не чусте вашег рода крике, 

кад се надви над Косовом тама, 

зар смо само непомичне слике, 

док гледамо да газе по нама. 

 

Поробљени српски народ моли, 

неће рата, већ хоће да воли. 

И клања се сваки Србин роду, 

жели само слогу и слободу. 

 

Косово је српска глава, 

српско срце, једно тело, 

нек' је вечна српска слава, 

и за нас је увек цело. 

Косово је симбол крста, 

православља и три прста. 

Одатле су наши преци, 

наша вера и почеци. 

 

И остаће душа Срба 

са заставом изнад грба. 

Не желимо да се свето дели 
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Косово је српски народ цели. 

 

Има нешто покрај срца, 

код свих Срба у грудима, 

то је љубав према Богу, 

српској земљи и људима. 
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Maрија Стевановић 

Гимназија „Бора Станковић“,  Врање 

 

огледај у небо, да ли видиш птице, 

да ли видиш слободу, сунце? 

Да, далеко је, знам, али је наше, 

не бој се, 

једном ћемо до њега. 

 

Осети висине, осети ваздух, 

осети ветар, 

осети слободу у мирису, 

осети зрак, 

и... никада немој спуштати главу. 

 

Немој, јер ће те убити. 

Убиће те мрак, 

убиће те сенке, 

духови сећања који нас гоне, 

убиће те слике сопствене свести, 

убиће те црнило наспрам толиког светла. 

 

Нама су и амбис оградили жицом, 

јер се плаше да ћемо им побећи, 

нису довољно јаки да задрже силину љубави наших срца, 

не могу га ѕауставити, не могу му забранити да куца! 

 

И уможавају нас, 

праве копије наших мозгова и жеља, 

да не би изгубили душу, 

ако је уопште и имају.. 

Праве копију свега што би тако желели да буду, 

а што никада неће моћи, 
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јер су уклети. 

 

У крв им је убризгана доза зла, 

доза смрти, 

косач им је убризган у крв, 

а  они су га клонирали тако безброј пута! 

 

И губе се, и нестају, 

јер без душе се не може живети, 

и односи их магла зато што нам све ово раде! 

 

Зато нас муче, зато нас даве, 

зато нам прете смрћу, 

заборавивши да су нас већ одавно убили, 

зато нам ваде очи, и секу руке и ноге, 

силују жене, не би ли мало нашег семена, 

никло на њиховој уклетој земљи. 

 

И зато нам одсецају главе, 

и набијају нас на колац, 

који нас не може убити, јер смо постали само сенке, 

тела су нам одавно распорили... 

 

И зато нам спаљују цркве, 

чупају корење, 

темеље нам ваде из земље, 

поричу историју, 

и убијају Бога, 

и зато сви они имају ђавољи лик, 

...јер су његове крви! 

 

Али џаба им све! 
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Јеси ли погледао небо? 

Јел' видиш онај облак горе, 

е, тамо је наша кућа, наш рај, 

а оно сунце, то нам је небо, 

не бој се, знам, знам да је далеко, 

али оно је наше, 

веруј ми, 

једном ћемо до њега... 

Њихово се одавно угасило! 
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Божовић  Никола 

Средња школа Кнић 
 

решили смо, и  испаштали смо,  

 Увредили смо Господа Бога, кажњени смо.
1
 

Рече Владика Николај Велимировић… 

Грешили смо и испаштали смо вековима… 

али… јесмо ли само ми Срби ти који греше и само ми 

криви за то шта нам се са отаџбином дешава, то што 

нам душмани цепају државу, отимају Косово, руше 

манастире на Косову и Метохији да се не молимо Богу 

у српским светињама? 

Вековима Срби ствараше, зидаше, дизаше и 

низаше храмове на Косову да се моле Богу за спасење. 

Издигоше Пећку патријаршију као стуб вере Срба у 

Бога, у правду. Дизаше Немањићи храмове по Косову 

и Метохији… Сазидаше Студеницу, Споћане, 

Грачаницу, Милешеву, Дечане, Храм Светог 

Архангела… И како зидаше манастире и по Косову и  

Србији тако узидаше у Србе веру у Бога, у 

Павославље, у Крст Часни. А све поче од Косова, поче 

од прве српске државе Рашке, која би јужно и јужније 

од Саве и Дунава… све поче и беше од Косова и 

Метохије. Пећка патријаршија поста душа Србије, стуб 

православне вере. И пост, и мудрост, и правда, 

доброчинство и христољубље крете одатле и разли се 

по целој Србији. Разлише Немањићи веру у Бога као 

восак са Косова по целој Србији. И текоше реке 

воска… воска и зноја Србијом. Потече зној српских 

                                                           
1
 „Кроз тамнички прозор“ – Св. Владика Николај Велимировић 
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неимара, зној који покапа камен и песак узидан у 

манастире, и потече восак свећа паљених у 

православним манастирима на Косову и по Србији за 

спасење српскога народа и у славу Господу. И тада би 

Србија најjача у својој вери… али душманска злоба не 

мирује те потамне српско царство, и спусти се „огањ 

из адових жвала на Србију,"
2
 угаси се царство 

Немањића и нави са над Србијом црни облак. 

1389.године, на Косову је тело и душу оставило све 

јуначко мушко у Србији. Оставило за отаџбину, 

бранећи Србију, Косово и Метохију, православље од 

неверника, човекомрзника, „руља бивших људи“
3
, који 

поново дођоше данас после неколико векова да отму 

оно што тад не отеше, да униште оно што тад не 

уништише. Како се тад на Косову проли крв Срба, крв 

јунака, крв отаца, синова, мученика и праведника тако 

се пролива и вековима до данашњег дана. Тако се на 

Косову у 14. веку одиграла једна од најважнијих 

битака у српској историји и од тада па до данас, на том 

истом месту, где су животе за слободу, веру и 

будућност потомака оставили славни српски витезови 

и кнезови, одигра се још небројeно много 

битака...битака за слободу, правду и веру било са 

оружјем или без њега. 

Управо зато је душа Србије Косово, јер су 

душе српских јунака и родољуба на Косову пољу. 

Душе и оних који су дали своје животе у 

Видовданском боју; и оних што узидаше животе у 

                                                           
 
2
  „Света Небеска Литургија“ – Св.  Владика Николај 

Велимировић 
3
 „Пркосна песма“ – Добрица Ерић  
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манастире; и оних што прелазише преко Албаније и не 

пређоше него ту осташе; и оних што пређоше и 

стигоше на Крф, па се вратише да ослободе отаџбину; 

и оних што изгинуше од нациста; и оних што 

изгинуше у борби против богохулника, неверника, 

црвених атеиста, кривоверника; и оних што од НАТО-

а и других ђаволских слуга изгинуше. Сви, сви животе 

положише за отаџбину, за дедовину, за Србију, за 

Косово. Њихове се душе као мозаик скупише... 

скупише се као што се расута жива скупи на камену... 

скупише се у једну душу, душу Србије... у Косово и 

Метохију. Као трачак светлости из фењера у углу собе, 

са Косова у „углу“ Србије сијају душе српских јунака 

који вековима полагаше животе за отаџбину.  У битке 

на Косово ишли су и војници, официри, пуковници, 

генерали, инжењери, доктори...ишли су и сељаци, 

чобани, столари, рудари, зидари... ишли су и јединци, 

сиромашни, богати... ишли су и гладни, болесни, 

уморни, напаћени....ишли су и храбри, родољуби и 

патриоте... ишли су СРБИ. 

Њихова је младост, мушкост, вера, нада, 

лепота, храброст, крстољубље и слободољубље на 

Косову. „Милостив је Господ онима који га се боје“.
4
 – 

Српски јунаци то су знали, у српским се народним 

песмама они не боје никог, никог осим Бога. Боје се да 

не погазе Божије заповести, а у оне што су изгубили 

страх од Бога и погазили његове заповести, ушла је 

кривда и неправда, те се окретоше против Срба, 

против Бога.  

                                                           
4
 „ Кроз тамнички прозор“ – Св. Владика Николај 

Велимировић 
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 „Где је највећи мрак? Тамо где букти највећа 

светлост, па  се угаси“.
5
 А највећа светлост за Србију 

букташе на Косову. Тамо се рађало, гинуло, од тамо се 

полазило и тамо се долазило. Највеће су српске 

светиње на Косову, највећа нам светлост Божија 

долази са Косова. Та светлост обасјава Србију, и 

морамо се сабрати, скупити под том светлошћу. Не 

смеју се Срби расипати, не смеју се размицати, него се 

скупити, загрлити, прибити и примаћи једни другима и 

Богу како би нас обасјала светлост Божије милости из 

косовских манастира. А душманин, кривоверник и 

богохулник покушава да нам угаси светлост и да над 

Србијом опет завлада мрак. Османлије три века 

држаше Србе у тами, газише нам по вери и људскости, 

али се Срби из таме дигоше и опет их обасја Божја 

светлост. И касније два пута одолеваше тами, и данас, 

ето опет, тама се спушта над Косовом, спушта се на 

Србију. Покушавају душмани да нам расцепе државу, 

разбију веру и отуђе. Рушише нам болнице, школе, 

обданишта, куће, мостове... расуше по Србији отрове 

на поља, ливаде и пашњаке, затроваше нам и воћњаке, 

винограде и баште. Болести нам распршили по земљи, 

и менталне и физичке, растурају нам породице, 

уништавју нам животе и отаџбину. Завади душманин 

Србе, да брат са братом због „политике“ не збори, да 

Србин крсну славу не слави, да се славски колач у 

српској породици не пресече, да се Бадњак у кућу не 

унесе, да се пост не пости, да се Србин са Богом 

завади. Немају душмани ни славе, ни свадбе, ни 

                                                           
5
 „ Кроз тамнички прозор“ – Св. Владика Николај 

Велимировић 
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испраћаје, па ни сахране... немају... зато нам и руше 

светиње на Косову,  да се славски колачи у њима не 

секу, да се Срби у њима не венчавају, не причешћују, 

Богу не моле... Мисле да ће ако нам поруше храмове, 

убити нам веру у Бога и од нас направити роботе, 

невернике као што су они и да нам цркве буду празне... 

Не!... Србија се мора опет дићи из таме, а не упасти у 

мрачну провалију у коју је гурају. Морамо се борити 

да опет засија светлост српских светиња са Косова, да 

опет брат с' братом разговара, да се кумства склапају, а 

не растурају, да се славски колач сече, да се граде 

цркве по Србији, да се породице држе на окупу, да се 

врати вера у Србина, да Србин с поносом и без страха 

каже да је Србин, да се српске свадбе свадбују, да се 

српски војници у војску испраћају, да се српска деца 

рађају, да се Срби опет Богу врате и светоме Сави. 

С поносом и правом кажем да не дам да ми 

отму Косово, да не дам да по костима мог деде, оца, 

брата, ујака, стрица, гази туђин и душманин, не дам да 

се моји свети манастири руше и скрнаве, не дам да ми 

отимају духовно наслеђе, не дам Косово и не дам 

Метохију... „то је наше увек било, од старих нам 

остало“ 
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Александра Миловановић 

Гимназија „Вук Караџић“, Трстеник 

 

етим птичијим летом. Сва та перспектива коју 

посматрам су бисери, бисери дуго ковани и на 

разним местима укорењени. Манастири, као 

симбол вере и јединства, споменици, као 

симбол највећих српских хероја у борби за правду и 

слогу, а у лету јато белих голубова као симбол мира и 

спокоја. 

 Час географије... Нова лекција, или како је 

професорка другачије назива, лекција која је темељ нашег 

живота. Она прстом упире на југ Србије и самоуверено 

започиње своју причу: „Овај део овде, то је срце Србије, 

иако нема облик срца, нити се чује како куца. Међутим, 

сви смо свесни ситуације у којој се управо та територија 

налази и спремни смо оправдано да се боримо за оно што 

нас чини Србима, за оно што је наше обележје. Нико неће 

дозволити да се срце спотакне, јер ако срце престане да 

куца, стаће и сви остали органи и биће веома тешко да се 

очи отворе. А данас? Према налазима стручњака, преко 

две трећине укупних српских резерви угља налази се на 

Косову и Метохији. Познато је такође да се испод 

оволиких резерви угља обично налазе и велика налазишта 

нафте.“ Из свега тога проистиче један огроман и темељан 

закључак да ја мајка природа сигурно имала оправдан 

разлог зашто је баш ту, из свог наручја, спустила сва та 

природна богатства. 

 Потребно је гледати у будућност са жељом за 

боље сутра и без иједне трунчице песимизма, садашњост 

живети искоришћавајући све оно што нам живот пружа 

на свом длану у том тренутку, који се више не нуди 

поново. А у прошлост се не треба враћати, већ треба 
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исправљати крупне грешке које остављају последице на 

данас и сутра. Знате како људи говоре, данас - овде, сутра 

- ко зна где. Зато, не смемо дозволити да будемо ко зна 

где, већ овде у срцу, које пулсира снажно и јако 

претварајући прах у злато. Тако данас у Пећи не пеку, у 

Србици нема Срба, у Ђаковици нема ђака, у Урошевцу 

Уроша, у Ораховцу не знају шта је орах, у Липљану липа, 

у Дреници дрен. Али, ето, таква су времена. Дођу и 

прођу. Пре или касније. 

 Школско звоно, налик на сва она која у време 

недељне свете литургије и за време највећих српских 

празника одзвањају широм косовско-метохијских поља. 

Замислите ту земљу, то прозрачно јутро, када се огласе 

толика звона и сједине са молитвама небројено много 

људи. А какав им је звук био вероватно никад нећемо 

сазнати. Можда још увек звоне неким Србима, од нас 

достојнијим, свима који умеју да их чују. 

  Одмор, чини ми се никад дужи, вероватно због 

онога што је донео са собом трајао је готово читаву 

вечност. Прелиставам дневну штампу, а на самом врху 

ударна вест- „Желимо безбрижну младост, веселе клинце, 

дане пуне сунца и осмеха”. На слици поред текста био је 

дечак мојих година који говори своју причу. Брзо 

прелазим редове са жељом да прича има срећан крај, али 

далеко од тога. Све што би била срећа и полет су само 

жеље и машта једног малог становника срца. Отварам 

очи, дуго их трљам, јер још увек не схватам да је све то 

што сам прочитала истина, сурова реалност данашњице 

на Косову и Метохији. Дечак пореди свој живот са 

најстрашнијим хорор филмом, надајући се да ће ускоро 

добити Оскара и начинити крупне кораке ка бољем сутра. 

Добро се сећам реченице у којој наводи: “Мама је далеко, 

могу рећи ко зна где, далеко од стварности у жељи да све 
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потисне у заборав. Тата…”, дечак кроз сузе наставља 

истиниту причу, “тата је страдао носећи српску заставу на 

градском тргу.” А онда се запитам, зашто неко треба да 

страда недужан? Зашто је забрањено да тај човек 

отворено покаже које је вере, закона и националности? 

Није срамота рећи да је он један од оних којима је велики 

узор Карађорђе, Милош Обилић, цар Лазар и други 

српски великани. 

 Сви ти успони и падови, уздигнути владари и 

године које су се низале урезале су се у мојим мислима на 

часу историје. Нимало случајно, јер је реч о језгру српске 

државе, темељу српске културе, вере, етике. О простору 

на којем су Срби принели највише дарове европској 

хришћанској култури и светској баштини. Никада није на 

одмет такво подсећање, а поготову данас, када је то део 

Европе у којем су драматично поништене све европске 

вредности и део хришћанског света у којем је далеко 

најтеже судити Христа. “И сада, после свих разарања и 

ништитељских дивљања, културна баштина Косова и 

Метохије готово је сва српска!”, са поносом што је Србин, 

истиче професор историје. 

 Земља у којој сваки догађај има посебан обрис и 

свака реч митски призвук. Неки од најлепших српских 

храмова и најлепших хришћанских светиња, ту су 

подигнути. Подизали су их владари, црквени 

великодостојници, властела, као своје задужбине и гробне 

цркве. Уздуж и попреко темељиле су се Пећка 

патријаршија, Грачаница, Бањска, Богородица Љевишка, 

Високи Дечани. Тако да је сада тешко на мапи Косова и 

Метохије уденути чиоду, а да се не убоде нека црква, нека 

светиња. Православних храмова тамо је толико да је 

заправо цела та земља храм. Чини се понекад да све 

важно што је икад певано на српском језику огласило се о 
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Косову. Није за чуђење. Мењају се епохе, историјски 

декори, пореци моћи, али српски косовски испит и његова 

суштина увек остају. Свако српско поколење и свако од 

нас лично, изгледа, мора бар једном у животу да има свој 

„Косовски бој“. Тај бој не одиграва се на Косову пољу, 

него у срцу свакога од нас. И одавно га не водимо 

оклопљени, на коњу, са мачем у рукама, него на начин 

примерен нашој епохи, али не мање судбоносан, не мање 

драматичан. Нико то није боље спознао, ни дубље 

проживео од великих српских песника. Српска поезија 

доживела је врхунац тамо где о Косову и поводом њега 

певају Његош, краљ Никола, владика Николај 

Велимировић, Десанка Максимовић, Бранко Радичевић, 

Добрица Ерић, Матија Бећковић. Као што рече Љубодраг 

Симоновић: “Молимо те, свети Јоаникије Девички, сакриј 

Девич у браду, ватру у пепео, траг у снег… и бос по 

путевима Господњим, свети Јоаникије, кроз бежаније, 

кроз пожаре и глад, заустављај нас и подижи нас, и учи 

нас на страшном месту да градимо град од камена којим 

нас каменују!”  

 Журим на час математике да пронађем решење 

једначине са две непознате. У средини Косово, под 

великим знаком питања, са једне стране Европа, а са 

друге пут који води у ћорсокак. Понекад и на крају таквог 

пута постоји осмех који нас диже до врха. Зато треба 

пажљиво решити сваки корак и убројити сваки минус, 

сваки плус. Јасно је, када се све сабере и одузме, 

једначина има јединствено решење, да је Косово и 

Метохија српска покрајина! Наши дедови су ређали 

кршне кости лепећи их крвљу рођеном да би створили то 

свето место. Потребно је да потомци не дозволе да се 

појави неки нови Мурат, који ће задрмати Косово поље. 

Потребно је да се појави неки нови Милош, Милош 



117  

Косово и Метохија је душа Србије 

 

Обилић, који ће лупити руком о сто и показати куда се 

креће ка будућности. Потребно је да Срби буду 

наклоњени вери, верни историји и правди и српска 

застава ће моћи без ризика да се вијори у сваком делу 

Косовске Митровице. 

 Куд год да коракнемо по Косову и Метохији, кроз 

простор и време, на било коју страну света, свуда нас 

прате те свете очи са фресака и икона. Оне су прозор у 

небо, угођај у божанском оку и срцу човека који их гледа. 

Кроз њих гледајући и видећи, увек изнова проживљавамо 

драму света и човека, сагледавамо величину Христове 

искупитељске жртве и праве размере наших световних 

патњи. Фреске и иконе, изузетне лепоте и највиших 

домета, изводе пред наше несавршене очи и сабор 

српских светитеља, светих владара, пастира, хероја и 

мученика, подсећајући нас да смо само карика у ланцу 

предака, савременика и потомака, тако да не смемо 

изневерити  ни оне који су били пре, ни оне који ће доћи 

после нас. 
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Огњен Тот 

Војна гимназија, Београд 

 

ре неку ноћ сањао сам један леп сан. Летње 

предвечерје,сунце лагано залази. Шетам кроз 

пшенично поље, лагано додирујем класје 

пшенице загрејано на земљи плодне Метохије. 

      У даљини чују се звона наших цркава: 

Грачанице, Дечана, Пећке патријаршије, цркви у 

Призрену, Приштини ,Урошевцу. Ту недалеко од мене, 

пролази наша локомотива, онако моћна, зелена, дизелка 

са великим натписом ,,Железнице Србије”. Гледам онај 

натпис ,,Србије“, а срце бије све јаче и јаче. Гледам како 

јури кроз равницу Метохије возећи путнике који причају 

о ко зна чему. Све је то сан. А стварност? Стварност је 

сасвим другачија. Косово и Метохија су увек били део 

Србије. Наша душа, сваког поносног становника, наше 

домовине. А наша душа нам је отета. То је реалност. То је 

та сурова стварност. Сва туга, бес, јад који осећа сваки 

мали човек у нашој земљи, ниједан једини становник 

Европе није никада у животу осетио. Бес који се судара са 

болом док гледамо како туђа чизма гази нашом  земљом, 

нашом светом земљом. Туга и сузе док гледамо како све 

мање Срба живи на светој земљи где се тако мала Србија 

супротставила моћном турском царству, пре више векова 

. Када је Европа само устукнула и бој препустила Лазару 

и осталим храбрим српским витезовима. Нисмо у 

могућности ништа да учинимо. Србија крвари без своје 

душе , крвари а ми то крварење не заустављамо. Докле 

год је то Косово у срцима свих, докле год је то Косово у 

мислима сваког од нас, Косово није и нити ће бити  

изгубљено. Све докле и мали, обичан човек свим срцем 

виче на утакмицама „Косово је срце Србије“. Све докле 
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обичан човек не мисли само на себе већ и на сваког нашег 

земљака који у правом гетоу живи тамо доле. Све докле 

се обичан, мали човек сети све наше деце која уче и која 

се играју између бодљикаве жице. Те наше душе и поноса 

одрекли су се само они који живот гледају кроз зелене 

новчанице, добра кола и провод. Живимо у тешким 

временима. Сваки дан је нова борба за опстанак. Сваки 

становник наше земље, без обзира одакле је, волео бих да 

се боре да се Косово и Метохија врати нама. Да се опет 

чују кораци чизама наших војника док газе стројеви корак 

у касарнама. Да се опет чује заклетва српских војника на 

светој земљи. Да поносне мајке и очеви, девојке и рођаци 

долазе на заклетву младим војницима у касарнама 

Приштине, Пећи, Призрена, Урошевца и да се небо и 

земља затресе од јачине стројевог корака уз тактове 

химне „Боже правде“. Сви се надају да ће опет бити 

српских венчања, српских трубача, српске тробојке која 

се поносно вијори на челу сватова. Да се у том трену чује 

дечија граја док се играју, звона православних цркава дуж 

Косова и Метохије, звекет ашова поносних рудара 

Трепче, жубор реке Лаб, мирис божура. Никакви 

пунктови, гранични прелази и бодљикаве жице неће нас 

одвојити од оног што је наше. Никаква табла на којој 

пише „Добродошли у Републику Косово“ не може да 

промени оно што се вековима преноси и што ће увек 

бити. Косово је Србија. Вазда било, вазда ће и бити. 

    Нека никада не нестане тај осећај да смо ми 

Срби поносан народ, да никад ништа туђе нисмо желели а 

да се свог никада нисмо ни одрицали. Покушавају да нам 

отму оно наше најмилије, али докле и једно срце у нас 

Срба куца, Косово и Метохија су били и биће душа 

Србије.     
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Анђела Јанковић 

Економско – трговинска школа „Доситеј Обрадовић“, 

Алибунар 

 

обродошли на исток, тамо где се рађају 

први зраци сунца, невини и чисти... 

Добродошли на Балкан, вечно згариште 

европских мука. Добродошли у Србију, 

земљу сељака, кнежева, благоверних царева и царица, у 

земљу православља и гостољубља. 

Тамо доле, где теку Ибар и Ситница, где су 

Проклетије и Шар-планина, тамо је срце те мале земље, 

тамо је Косово и Метохија. Оно је за вас можда 

безначајно, безвредно, изгубљена територија, али за нас 

Србе оно је наша историја, наша дедовина, наш понос, 

образ и ослонац. Ту, на тој светој земљи, настало је све 

што је српско... Ту смо научили шта је гостопримство, 

шта је вера, част, витештво и слава, шта је слога... И сваки 

Србин се рађа с Косовом у срцу. Косово је воћњак и њива, 

бистра река, мирисно цвеће, Косово је песма, извор, 

мирис тамјана, оно је птица и слобода, храст и орах, кућа 

и црква, породица. Оно је отаџбина и мајка. 

Чујете ли звона и песму? То певају Грачаница, 

Лазарица, Пећка Патријаршија, Високи Дечани, Ђурђеви 

Ступови, бели манастири и цркве које су нам великани 

даривали. Све су то светиње које су подигнуте много пре 

но што су државе многих од вас настале. Оне вековима 

чувају тајне ове свете земље. Оне нам уливају снагу, 

храброст и спокој... Оне чувају веру нашу вечну и 

несаломиву, веру јачу од било које војске, веру која нас је 

вековима одржала, веру због које су ову земљу крвљу 

својом преци наши натапали. 
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Ово „парче земље“ у нама буди толико осећања... 

Обузима нас и мир и радост и спокој, а опет бисмо 

плакали и кукали из свег гласа... Јер овде су се копља 

ломила од памтивека. Гинули су и цареви и велики 

кнежеви и прађедови, очеви, браћа и синови... Овде су 28. 

јуна, 1389. погинули свети кнез Лазар и његова војска. 

Они су знали да бројну турску војску која је надирала као 

море не могу зауставити, али су ипак храбро ступили у 

бој за веру, слободу и своје потомке. Вама је смешно то 

што славимо Видовдан, јер према вама славимо свој 

пораз, али нисте ни свесни да је то наша победа... Јер, тај 

бој нас је одржао до дана данашњег. Он и данас кипи у 

нашим венама. Усадио нам је снагу и веру у срца. Тај бој 

је дао снаге Србима да пет векова истрају под јармом 

Турака, а да се не угаси кандило вере у њиховим душама. 

Вечито су душмани палили куће и цркве, протеривали, 

потурчивали и убијали, одводили децу, псовали Бога и 

крсну славу, али то није обесхрабрило наше претке. Они 

су полагали своје животе и костима покривали ову земљу. 

Зато нам њихов дух не да да одустанемо и да оставимо 

своје највеће благо. Оно је увек било Србиново - и када је 

Србија била велика царевина и сада, када смо бројем 

мали. Србија без њега не може да опстане, јер је оно њен 

главни део, сила њеног опстанка. 

Кроз векове је Косово постајало највећом српском 

гробницом. Ту се пролило крви и суза више него кише. 

Плакало се и плаче се и данас за ближњима, за спаљеним 

црквама, порушеним кућама и оскрнављеним гробовима. 

Нису узалуд толике жртве пале и није вама ова стара 

српска земља толико безначајна колико ви то приказујете, 

чим се од вајкада око ње безуспешно отимате. Но, како 

један храбри јунак рече: „Србија није шака жита да је 

разграби свака врана коју ветар нанесе“. 
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А Косово – Косово су људи, људи са душом, људи 

који су изгубили домове и своје породице, људи који су 

изгубили своје животе и људи у којима и даље гори 

несаломива вера. Ако нам Косово узмете, узећете нам 

слободу, цркве и манастире које сте већ ионако 

оскрнавили, а ми и пред њиховим рушевинама 

богобојажљиво стојимо, узећете нам детињство и сећања, 

уништићете читав један народ и нанети му још више боли 

и суза. А ми – ако заборавимо ову земљу која нас је 

подизала, бићемо нико и ништа, стидећемо се пред 

костима својих предака, пред моштима својих светаца, 

пред очима својих потомака... Гледаће нас одозго Свети 

Сава и велики жупан Немања, Стефан Дечански, цар 

Срба, Грка и Арбанаса – Душан силни, Свети кнез Лазар 

и кнегиња Милица и бројни наши велики преци што пред 

Господом у слави стоје, лица бледог од ужаса.  

Ето, таква је наша душа. Док дуси ваших нација 

одишу миром и спокојем које купујете овоземаљским 

добрима плаћеним често туђим сузама, наша душа одише 

тугом, болом, чемером и јадом, али и вером и надом. 

Душа Србије највећа је костурница њене деце. Због вас је 

мирисала крвљу, јечала страшним плачем, тресла се под 

бројним војскама. А ми се и даље надамо и знамо да ће се 

њоме слободно разлегати песма Српчића, да ћемо у њој 

слободно живети, као што и она живи у нама. 

Добродошли на Косово и Метохију. 
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Ивана Срејић 

Средња школа Варварин 

 

осово је јужно срце ове мале Србије „на 

брдовитом Балкану“, која столећима 

опстаје на размеђи Истока и Запада... 

Занимљива је ова горка груда многим 

освајачима, али одолева. Изложена страдањима која 

сламају веру, али стамено се одупире. Ни косовско 

страдање није ослабило веру, само је ојачало наду у боље 

сутра. 

Вера је негована од Немањића, који сазидаше 

светиње на Косову, до данас кад нас опседају „борци 

против откровења“. Чувана је духовност звекетом оружја, 

куком и мотиком, крвавим траговима ратова и сеоба, 

сликарском кичицом, моћном речју народних стваралаца 

и несаломивим духом.  

За друге је средњи век мрачан, за нас је велика 

светлост и звезда водиља. Као да је нека сила вукла и 

звала наше претке да баш преко Карпата крену ка Косово 

пољу, које је данас постало позорница у коју гледају све 

очи овога света. Немањићи узгајише цвет хришћанства на 

косовској груди, подигоше духовне бедеме и урезаше их у 

свест, у срца тадашњих генерација, али и будућих 

покољења. Али оно што цвета, постаде трн у оку турских 

освајача. Јесу ли били свесни шта чине они који људе 

набијају на колац, који руше дворове, пале имања?  

Нож је заривен дубоко у биће народа, у срце 

узаврело херојством, али није престало да куца. Свака 

уништена светиња, забрањена реч, спаљена књига, рађала 

је нешто ново, урезано у ум и сећање. Косовски јунаци 

нису само део легенде, њихово дело је довољно да оживи 

старе тренутке и да из пепела изнесе препорођен глас 
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изгубљеног поноса и нове снаге. Очеви неких од нас 

одлазили су да чувају косовски завет, и док су друга деца 

плакала због страшне неизвесности, мрзела поља због 

којих се гине, у мени се рађала љубав према земљи на 

којој нисам рођена, али коју је мој отац бранио. Његова 

униформа је одора новог косовског јунака. 

Врти се зачарани круг живота... И данас Српство 

мора да се испрси пред силом и неправдом, да се опет 

брани од најезде слепих уништитеља духовног и светог. 

Наши суседи посташе вражје слуге, прогонитељи, 

отимачи. Опет носимо зулум на леђима, опет нас мука 

притиска, а ми „и даље живи“! Живи и часни, достојни 

свога духовног наслеђа! 

Вођени смо силом куда нећемо, вођени у нове 

поделе на „прве вјере“ и „потоње невјере“, на оне за које 

је Косово највећи пораз и брука и оне за које је ово тле - 

понос и победа. За Србе, Косово није само реч и није само 

поље, то је Србиново страдање, гробница, сећање, 

светилиште, Јерусалим,  најдубља рана, позорница на 

којој се одиграва трагедија Србинова! Зар да нам венама 

тече издајничка крв? Зар да се поклонимо онима који нам 

муте видике, ломе крстове, џамијају цркве? 

  Историја се понавља, као да је исписана вековима 

и вековима уназад. Срби се још труде да остану оно што 

јесу, да свету докажу да су потомци племенитих 

човекољубивих предака, али ко може мирно стајати док 

му чупају срце? Силници данашњице отимају туђе, 

отимају срце једном народу, али не схватају да се то 

срце, „то чудо над чудима, неће примити у њиховим 

грудима!“ 
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Јефимија Стевановић 

Гимназија и економска школа ,,Јован Јовановић Змај“, 

Оџаци 

 

рвени божуре, с мирисом опорости 

стиснуте крви и напаћеног живота, 

латице твоје, 

 

као сузе девојачке над рањеним драгим, 

осипају се, 

тешке, глатке, крваве, 

хладне од бола. 

 

У свакој латици српско се име спомиње, 

у зелен-стабљици сокови живота проничу, 

бокоров грм на слогу Србе позива. 

Бере га дева Косовка 

да мелем на ране превије. 

 

А свака рана уздише: 

КОСОВО ЈЕ ДУША СРБИЈЕ! 
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Исидора Ћулибрк 

Средња медицинска школа ,,Др Ружица Рип“, Сомбор 

 

трепња. 

Свакодневни страх 

мрачних приказа, 

злих људи 

у нама тугу буди. 

 

Несигурност. 

Тежина корака сваког. 

Невидљиви ланци непрестаног спутавања 

препуни бола и рањавања. 

 

Губитак. 

Анђеоска лица, 

чистог осмеха, 

ветар разноси 

и пред очима Бога 

бескрајно коси. 

 

Легенда. 

Темељи косовског боја 

нижу приче, 

вековима битке воде се 

и за нове победе, смртна бића 

цару Лазару клањају се. 

 

Непоштовање. 

Голим рукама 

непријатељи наши 

спомене предака руше, 

није им свето ништа, 
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јер немају душе. 

 

Задужбинe. 

Времену се опирале. 

Дуго опстајале, 

Грачаница Милутинова 

небо задирала 

и на успехе прошле 

вечно нас сећала. 

 

Љубав. 

Косово и Метохија 

вечно ће у срцима 

нашим бити. 

Због узвишених нити 

сјајнога царства 

често ће се сузе лити. 
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Слађана Ранковић 

Ваљевска гимназија 

 

ан без мисли о теби, без снова. Не знам да 

ли бих продисала или се угушила у срећи да 

могу сан да заменим јавом и топлу земљу 

осетим под ногом. Човек се стално враћа 

негде где жели, не мора да путује. Враћамо се срећи, 

замишљеној срећи кад год заспимо и кад дође ноћ. У 

мислима носимо оно што нам односи неспокој... 

Има једно место где божур, црвени божур процвета пре 

но игде другде. Ниче из румене крви, из незацељених 

рана. Има једно место где сунце божур греје и пре но што 

јутро отера ноћ... Има једно место где гавран никада не 

спава, где кукавица никад не ћути... Место које нисам 

стопалом дотакла, а у које нешто бескрајно зове. Нема 

онога ко се дрзнуо да му заборави име, има само оних 

који се плаше да га изговоре. Тако светла реч не налази 

увек место на нашим уснама, није место светлости и 

пролазности у једном. Светлост путује мислима, речи се 

брзо роје на уснама, још брже заборављају. Светлост ових 

речи не познаје заборав. 

Ни путеве ти не знам, ни очима те не видим, нит' 

чује ухо како ти ливада шуми, нит' знам заиста како 

божур мирише. Само ми причају људи. Причу им себично 

крадем, чувам у себи, јер данас би многи приче један део. 

Очи се прстима дотакну. Ухо, нос, стопало, у које се трн 

убада, руке умеју да дотакну, али има у нама и нешто 

неопипљиво. Не знам му место у тело ни како до њега да 

стигнем. Има га у мени, а не знам да постоји све док не 

заплачем, зајецам и задрхтим. То нешто не признаје ни 

око, ни слух, ни мирис, ни корак... Оно ме ка теби води, 

оно тка причу лепшу него други, оно познаје само један 
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једини пут, оно те познаје боље но ико игде. Не треба му 

ни доказ ни историја да осети како сладиш. Зна! Историја 

је само кап која прелива чашу истине о теби. Скупља кроз 

време делиће твоје распршене моћи. Нешто је дубље у 

нама што те разуме и милује из даљина. И није далеко од 

очију далеко и од срца. Лажима се служе они који 

заборављају. 

Кажу да си колевка, памћење, света причест и 

завет, упокојење за слободу и мржња на ропство. 

Верујемо у то! Не зато што кажу да јеси, већ што видимо 

и сами. Слика је моћнија од речи, али је и слабија од 

пурпурне крви која те у нас уноси. И даље у теби дете 

заплаче јер долази на свет у твоме крилу, и даље љушкаш 

и дајеш мајке, усамљене мајке које ти се захваљују. И 

даље се кунемо у тебе кад се плашимо лажи, брује 

звоници у твојим богомољама, и даље има оних којима је 

твоје вино и бели хлеб сладак. Не спаваш. Хрлиш кроз 

облак дима, хоћеш пут слободе и док ти очи везују. Не 

плашиш се, не одустајеш. Не мрзиш људе, нема за тебе 

туђих људи. Ти познајеш вредност поштовања и мрзиш 

само што ти газе темеље. Није твоје срце лудо, не гледа 

завидно туђе. Стежеш га јер не смеш ништа, јер си на 

своме странац. Хоћеш само оно што је твоје; земља тражи 

своје. Мрзиш само време што те баца у заборав, хоћеш 

део плавог неба далеко од великог црног круга. Крепе се 

слаби са најсилнијим. 

Обећана и унапред осликана земљо што немаш 

сна, теби и не пристаје друго име до име душе. Једино је 

душа недокучива и вечита пустоловина. Мачевана и 

огњена незаборавна земљо, храниш из дана у дан сирочад, 

можда не топлим хлебом, али сигурно топлом вољом и 

надом. Не седиш скрштених руку, спашаваш од олуја све 
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што се спасити може. Чиниш за друге и изнад својих 

моћи. У осмеху и на образу чекаш озебао зрак... 

И приличи ли, земљо румена и мала, именом 

другим да те крстимо?! Име душе једино те верно 

осликава. За људе племените кажу „душа од човека“. За 

земљу добру важи исто неписано правило. Коме би мед 

сладио да ниси душа? Не би ни сладио, то душа слади... 

Бол нек те диже, нек' те не обара...  
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Јаворка Ђурић 

Гимназија „Таковски устанак“, Горњи Милановац 

 

ирис црвеног. Зар опет? Још колико 

дана ми је остало и колико њих ће још 

почињати и завршавати се овако? Многи би 

овако полудели. Можда сам и ја. Већина јесте. 

Барем они који су преживели, а таквих је мало, углавном 

жене и деца. Не желим да отворим очи, оне ће ме вратити 

у реалност. Хвала Богу на капцима. Њима је спасао нас, 

кукавице. 

  Отворићу их, знам да једном морам. Из тамног у 

сиво. Претпостављам да је пакао сиве боје. Небо никад 

није било овакво. Већ знам каква је земља. Црвена. Зашто 

сам преживео? Ово је казна. И шта ова сабља и даље 

тражи у мојој руци? Бацих је са гађењем. Моје руке... оне 

су крваве! Бришем их нервозно о своје ногавице. Не могу 

да их очистим... Псујем себе. Морам да устанем и 

побегнем. Ах, нога ми је повређена. На овај бол сам 

навикао, тежи ми је онај што ми тренутно притиска срце. 

  Осврнух се. Света земља. И даље ваздух подсећа 

на злочин који ово место изнова и изнова преживљава. Не 

само место, већ и невини људи у њему. Нису они криви... 

Бог је уз нас, али свет је против.  

   Колико беживотних тела. Некада земља јунака, 

сада већ земља мртвих хероја. Желео бих да поделим са 

неким овај кисеоник. Али нико не дише. Мртви су. Више 

наших него њихових. Нико жив, чак ни они отворених 

очију. А на бледим лицима ужас, туга, негде и спокој. 

Тек је почетак свега, а већ је доста крви 

проливено. Зашто нам је ово требало? Четрнаести је век, а 

људи се још увек убијају. Ово је наша земља, неће је 

отети. 



132  

Косово и Метохија је душа Србије 

 

   Приметих да плачем тек кад осетих слан укус на 

својим уснама. Нисам једини који плаче, сигурно. Много 

је оних који су овде изгубили синове, мужеве, браћу.  

   Дођоше лешинари. Зар овако заслужује да 

заврши војска која је добила Божији благослов? Зашто 

сам ја остао жив? Да препричавам? Да плачем? Ја сам 

кукавица, ја патим сваки пут кад ми се непријатељ нађе 

на путу. Сваки пут кад одузимам живот. Да ли је то 

кукавичлук? Реците ми. Па и они имају породице, неко 

пати и због њих. Али они су први почели. Желе нешто 

што није њихово, нити је чак предодређено да буде. Они 

су чак друге вере! Шта ће им наши манастири? Запалиће 

их, сигурно... Ја ћу их бранити! Али ко сам ја...? Сам сам. 

Не, Бог ће ме чувати. Не губим веру, то је најлепша 

одлика људи одавде. Надам се да ће Бог оправдати сва 

убиства која сам починио. Бранио сам отаџбину, људе, 

цркве, Србију!... Али за то је потребно убити. Не поносим 

се тиме. Поносим се свим овим људима који сада леже у 

локвама своје крви. Не желим да згазим у крв, прескачем 

је. Теже је него што мислите.  

   Корачам неспокојно, а у мојим ушима још увек 

одзвања злокобан осмех оних који су дошли овде да 

одузимају и чија је сврха постојања једино у иживљавању 

и сејању несрећа. Џелати наши, ко вас је послао? Нисмо 

то заслужили. 

  И краља су нам убили. Волео је ову земљу. Па ко 

је не би волео... Ако Србија има душу, онда је то Косово.  

Колико туге на једном месту. Колико крви. 

Колико греха. Некада није било овако, али очито смо 

изгубили ову битку. Морални смо победници. Бољи смо 

људи, то је битније. Могу нас отерати, ми ћемо се 

вратити. Нећемо се светити. Ако не ја, онда моја деца. 

Знаће да је овде Србија.  
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   Осећам малаксалост. Даље не могу. Осетих туп 

бол у грудима. Спустих се на земљу. Можда је ово крај за 

мене, али сигурно не ове борбе. Умирем сам. На 

кукавички начин. Али осећам неки спокој и поред овог 

неспокоја. Биће опет наше, знам, биће наше... 

   Нема више таме, само нека лепа светлост, само 

светлост... 
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Ана Бркић 

Земунска гимназија, Београд 

 

 ао перле, година по година, деценија 

по деценија, век по век, нижу се на огрлицу 

времена. Шарене слике далеке прошлости 

научене на часовима историје, некад с муком, 

некад лако, мешају се са сликама мог детињства, 

породичне куће, њиве, прага, старог ураха у свим 

годишњим добима. Ускоро ће му лишће пожутети, затим 

сасвим потамнети, и тако бакарно, пасти на земљу. Ко ли 

ће га сакупити? Плодове смо сакупљали брат и ја. Ове 

године су баш родили ораси. А и крупни су. Боже! Зашто 

смо морали тако брзо да се спакујемо?! Више од пола 

ствари нисам понела. Куда идемо? Успела сам да одвежем 

Жућу и пустим га. Снаћи ће се он. Добар је то пас. Зашто 

отац ћути, а мајка уздише и повремено широко отвореним 

длановима брише потоке суза које липте низ ужарене 

образе. Труцкам се на поцепаном седишту старог комбија, 

чврсто стискајући завежљај на брзину покупљених 

стварчица, боље рећи успомена. Душан, мој млађи брат, 

спава. Покушавам да заспим, али не успевам. Готово 

сасвим јасно чујем глас свог професора историје: 

„Призрен је стари српски град. После смрти византијског 

цара Мануела Комнина 1180. године, жупан Немања 

користи период тешке унутрашње кризе Византије, и 

осваја Призрен. Доласком на власт Стефана 

Првовенчаног Призрен се прикључује српској 

средњевековној држави. Економску кулминацију достиће 

у 14. веку, нарочито за време владавине цара Душана. 

Краљ Милутин је подигао цркву Богородице Левишке. За 

време владавине цара Душана подигнуте су цркве Светог 

Николе, Светог Спаса, Светог Ђорђа.“ 
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   Деда ми се звао Никола, а његов отац Ђорђе. 

Остадоше њихови гробови далеко иза нас. Нема ко да их 

обилази. Свећу да им запали. Ко ће залити самоникли 

цветак кад упече сунце, кад настану жеге? 

   Родила сам се пре 15 година у селу недалеко од 

Призрена, у земљи Србији. Моје село, као и Призрен 

газили су и харали Турци, Бугари, Немци, али, у њему се 

остајало и опстајало. 

А данас? 

Видим ја, до јуче љубазне комшије пале српске 

куће, цркве, манастире… Убијају старце, жене, децу… 

мој професор историје није желео да оде. Причају да су га 

маскирани људи одвели једног прохладног јесењег јутра у 

непознатом правцу. Води се као нестао. 

Зашто се сеје мржња, застрашују Срби, зашто се 

отима земља, скрнаве надгробна обележја? 

Може ли се на тај начин, или било који други 

Косово и Метохија одвојити од Србије? 

Не! Косово и Метохија је било, и остаће душа 

Србије. Не може нико да нам одузме Дечане, Грачаницу, 

не може нико да нас натера да се одрекнемо Стефана 

Немање, цара Душана, кнеза Лазара, Милоша Обилића… 

„Стигли смо“, процеди отац суво, зауставивши 

комби. Излазимо из возила и крећемо ка вратима хотела 

„Пансион Београд“ у подножју Авале. Ту нас смештају 

као избеглице са Косова. Пролазе дани. Живети се мора. 

Често чујем Жућин лавеж. У сну се заталаса шумарак 

изнад старе куће. Видим на њиви ратаре са шајкачама на 

главама. Чујем мајку како нас дозива са кућног прага: 

„Ана, Душане, дођите да ручате!“ О, како ми недостаје 

оно парче неба изнад мога села, које је тако често знало 

да ме обрадује шареном дугом. 



136  

Косово и Метохија је душа Србије 

 

Волела бих да сретнем свог професора историје, 

да га питам да ли је истина да су десетог априла 1943. 

године у селу Ландовице на путу Призрен - Ђаковица 

заиста стрељани Боро Вукомировић и Рамис Садику, 

борећи се за исту ствар на истој страни. Вероватно је тако 

и било, јер им је ту подигнут рељефни споменик са 

мозаиком и спомен чесмом. Зашто ли сам постала 

сумњичава? 

      Сваког септембра се питам онако за себе, не 

очекујући одговор, да ли су плодови ораха и ове године 

онако крупни, и ко ли од њихове језгре прави баклаве? 

Цвета ли наранџаста кадифа уз ивицу крњавог тротоара? 

Рађа ли лоза? И да ли у пролеће ласта свија гнездо испод 

стрехе старог вајата? 

      Тренутно на многа питања немам одговоре. 

Много тога не знам. Али, једно сасвим сигурно знам. 

Знам да ћу се једног дана вратити у своје родно село. Не 

губим наду, усађену негде дубоко у мени, да ћу постати 

професор историје и предавати у Призренској гимназији. 
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Љиљана Стефановић 

Технолошка школа, Параћин 

 

                           амо често оду миле моје 

где цвет божура, из семена клија 

где Високи Дечани поносито стоје 

тамо где је Косово и Метохија. 

 

Тамо свићу неке друге зоре 

дуга после кише, чиста је и милија 

небо је бескрајно, плаво као море 

а и сунце тамо другачије сија. 

 

Умешени хлеб, тамо је храна 

а чеду у колевци, мајчина је дојка 

плодна поља, јечмом посејана 

српом жање Косовка девојка. 

 

У тој земљи и ја сам рођена 

и душа и срце према њој ме вуку 

као лађа, ветром вођена, 

која тражи напуштену луку. 

 

Носталгија или пуста нада 

сузе, које, лагано крећу 

заклињем се и пред Богом, сада, 

никада те заборавити нећу. 
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Сандра Сабовљев 

Медицинска школа, Крушевац 

 

орачајући храбро и смело кроз живот 

Године остају за нама... 

Године среће и туге, 

Полако прекрива тама. 
 

И све ми се чини да зоре више нема 

Плашим се да неће сванути 

Да Србија почиње да дрема 

Да ће је поново обманути. 
 

Путују из црног свода 

Носе у себи презир и горчину 

Ни љубав, ни светлост ни дан 

Не скида им са лица прашину. 
 

Али ја знам где сам рођена 

Тамо где је душа Србије 

Где је наша народна голгота 

На пољима Косова и Метохије. 
 

Тамо наше срце куца 

Тамо наша плућа дишу 

Оно је наша највећа лепота 

О њему вековима песници пишу. 
 

И јеца, као харфа, душа нашег рода 

Туже гусле, тече реч 

Пламти љубав 

Памти историја 
 

Наша је душа Косово и Метохија. 
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Растко Сава Јеремић 

Медицинска школа “Драгиња Никшић“, Сремска 

Митровица 

 

ј Косово, Косово, земљо моја вољена, земљо 

славних витезова Лазара и Милоша, већ шест 

векова одзвања котлинама и клисурама, долином 

Ибра, преко највиших врхова Копаоника, кроз 

олтаре и звонике Студенице, Сопоћана, Пећке 

патријаршије, Милешеве. Певају се песме о огњиштима 

свих домова, срцима свих душа српских, православних, 

истинољубивих, мученичких... Тамо где ветрови јаче 

дувају носећи пепео части и крви јуначке, где су дубоко у 

земљи утиснути трагови копита турских коња, крвничких 

сабљи и мачева, где је највећа радост преживети ноћ и 

дочекати сутрашњи дан, тамо је Косово и Метохија. Тамо 

је душа Србије. 

Прича о Косову није кренула од Косовског боја, 

она је ту прерасла у истиниту легенду и доживела 

врхунац. Иако је видовдански крвави бој оставио у свести 

народа дубоко утиснути печат и семе слободе, важно је 

знати историју Косова вековима раније. Због чега је 

Косово толико дуг временски период било поприште 

ратовања, погибија, насилништва? Некада, негде за љубав 

вољене драге, некада су укрштани мачеви за неку 

територију само због престижа. А на Косову, ратовало се 

због свега овога заједно. 

За време Немањића, Косово је било центар свих 

збивања, производње, обиља и богатства, и материјалног 

и духовног. Та велика, плодна, гостољубива земља, та 

црна птица на једном великом црквеном поседу, како јој 

име каже (косово-кос, црна птица; метохија-метох, 

црквени посед), од времена када се први пут помињу 
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Срби као народ на овим просторима, била је њихова 

домовина. Неистражена равница омеђена шумовитом 

Шаром, Копаоником, Скадарским језером, примила је у 

своје крило бивше номаде са Карпата, као на длану 

пружила сва своја богатства и препустила се судбини. 

Срби су учинили да та заједничка судбина буде лепша, и 

била је док се нису појавили сви они који су желели да 

покупе плодове вековног рада. Срби су волели своје 

Косово. Ко не би волео земљу која је одгојила толико 

деце, земљу на којој је одрастао један Стефан Немања, 

цар Душан, кнез Лазар. Да ли је могуће не волети земљу 

која на својим плећима носи темеље Студенице, 

Сопоћана, Пећке патријаршије и других знаних и 

незнаних цркава, црквишта, рушевина и развалина, и не 

зна се тачно колико их је било. 

Косово је земља која је из своје „златно камене“, 

али топле душе, дала најфиније сребро помешано са 

златом, које је красило палате српских средњовековних 

владара. То је чувено „гламско сребро“, због којег су на 

Косово долазили и Саси и Дубровчани и Грци и ковали 

новац са ликом кнеза Лазара. Од таквог сребра изливало 

се посуђе и прибор за јело, украси на дворовима о којима 

се надалеко говорило. А од злата, ливени су пехарници из 

којих се пило најбоље жупско вино, краљевска круна 

Стефана Првовенчаног, кнежевска, Лазарева и царска, 

Душанова. Цветала је трговина и занати, било је места за 

сваког ко је умео да ужива у благодетима и изобиљу, али 

и да остави целог себе, живот и душу своју на црници 

косовској. У таквим околностима до изражаја је долазило 

и духовно богатство, јачао је и богатио се дух српски 

посвећен цркви, Богу, српству и православљу. Писане су 

повеље, житија и рикописи, хрисовуље и похвале упућене 

српским владарима који су се старали о свом народу као 
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пастир о свом стаду. При манастирима су оснивани 

скрипторијуми и преписивачке школе, стваране читаве 

библиотеке српских, византијских и античких, грчких 

књига. Велико је питање шта је од свега овога остало 

сачувано пред налетом „сенки ноћи“, варвара, 

богохулника и нечовека. 

У једној народној причи, рој пчела је целе године 

марљиво радио што је резултирало пуном кошницом 

меда. Али онда, једна велика, тамна сенка се наднела над 

кошницом. Велики мрки медвед је покупио сав мед и 

читав годишњи труд пчела је пропао. Слично се десило и 

са Косовом, само су последице неупоредиво веће. 

Огромна богатства, манастири, дворци, средишњи 

положај на Балкану, или ко зна који разлози, привукли су 

освајаче, тиране. Туђинци су се намерачили на Косово. А 

једна несрећа никада не иде сама. Кад је свега било више 

него што треба, поставило се питање о подели својине, 

дошло је до издвајања богатијих, мање богатих и 

сиромашних, и међу Србима је дошло до раздора. Да ли у 

томе треба тражити разлоге што нам Косово сваким 

сатом, даном и годином све више измиче, да ли је требало 

нешто другачије урадити, тешко је сада говорити, али је 

још теже гледати последице. 

Низ споменика материјалне културе је под 

заштитом међународне организације УНЕСКО. Заштита? 

Од чега су ти манастири заштићени? заштићени од 

православаца, од путника намерника који тражи 

преноћиште, од жене која је дошла да се помоли за 

болесно дете и празну трпезу, од старине који је са 

поштованим кумом дошао крсти своје једино унуче 

именом Лазара, Милоша, Вука? Није никаква заштита 

табла на којој пише „...ова грађевина је под заштитом 
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УНЕСКО-а...“, није заштита сачувати камен и комад 

дрвета. Треба сачувати дух и свест православља! 

Преломни тренутак историје Косова и Срба, 

свакако је бој на Косову. На Видовдан 1389. године, 

подно Приштине на брежуљцима око Лаба и Ситнице, 

сударише се плави и жути српски барјаци, са далеко 

бројнијим црвеним, турским. Какав је био однос снага 

казује и Коснчић Иван у народној песми: „...сви ми да се у 

со преметнемо, не би турком ручка осолили!“. О покољу 

на Косову далеко се чуло, негде је допро глас о поразу 

турске војске, а негде се препричавало као о нерешеној 

бици јер су погинули и српски кнез Лазар и турски султан 

Мурат. Србија је тада поражена. Иако су кнегиња Милица 

и њена два сина постали турски вазали, постоји једна 

свеобухватнија истина о ономе што је уследило. У свести 

народа остала је вера, нада у победу небеског добра над 

овоземаљским злом, а жртва кнеза Лазара изједначава се 

са Христовом. Постоји једна читава библиотека студија и 

расправа које покушавају да објасне овај догађај, али 

постоји још једна већа у срцу и уму народном, препуна 

песама, хвалоспева и мотива који га славе и уздижу. 

Створена је читава једна књижевност о Косовском боју, 

Косовски циклус песама заједно са похвалом кнезу 

Лазару коју је написала Јефимија, жена срског деспота 

Јована Угљеше. Народ тражи разлоге српског пораза, па 

ствара ликове који ће послужити као узор будућим 

генерацијама, али ствара и мит о Вуку Бранковићу као 

издајнику. Вук је историјска личност, био је турски вазал 

и данас се све више сматра да није био издајник каквим га 

је означила народна песма, већ је узрок српског пораза 

глобална српска неслога. Створен је и мит косовке 

девојке, а слика Паје Јовановића која је приказује на 

бојном пољу после битке како поји јунака на самрти, 
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честа је у српским домовима. Неми сведок овог 

судбоносног догађаја је и натпис на мраморном стубу, 

вероватно дело Стефана Лазаревића, који је епитаф 

Лазару и свим знаним и незнаним јунацима. Он опомиње 

путника који српском земљом хода да застане на том 

месту, послуша своје срце које ће му испричати причу о 

погибији српског живља, да осети језу у костима коју 

улива вихор ветра носећи сећања прохујалих времена. 

На Косову, Видовдана 1389. године, Србија је 

пала на колена, и не рачунајући повремене трзаје и 

покушаје подизања до данас се није подигла и још увек 

јој стоје за вратом. Можда је у Балканским ратовима, на 

Куманову и Брегалници Турцима враћено мило за драго, 

али се вара свако онај ко мисли да је ропство трајало само 

пет векова. Оно је само променило облик. Траје и данас. 

Можда су Турци отерани, али то је само одсечено стабло. 

На Косову су остали корени зла, тираније, варварства. То 

су они корени који руше манастире и цркве, пале српске 

домове, причају о Милошу Кобилићу као албанском 

јунаку. То су корени који оптужују Србе за угрожавање 

националног суверенитета, отимање земље, исти они 

корени који су прогласили 17. фебруара 2008. године 

Косово више није политичко питање, то је питање 

опстанка, питање историје и прошлости, а које се 

покушава избрисати из свести српског живља. Без 

историје и културе од нас ће остати само играчке у 

рукама моћника, „милосрдних анђела“.  

Права и потпуна историјска сазнања имају за 

српски народ пресудни значај, она га враћају к себи, 

оспособљавају га да ствари види у правом светлу. Не 

дозволимо да Ђурђеви Ступови и Студеница, Призрен и 

Ђаковица, Грачаница и Милешева, Ново Брдо и трпеза 

кнежева, Милош Обилић и Југ Богдан, Косовка девојка и 
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Видовдан буду заувек отети из срца наших. Народе 

српски! Сети се Раванице, Пећке Патријаршије, Саве 

Немањића и Стефана Душана, цара и законодавца, сети се 

крвавог Лаба и Ситнице и костију дедова својих. Не дај 

своје име, свој језик, своју славу, не дај понос свој, 

Лазареву главу, посвећену! Гвожђе је тврђе од камена, 

камен је тврђи од дрвета, дрво је тврђе од воде, вода је 

тврђа од ваздуха. А оно што не може да се опипа, што се 

не види и не чује, што нема облика и боје, то је тврђе од 

свега на свету. То је душа у човеку, то је Косово и 

Метохија. 
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Драгана Кулезић 

Гимназија „Вук Караџић“, Лозница 

 

осово, душо Србије! Црвена од газиместанских 

божура и крви проливене! Узвишена од сени 

свих знаних и незнаних, који остадоше у твом 

вечном загрљају! Саткана од златних трагова 

утиснутих у победоносном походу! 

 Одзвања твоје име, Косово! Котрља се, 

оплемењује, боли, опомиње, лечи... Одјекује 

пространствима и трепери у времену. 

 Косово! Меким крилима дотиче срца, титра у 

мрежи звука заплетено. Косово! Уплиће се у златним 

косама зрелог класја Војводине и Мачве. Искри 

бистрином Дрине, Ибра, Мораве, ушушкава се у шапат у 

сочних пропланака Шумадије. Одзвања чврстином сурих 

планина Санџака. Моје Косово, у времену очаја за Србију 

као тешка суза на друмовима што опет пуцају под 

теретом српских сеоба. 

 Косово, ти си вапај и крик, због савети 

човечанства згњечене у шаци безумља! Очи, од очаја 

уморне и пуне наде, упрте у светла Европе, света. У име 

светла будућих дана... А тамо - тама, превара, безнађе! 

Душо Србије! Јечиш у дрхтају звона Грачанице, 

Патријаршије, Високих Дечана, Богородице Љевишке, 

Звечана... Сливаш се кроз колутове бодљикаве жице, у 

сузи слепих очију анђела, пожаром спржених... Из 

избоденог погледа фресака, што немоћно слуте твоје 

безумно чупање и друмове безнађа... 

Косово! Искриш са ореола светитеља! Опомињеш 

сенима Лазара, Обилића, Косанчића, Топлице, Вуковића, 

Југовића и свих српских родољуба, до данашњих дана. 

Они праве јасну границу између светлости и таме, 
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ропства и слободе, крста и безбожништва, истине и 

преваре... 

Дрхтиш, душо Србије, набрекла од црвене лепоте 

својих божура и јечиш болом прохујалих векова! Излеће 

ти из крвавих груди Газиместана крик што: не може 

босиљак на Видовдан да мирише, кад газиместаном туђа 

застава се њише... И коме божур искре пурпурне да шаље, 

кад су српске очи све даље и даље? Кости предака, по 

други пут покопане, опет не нађоше свој мир... Док на 

патрљку поломљеног крста злослутно стоји гавран, из 

необележених гробова израстају руке. Вапе. Моле. И 

траже помен имена и молитву упокојења. На Задушнице 

бар. Нека макар тада оживи српска реч на рањеном 

српском тлу. И на српској души, крвавим длетом моћника 

исклесаној дуборезима страдања.  

Косово! Сваки твој педаљ је историја, свака стопа 

српском крвљу натопљена. Ту се сударају олује, а крик 

рањене земље диже до неба. Ту се записује колективно 

памћење народа. И само ту, из пепела зрачи светлост, а из 

јуначких рана расту песме... И кораци певају. Овде се уз 

јецај звона и мирис тамјана, у светлости и светости 

молитве, склопљене руке најчистије дижу ка небу. Овде 

срца трепере ритмом православља, а реке хуче славом 

јуначких битака! Овде најгласније песмом претке кроз 

вене призивам. Ту су златни мириси, уткани у кликтај 

птица, у загрљају са браздама небеским. Овде речи најјаче 

греју топлином молитве - за мир, за разум, за поштење. 

Наткријуљу Европу, свет. А тамо, пред њиховим 

образима каљавим, ударају жестином највеће клетве! Као 

да чујем све српске родољубе, од Лазара до данашњих 

дана, како из магличасте белине прохујалих векова и 

тешке тмине необележених гробова, поручују: много нас 

боле пуста српска огњишта и што стопама православним 
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ходе сад звери... Што светиње наше не значе им ништа, 

што гробове ору и бомбама отварају манастирске двери...  

Косово моје, душо српска! Само у теби васкрсава 

нада једног великог - малог народа! Великог у својој 

правдољубивости и слободарству! У жељи да сачува своје 

мирисе и своје боје. Своје небо и своја поља. Винограде и 

пашњаке. Жито које ће зрети за славски колач и нафору! 

Божуре опеване... А они хоће да нас натерају да верујемо 

да нам не припадаш, душо српска. Они хоће да нас убеде 

да Лазарева клетва никад није изречена, да не постоји... 

Да се наше постојање на твом, светосављем освећеном 

тлу, не мери десетинама векова... Да ти ниси изнедрио 

један народ, способан да се дигне из пепела и згази мрак. 

Због крста часног! Због слободе златне! Због очитаног 

вина, свеће, славског колача и жита! Због бистрих речних 

токова! Због свете тајне крштења у мирном њихању 

колевки неких будућих нараштаја! Због нашег светлога 

чела, погледа поносно упртог горе! Пут неба! Косовским 

заветом вођеног! 
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Тијана Јеловац 

Гимназија „ Светозар Марковић“ Нови Сад 

 

                 ве је тихо.  

                    Ни трага од унезверености у људима.               

Као да нико не види шта се дешава, као да 

нико ништа није чуо. Свако гледа само 

пред собом, живи од данас до сутра. Као да нико не слути 

да постоји шанса да им то „сутра“ заиста буде последње. 

Бели шатори лебде над пољем докле год поглед досеже. 

Попут мравињака врви све од војске разних народа који 

су под једном заставом дошли са истим циљем, да наруше 

мир и да поробе ову, губитком цара ослабљену земљу. 

„Затишје пред буру“, рече ми један старац.  

Негде северније, у Крушевцу, кнез Лазар преговара са 

великашима. Борба је одлучена. Сутра се креће у бој. 

Звоне звона. Дан светог Вида. Дична војска прима свето 

причешће и са песмом и молитвом на уснама позравља се 

са земаљском, хитајући да свој живот положи за Небеску 

Србију. Расплакао се народ пред црквом пратећи 

погледом бранитеље своје. На знак предводника, јурнуше 

у сусрет једни другима. Окршај траје без престанка.  

Гле, један витез издвоји се из метежа. 

Чврсто је одлучио, кренуо је напред. 

Сетих се свега. Потрчах са узвишице да му кажем речи 

крепке, речи наде, потрчах да искажем дивљење његовој 

јуначкој одлуци. Не примећујем Турчина иза себе који 

кривим ногама јури и зарива своје, такође криво, сечиво у 

моја леђа. Оштар и хладан бол прође ми телом, падох, 

отворих очи и пробудих се у зноју угледавши зидове своје 

собе. 

Све је тихо.  
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Ни трага од оне унезверености међу људима. Као 

да нико ништа не чује, као да нико ништа не види. Свако 

води своју бригу, гледа своја посла, живи од данас до 

сутра. Зар не схватају да, ако овако потраје, то „сутра“ ће 

им стварно бити последње. Докле год поглед досеже, 

војничке бараке и оклопна возила притисли су ово мирно 

поље. Врви као осињак све од војске која је дошла из 

разних крајева света, под истом заставом, да оствари 

намере моћне силе која гази преко части и закона, 

устремивши се на ову малу, испијену, многим ратовима и 

преварама ослабљену земљу. Српска војска је под 

командом неодлучних и уплашених вођа, малобројна, 

стоји као сушта супротност надмоћнијем непријатељу. 

Ипак, и млади људи, спремни су да својим животом бране 

свој намучени народ. Нажалост, обичан војник не може 

ништа сам, без позива и подршке са врха.  

“Затишје пред буру”, рече ми један старац.  

Тамо негде, још северније, за округлим 

столовима, прекраја нам се судбина. И сада заседају 

великаши, најистакнутије личности времена, али неће се 

наћи онај који ће позвати Србе да се на оружје дигну и да 

као некад протерају туђина са земље своје. Нема усклика 

подршке, и ова шака српских војника стоји крај срушене 

цркве, опкољена непријатељима, чека наредбу за 

повлачење. Охоли осмеси играју на уснама војника чије 

су главе покривене белим капама, који смело гледају 

нашима у очи, знајући да за собом имају непобедиву 

силу. Стојећи на повећем камену срушене цркве, 

гледајући непријатеље, помислих како њихове капе личе 

на шаторе који су пре шест векова баш овде били, а о 

њима сам читала у народним песмама. Док сам се враћала 

тако мислима у далеку прошлост, десило се нешто 

неочекивано. 
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Из малог опкољеног строја издвоји се један војник. 

Решеност на његовом лицу била је очигледна.  

Чврсто је одлучио, кренуо је напред. 

Схватих шта се збива и скочих са камена да му кажем да 

његов корак напред неће остати незапамћен, не приметих 

иза себе црномањастог човека кривих ногу који је кренуо 

за мном. Осетих хладан бодеж у леђима, оштар бол ми 

прође телом. Падох. Отворих очи, пробудих се сва у зноју 

и угледах зидове своје собе.  

Пробудих се и угледах зидове своје собе. Жива 

сам. Давно су за нама остале године 1389. и 1999. ово је 

она будућност за коју су гинули наши преци. Она је 

оваква, зато што смо заједно са непријатељима погазили 

оно што треба да нам буде свето. После давног страшног 

противника дошао је још гори, а после овог... Не желим 

да помислим какав нас после њега непријатељ чека.  

Мирно поље вековима не престаје да се натапа крвљу 

српских жртава из које сваке године ничу прелепи 

цветови подижући очи к небу које се мрачно и туробно 

надвија над српском земљом. Нашој народној суштини 

прети да буде раскомадана у парампарчад понижавањем 

српског народа после коначног губитка ове свете земље 

који се злокобно назире у будућности. Већина не жели да 

види. Говоре да за њих то није важно. Битно је „гледати 

своја посла“ и „трбухом за крухом“ живети од данас до 

сутра. Полако и прорачунато одузимају људима личност, 

безличном масом најлакше је управљати. Затварају 

народу очи и он бауља док га за руку воде већ зацртаним 

странпутицама. Не чују позиве и савете пријатеља, 

заглушени лажним обећањима. Полакомивши се на мрве 

са њихових трпеза, не осећамо како преко наших леђа 

кидају удове ове земље и нуде их на тањиру злотворима. 

Хрлимо за неким бољим, обећаним животом, бежимо из 
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сопствене коже и не тиче нас се што чупају једини живот, 

унутар нас самих? Зар смо дотле дошли, да презиремо оно 

што је истинско и исправно, поводљиви и хипнотисани 

лажним вредностима, убијамо своју нерођену децу и 

старимо. Старимо и све смо слабији пред супарником 

који се стално подмлађује и бива све моћнији и моћнији. 

На сваком кораку осећам непријатељске погледе оних 

што никад не спавају и мотре на сваки наш корак. Хладна, 

оштра језа пролази ми телом. Жмурим, у нади да ћу се 

пробудити. Отварам очи, али језа не јењава, ништа се не 

мења. Више нема снова, они су били опомена за оно што 

следи, суочавање са стварношћу. 

Све је тихо.  

“Затишје пред буру”, рече ми један старац. 

Плима се ближи и бура је неминовна. На нама је да 

одлучимо хоћемо ли се утопити у дну побеснелог океана 

као да никада нисмо постојали, или ћемо сложно 

запливати упркос овом неповољном ветру. Тргнимо се из 

бунила. Отворимо очи и одагнајмо мрак у који смо 

забасали. Погледајмо их оштро све и кажимо им да ћемо 

оно што је наше бранити по угледу на оне који су 

погинули да бисмо се ми родили. Тада ће се крвави 

цветови нама осмехнути, а небо над пољем разведриће се. 

Суочимо се са непријатељем унутар себе. Само ако 

победимо душмана у себи, имамо изгледа да га победимо 

и на бојном пољу. Не заборавимо никад косовски завет. 

Немојмо сметнути с ума ком царству се приволео свети 

кнез и за коју Србију се определио. Само ако тим путем 

кренемо, биће нам на добро. Нека Србија не буде само 

земља у којој ми станујемо. Настанимо Србију у себи. 

Боримо се за овоземаљско, имајући у виду да, ма колико 

страшно били поражени, оно небеско нам нико и никада 

не може одузети без наше воље. 
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Нека знају они, а знајмо и ми, да је српска душа на 

Косову и Метохији, а душа је бесмртна. Душа је вечна и 

за њу не важе никакви ни прошли ни садашњи ни будући 

људски закони. 

Чврсто одлучимо, кренимо напред. 
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Дејан Марковић 

Гимназија Ивањица 

уди се јутро на магленим крилима, али га ти 

не видиш, а не видим га ни ја. Да ли је магла 

превише густа или су нам превише мала прса 

да удахнемо ваздух што се иза ње крије? Не, 

ти желиш да сањаш, да и даље верујеш како живиш 

реалност док живиш бајку у којој и даље имаш власт над 

својим мислима, над својим умом, свим својим 

способностима, да и даље имаш срце које бије у ритму 

краљевских фанфара, да имаш душу чистију од овог 

јутра. А ја, не знам ни у шта да верујем, ни са киме да 

поделим своју тугу и гнев, своју срећу и снове. 

Пријатељу, било како било, заједно смо у овоме и ти си 

део мене, као што сам ја део тебе и оно је део нас, иако ми 

никада нисмо схватили и спознали шта значи бити део 

њега. 

Све што постоји, морало је потећи из нечега, из 

нечега се родити, па ма колико велико и снажно, ма 

колико само, важно или неважно неким другима било, 

оно постоји има живот који треба чувати. А ако је то 

нешто део нас или смо ми део њега, онда је тиме још 

драгоценије, узвишеније, светије. Јер није важна сила 

колику имаш и она којој се одупиреш, већ колика је 

светиња коју браниш. А светиња се не брани само сабљом 

и копљем, светиња се брани умом и поштењем, чашћу, 

пером и кичицом, сликом и песмом. Светиња се брани 

речју која не само да отвара гвоздена врата, већ оном која 

диже небеске бедеме које не може срушити ниједна 

нечастива сила. Е то је оно кад знаш да капија твога 

дворишта блиста неким сјајем који није овоземаљска 

лепота, већ неком искром која је почетак новог живота. А 
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шта има лепше од новорођенчета док се смеје, шта има 

драгоценије од здраве бебе која напредује и развија се на 

плодном земљишту, шта има важније од њеног живота? 

Она мајци пружа руке, иако мајка не каже: „Загрли ме 

кћери“ она мајци шаље осмех, иако мајка не каже: „Из 

туге ме изведи.“ Њена колевка иста је она у којој је њена 

мајка лежала док ју је њена мајка љуљала, па је исто она 

тако мајци руке пружала, смејала се, слатко се кикотала 

на сваки мајчин додир. Није ли онда та колевка место 

рођења и мајке и њеног детета, није ли онда њихова душа 

на истим јастуцима спавала, истим ћебетом се грајала? 

На југу, у срцу нашег балканског чемера родила 

се пре толико векова једна девојчица, развила се, порасла 

и свако је желео да је милује по коси, да она буде та која 

ће док раде воду да им због љубави носи. Жела је да 

свакоме буде срећа, а онда да постане мајка. После 

крвавих борби за то право да подари живот, родила је 

кћер, а њена кћер своју кћер која се, кажу, сама убила. 

Неки кажу да је луда рођена, криво створена, па јој није 

ни следила другачија судбина, а неки други опет говоре 

да су је убили други, душмани њене мајке. Но, остала је 

стара мајка, сама, већ исцрпљена. И како то бива да време 

носи све, понело је и њу. Понос јој није дозволио да прода 

душу, па су јој је украли, ишчупали јој срце и сада само 

безбожници хоће образе да јој квасе, косе да јој чупају и 

мрсе. Нико не чује њен јецај и вапај, нико не зна колико је 

она грцала и колико грца, нико не види њен бол, њене 

патње, јер она је, кажу, проклета, па је осуђена да гледа 

своју децу како падају као косом посечени, да надживи 

свако своје чедо, а када не могне више да рађа, да се тада 

и сама у земљи распадне, како се лешеви иначе распадају. 

И сада, чекам и ја исто као што чекаш и ти 

пријатељу мој. Чекам да се разиђе магла, да петлови 
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закукуричу и отерају све оне утваре и приказе што нас 

ноћу плаше. Понекад сам тако бесан, да бих узвикнуо: 

„Покажи се ако смеш Подземни јарче!“ али знам да су то 

силе јаче од мене. Знам да без тебе пријатељу, ја нећу 

моћи да се одупрем том ништавилу које је разјапило своја 

паклена уста и само чека да му окренем леђа, да ти мени 

окренеш леђа или ја теби, па да нас заједно прогута у 

једном маху. Друже, није то што видиш пехар пун вина, 

то су зуби камелеона са којих капље крв невиних жртава, 

то нису очи већ пламенови подземља, то нису сузе, већ 

киселе бомбе воде из његоих чељусти. Дише нам за 

вратом, кваси наша леђа и језа постаје све већа када ти 

окрећеш главу мислећи да види само мене, а не и тебе. 

Пружам ти руку јер док смо заједно оно нам не може 

ништа, док год нас испуњавају љубав, вера и нада, оно је 

ништавно пред нама, оно нам не може отети душу. 

Време, тражиш само време, а време је оно чега 

има све мање. Време истиче и следећег минута смо 

другачији него што смо били оног протеклог, а да не 

говорим о сутрашњем дану или оном дану после сутра. 

Зато без суза кренимо, заједно, са уздигнутим главама. 

Шта сам ја без своје душе, шта си ти без своје 

душе? Само кожна, масна врећа препуна костију. Е то је и 

ова наша земља којом ходамо или ће то бити ако већ није 

постала, јер јој сви чупамо душу, цепамо јој сваку длаку 

на три дела а онда је полако чупамо, као да би њој било 

лакше тако. Затварамо очи пред машинеријом која краде 

оно најсветије што носимо у себи, отварамо их пред 

чемером магловите зоре, а притом смо и даље сањиви, и 

даље спавамо. Прилази нам дете које носи дрва и шибицу, 

да помогне нам да отерамо мрак, а ми мислимо да је то 

утвара, јер је још увек дете, а носи ватру и прича као 

мудрац. А нико није ни свестан да то је исто оно дете које 
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нам је показивало пут док смо ишли небеским 

пашњацима, док смо јахали беле коње, док смо на леђима 

имали само величанствена бела крила, она што су 

светлела у мраку, што су нас штитила од сваке пошасти, 

она којих смо се одрекли да бисмо на себе наденули 

оклопе од злата, да бисмо у руке узели огњене сабље и 

њима правили фруле за подземног мага којима пацове, 

глодаре дозива док свира. Није ни чудо што земља нам је 

у расулу, што на пашњацима нема траве и живота, што 

нас је све мање, што нас боде право у срце та грехота, али 

ми смо само смртници којима је стало до овоземаљског 

живота. Дали смо душу јер душа је цена бесмртности, па 

сада када нас хватају за гушу не осећамо игле под ногама, 

већ се топимо од оловних нежности. Молимо се за 

светиње које су нам однели са душом, а не желимо да 

схватимо да смо ми те крстове рушили, нашом пушком. 

Јер све се врати, такво је устројство света, онде где смо 

ми убили дојучерашњег брата, ту ће сутра нас прогутати 

бездан бунара из кога смо само желели воду да пијемо, да 

окрепимо сува уста и лакше с караваном прођемо 

пустињу. 

Видиш друже, то је разлог зашто не знам у шта да 

верујем, што не знам са киме да поделим своју тугу и 

гнев, своју срећу и снове, јер ја не називам ствари именом 

које су им други дали, већ оним које ја осећам да носе. 

Зато и онај који слуша ово не разуме којим путем 

корачам, о коме пишем, о чему шапутају моје бесане 

ноћи. Мене је стид јер не умемо да задржимо своју душу, 

јер смо за њу тражили проклетничке очи и када су нам их 

дали, хтели смо да будемо већи Враг од Врага са 

роговима, па смо сада на потерници јахача из подземља. 

И не могу нам помоћи никакве вишње силе, јер ми не 

умемо да помогнемо себи, јер не гледамо путеве којима 
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газимо, јер не верујемо у оно чему се клањамо, јер смо 

дно, а душу продајемо, једино што нам је остало. 

Боли пријатељи моји када гледате очима детета 

коме ломе колевку, над којом хоће да угнезде гаврана да 

му пева успаванку. Знате да сте сами у тој борби, и 

черупају вас са свих страна, оне безвредне црнокриле 

звери; ко је крив што каљају нам душу? Ко? Реците и ви 

мени нешто! Како да у овој тмини употребим име 

светиње наших предака, како да кажем Косово и 

Метохија су наша истина и можда једина права истина у 

нашим животима кад ме сама помисао понижава до скота, 

кад ме визија запаљене цркве тера да се ошишам на 

ћелаво, да се одрекнем части, јер Душа наше нације је и 

наша душа, а њу смо упропастили. Она нам је усађена још 

пре рођења и њој дугујемо ону чистоту којом одише част 

наших великих научника, чиновника, мислилаца, 

књижевника, уметника... Само је срамота што је каљамо, 

што се сваког јута умивамо да бисмо спрали мрље са 

образа, а не желимо да очистимо мрље са наше душе и 

окајемо грехе душе наше душе. 

Бог нам је дао светињу на којој ће почивати наше 

царство, а ми смо дигли високе куле јер смо желели да 

досегнемо његово; незахвални смртници. И онда када нас 

је небо опомињало опет смо гледали у кровове и на њих 

стављали златне црепове, а нисмо видели да руше нам се 

основе, да пале нам се темељи. Ал' за то су нечасне очи 

криве, што вредно им је само оно што сија. 

Ој Косово, Косово, душо душе моје, срце мога 

срца, док год ти постојиш, моје срце неће, не може и не 

сме престати да куца. На твоме огњишту су кована наша 

прса, по твојим калупима су прављени наши ликови, по 

твоме васпитању у нама су живеле и живе легенде и 

митови, а шта смо ти ми дали? Ништа, а све узели! Кажу 
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да постоје бездушна бића, да таквима ништа није свето, 

да таквих су пуне тамнице подземне, а опет сви знамо да 

нас покреће и ум, наша савест и да су наша дела више од 

речи. Зато, тужно је што имамо само једну душу и када 

њу изгубимо, разум од нас прави машине, неморална, 

безбижна, обездуховљена бића, а заједно са душом чини 

непобедиву силу. 

Знам да грешим јер пишем о губитку Душе свога 

народа, али ја не желим да лажем себе, а још мање друге. 

Дали смо богатство за ништа, дијаманте за обично 

камење; да смо га барем користили да изградимо куће за 

гладне и сиромашне. Ми смо га бацали у реку да носи их 

на југ, а сада нам је криво што нас истим тим камењем 

линчују, смејемо се што продали смо Косово за патике. 

Ех пријатељу, мислиш да сам промашио тему, а ти не 

видиш колико ја овде говорим о нама, а кроз нас и о 

њему. Нисам правник, нити политичар да бих износио 

чињенице и исправљао грешке сународника, али јесам 

дете које не жели да му се сруши сан, син оне ћерке која 

је родила и оне која се убила, а запитајте се, зар нисмо сви 

синови и кћери оне старице од које ево већ и душу 

узимамо? Није још касно, не морамо сваког јутра 

осванути за кафанским столом, пијани, са подочњацима 

што више личе на црне кесе за смеће него ли део наше 

коже. Зар није крајње време да устанемо и први пођемо 

кући? Зар морамо ми да частимо, а свесни смо да смо 

банкротирали још пре десет година, да продајемо душу за 

гутљај алкохола, за гутљај опијума и смрти? 

Косово и Метохија су душа Србије... исто као 

слобода је душа птице, или снага је душа лава или ново 

рођење је душа Феникса или крст је душа небеска, а црква 

кућа која носи душу небеску као своју круну. Нису ли 

онда Косово и Метохија наше круне, није ли то наш ореол 
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који чува овај народ? Није ли то она унутрашња снага, 

она искра из које се све рађа, из које се родила ова наша 

Србија, из које је потекла наша крв? Нису ли онда Косово 

и Метохија наша колевка, иста она у којој су нас љуљале 

наше мајке и баке када смо знали једино да се кикоћемо и 

испуштамо одраслом свету неразумљиве гласе, није ли то 

све наше, моје и ваше?  Бог нам их је дао, да их чувамо, 

носимо као медаљон око врата, са православним крстом 

који даје душу тој души нашој, којим наше срце нашој 

души љуби руке док пева и свира. Блистави су скути 

њени, блиставе су очи анђела који у њој сада ћути. Али 

не, сапутниче, сународниче, саборче, он не ћути јер су му 

зашивена уста, он ћути јер смо му ми очерупали пера са 

крила, па је он сада отпадник оба света, Признај, јесмо и 

никад нећу знати зашто! 

Да би наша колективна душа живела и опстала, 

мора да опстане и наша индивидуална душа. Само што ту 

наступамо заједно. Можда је чудно, али нама не треба 

никаква друга снага да сачувамо душу своје душе, до она 

која је у нама, која бије у нашим срцима, која свира у 

нашим главама, која расте у нашим прсима. Престанимо 

да читамо ненаписане књиге, јер смо заборавили оне 

написане, јер смо заборавили да су наши славни преци 

некада били пастири, који су мелодијама својих фрула 

очаравали шумске нимфе, шумске вилењаке и виле. 

Будимо искрени и рецимо најпре себи, а онда и другима 

ко смо и шта смо, одакле смо и где идемо, јер сви имамо 

исту колевку, исту душу, само још кад би нам и срце 

куцало у истом такту, били бисмо заиста Небески народ. 

Косово, мислим на време када је твоја душа још 

увек била неукаљана нашим гресима, када си с поносом 

могло под руку са Метохијом рећи да смо ми твоја душа, 

да је ова наша земља, наша Србија и твоја кућа. Тако 
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Душо царства српскога, сећам се да смо постојали само ти 

и ја, да смо били млади, природни, слободни. Зато не 

желим, не дозвољавам да те ико дира. Не дам сунцу да те 

пржи, не дам мору да те кваси. Душо народа мога, не дам 

те. Ништа те не може одвојити од мене, ни овај пут који 

води кад средишту земље, ка магмама страве, јер заједно 

ми чинимо нешто више. За нас су цврчци свирали на 

својим виолинама, за нас су славуји певали са својим 

птићима, због нас су облаци гутали кишне капи, да нас не 

квасе. Душо народа мога, ти си све што нама треба, ти 

нам лежиш у крилу, у наручју, ти су у нама и иако је у 

овом тренутку тешко поверовати, али заједно ми смо 

небо, ти си наша светиња онолико колико смо ми твоја, ти 

си наш углед онолико колико смо ми твој; Косово и 

Метохија су наша имена, онолико колико смо ми њихова 

и наши су онолико колико смо спремни да узвикнемо да 

јесу. То је све што тражим, а све то сам пронашао у твоме 

срцу. Ми заједно дохватамо звезде. Ти си оно што нас 

окреће ка горе када идемо доле и зато ме није срамота да 

признам да волим, да носим у срцу Душу свог народа, 

Косово и Метохију. Држаћу те чврсто иако је брод већ 

ударио у ледени брег, ја ћу ти и свирати и певати и ништа 

неће променити оно колико ми значиш; држи и ти мене, 

као што си ме до сада држала. Хвала часна мајко српског 

народа, извини мученице што на теби су мрље наших 

грехова. 

Душа је оно што добијамо још пре рођења, барем 

ја тако мислим. То је оно свето што нам на поклон даје 

Божије царство, а што ми усађујемо у тело које сами 

сачинимо. Од нас и од наших ближњих зависи да ли ће 

она остати чиста или ћемо је опоганити овоземаљским 

слабостима. Зато Душо народа мога, остани то што јеси, 
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јер си као таква савршена, а и да ниси, с разлогом си 

наша. 

У мом сну ти си била тако чиста, онаква каква си 

била када си од Божијих руку настала. И сада, када те 

краду од нас, мени си и даље чиста и када покушаваш да 

потрчиш и сакријеш се, опет те волим и прихватам као 

своју. За тебе ћу учинити све, а ово овде и сада је 

узвишени моменат. Ово дело је шанса да покажем, 

докажем теби и другима, али и себи колико те волим и 

колико ми значиш. Да ти мислоснице, ти што очи од 

страха кријеш, ти крхка девојчице коју су неки од мојих 

земљака закључали у подрум, понудили на продају за 

шаку од дванаест сребрењака. Извињавам се у њихово 

име теби која знаш да нас узвисиш, теби која си нам 

свима са својих крила пера скидала да бисмо могли да се 

хвалимо да и ми имамо крила, теби вило мога живота, 

желим да живиш вечно. У твоје здравље дижем перо 

којим ово пишем. Хвала вам на радости, смеху, бризи и 

сети, болу и заносу, пружам вам руку, не окрећите ми 

леђа. Добри мој пријатељу, ако и ти желиш да спасемо 

ову душу, да спасемо своје душе, хајде да заједно кажемо: 

„Извини Душо народа мога“, да зборимо: „Хвала Србијо, 

што Косово начини Душом своје и душом моје душе.“ 
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Томислав Вук Јовановић 

Земунска гимазија, Београд 

 

авно. Непрегледно. Плодно. Наше. Било. Јесте. 

Биће. Натопљено причом о рађању и умирању, о 

животу и смрти, о борби светлости и таме, облака 

и сунца. Душа наша. 

                            „Ој, давори, ти Косово равно! 

Шта си данас дочекало тужно“, 

узвикнуо је давно највећи српски епски јунак обузет 

тугом и бесом због неправде која хара Косовом. Народни 

певач није ни могао наслутити да ће проћи векови 

испуњени и обојени овом тужбалицом… На жалост, нема 

Марка Краљевића да исправи неправду. Хара она 

Косовом и раздире историју и легенду једног народа. 

Уништава дубоко укорењену колективну свест и 

колективно осећање. 

Историја једног народа није мртво слово на 

папиру. Она је саткана од танких нити људских живота, 

судбина, жеља, али и од крупних историјских одлука 

оних који су на власти. 

 Давно је један кнез одлучио да Косово-поље 

постане поприште јединства и слоге Срба, да тај комад 

Србије уздигне Србе у небески народ, да их узвиси у 

сопственом паду и губитку. И узлетеше они ношени 

духом заједништва, изгубише замаљско царство, ал' 

задобише небеско, јер су се борили за правду Бога 

једнога. Бранили су оно што им беше најсветије-земљу, 

веру, достојанство. Натопљено њиховом светом крвљу 

таворило је Косово вековима, гажено туђинским стопама, 

квашено српским сузама, али је светлело жртвом коју је 

примило. Жигосано-во вјек и вјеков. Хранили су се у 

црно завијено Срби легендом о њему кроз тешке векове 
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таме што се надвише над малу земљу усред балканских 

брда. Величали су тужну и мучну легенду о њему, не би 

ли оснажили дух да издрже, не би ли запамтили ко су, и 

куда иду. 

Сада им неки замерају што живе у тој својој 

легенди. Не схватају шта она значи. Не схватају како је 

живети у најцрњој тмини историје са само једном 

звездом. На знају како та једна звезда сија, како зрачи, 

како расте и привлачи очи што сем ње немају шта да 

виде. 

И постаде она најдубља искра душе свог народа, 

тужног, несхваћеног, понижаваног, али због ње поносног 

и усправног. Постаде она тајанствена жар дубоко 

замотана у срцу сваког што се Србином назва. Нешто што 

везује. Нешто што спаја. Колективно сећање на слогу, 

јединство, част, понос, тешку одлуку једног владара, 

неминовност страдања једног народа. Постаде она прича 

о стварању нашег националног идентитета. 

 Лепо. Непрегледно. Равно. Плодно. Наше. У 

срцу. У души. И љубав, и бол. Живот, јер само живот 

настаје из љубави, у болу. На размеђу векова и светова, 

као вечност. 

Враћали смо му се безброј пута, покушавали да 

одемо, да се удаљимо од њега. Чекало нас је широко, 

пространо, неминовно. Наше Косово. Наша душа. Наше 

светиње. Задужбине најмоћнијих од нас. Постављене баш 

тамо да покажу да је сваки крвави педаљ наш, саграђених 

да призову Бога да се осмехне на паству своју мучну што 

брани име његово и православни крст на размеђу светова, 

на путу моћних и силних. Шири се туга нема из њихових 

тешких звона, али и вера, чврста непоколебљива, да ће се 

Бог осмехнути, да ће погледати народ свој. 
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И поново. Тешка одлука владара једног. Кажу, 

неисправна, неоснована, себична. Неминовност страдања 

једног народа. Ноћ, као магла. Бука, као са другог света. И 

прште ватре са неба, као из пакла, по Косову, по Србији… 

„Грдно судилиште“. Дуге колоне. Безгласне. Сабласне. 

Иду, као да векови нису прошли. 

„Косово постаде непрегледна јама, 

Костурница страшна и поразом славна.“ 

(Милан Ракић) 

Јама без дна. Наша прошлост, садашњост, 

будућност, неминовност. И као да векови нису прошли, 

после страдања, период мрака. Тамни облаци. Резолуција 

1244 „Косово је било, јесте и биће наше!“ Споменик Билу 

Клинтону у Приштини. Косово је срце Србије? Бунило. 

Шта се дешава? Одакле некоме право да отуђи један део 

неке земље? Ко може да да такво право? Како било ко 

може да украде нечију територију, оно што су векови 

вајали? Да ли је то само наставак приче од пре шест и 

више векова? Да ли су у ту причу уплетене и неке много 

јаче силе од земаљских, па се враћају по оно што нису 

добиле, а хтеле су… ако оне постоје, њима векови и онако 

ништа не значе… 

 А ми? Можемо ли даље без историје, без 

идентитета, без срца, без душе…. 

... “Шта је народ, 

Изгуби ли земљу, језик, душу?!“ 

(Стефан Немања) 

Све док нас има, биће и њега. Све док живи и 

последња мрва приче о „небаском народу“, биће наша 

душа. Било, јесте и биће. Срце Србије. Душа Србије. 

Лепо. Непрегледно. Равно. Плодно. Наше. Натопљено 

нашом крвљу. Натопљено причом о одбрани једне 

државе. 
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Звониће још дуго звона са задужбине Немањића. 

Можда их неко неће разумети. Можда ће покушати да их 

утиша. Не бринем пуно, јер знам да њихово звоно 

одјекује у срцу и души сваког ко се Србином назва, да му 

ни векови, ни ратови, ни тама не могу ништа… Звониће, 

све док она искра, она звезда гори и храни светлошћу очи 

које су се вековима патњом привикле на мрак… И само 

њу виде… 

Било. Јесте. Биће. Душа Србије. 
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Александра Jessica Весић 

Средња школа, Кнић 

 

осово… толико пута изговорена реч, а никада 

није звучала прозаично. Тај комад Земље, 

колевка наших праотаца, мати српског народа и 

земља по којој су највећи хероји поносно 

корачали. Оно је драгоцен дар и бисер скривен у пурпуру 

шкољке и драгуљ који нам је силом отет. 

Та света земља је била наш понос и благо које смо 

свим срцем и душом чували у ризници нашег искона. 

Сада… та иста наша земља почива у туђим рукама. 

Често чујем њене гласове, њен дух који говори да 

жели да са себе свргне окове ропства у којима се нашла. 

Гласови прерастају у крике…, …крици у болне вапаје 

пораза... Понос нам не дозвољава да губимо! Крв предака 

која немирно тече у нашим венама учи нас да ако већ 

губимо, то чинимо победнички. Учи нас да осетимо 

присуство и силу љубави према земљи за коју су многи 

храбри дали животе. Ценећи њихове жртве дате за добро 

српског народа, из наших душа се издиже споменик 

тријумфа на чијим ивицама стоји исписана наша победа. 

Косово је поново наше! Осетимо то у нашим срцима! 

Тако ће се отопити ледена празнина која у нама влада. У 

наше животе јурнуће потоци љубави и схватићемо, 

отворићемо очи и открићемо да је Косово сврха постојања 

наше земље, да је душа Србије.  

Већ видим Косово тамо међу плавичастим 

облацима у чијим пукотинама светли прозрачност 

бистрог и сјајног неба неукаљаног земаљским грехотама. 

Видим га над влажном земљом на коју је пала густа магла 

из које вире крошње воћа са блиставим жутим лишћем и 

поносно подигнутим гранама борова. А тек божури...!!! 
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Они сами говоре за себе и о нама, нашим прецима и све 

што је давно недавно било... Видим га тамо где су највеће 

српске светиње и манастири, тамо где је ходала света 

војска славнога Лазара. 

Тамо је Косово и Метохија!!! 

У души својој чујем топот краљевих коња на 

којима су наши војници спремни да несебично предају 

своје животе ношени крилима патриотске љубави. 

Косово је безбедно само у души Србије!!! 

Тамо је заштићено од сваког зла јер је та душа 

једини део нас који је искрен и обливен чистотом, а не 

крвљу! У тој спокојној души је шок бесмртности који кап 

по кап обесмрћује човека. Као што се под топлином 

сунчевих зрака отварају крунице миришљавог цвећа, тако 

и Србија цвета онда када је њена душа безбрижна.  

Косово шаље зраке помоћи грехом затрованој 

Србији и употпуњује њену стварност саткану од идеала. 

Познаје све тајне људског срца и својом присутношћу 

одвлачи пажњу са отужне стварности. 

Без Косова би стајао читав живот и наш свет! 

Тражили бисмо га у вејавици, у ковитлању ветрова, у 

језерима која се мирно ваљају у коритима муљевите 

земље.  

Ослушните своје срце!!! У Србији светли звездано 

небо са кога је слетела топлина и љубав. Све што је 

људско, све што је измучено несаницом оловних снова, 

добило је зраке спасења и постало је ожарено светлошћу. 

Тако је душом Србије на достојанствен начин одјекнула 

љубав. Љубав је разлог због кога Косово још увек 

постоји, можда не у власништву руку наших, но ипак и 

даље ту… са нама. Колеба се и тетура лавиринтом мрака 

желећи да побегне господарима под чијим злим и 

неправедним скутом живи. 
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Можда ће проћи сати и дани, месеци или године, 

можда чак и векови, али ће добити битку живота ! Биће 

поново код куће, дубоко у срцу Србије. Победиће вандале 

мрака и биће вечније од највечнијег!!! 

Само онај ко разуме срцем … схватиће, 

разумеће… заволеће и ВОЛЕЋЕ ВЕЧНО!!! 
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Христина Поповић 

Ваљево 
 

ристе, Боже распети и свети, 

Опет Србин на Косову стрепи. 

Прађедовске он напушта међе, 

Манастире, то свето наслеђе 

И гробове својих аскурђела . 

О, неправдо, огњем изгорела! 

 

Увенуше божури на југу, 

Мјесто жита Срби жању тугу. 

Дан бијели, тамна ноћ замјени, 

Звук даира гусле засијени, 

Мјесто орла црн се барјак вије, 

Срб Косовом ходати не смије. 

 

Манастире Aрнаути пале 

И тиме се по свијету хвале, 

Независност лажну добијају 

Српску земљу на поклон им дају. 

 

Ко поклања српску земљу свету, 

Отпала му крила у лијету. 

Зашто своју кукавац не даје 

Да докаже добротвор какав је? 

 

Зар да наше косовске равнице 

Газе срамне aрнаутске злице, 

Да на земљи Немањића Саве 

Они Бајрам и Рамазан славе? 

 

Стари гуслар рекао би прије 



170  

Косово и Метохија је душа Србије 

 

Без Косова нема ни Србије, 

Ни чувеног Видовога дана, 

Нит слободе без љутог мегдана. 

 

Неће моћи, не, тако ми Бога, 

Не, тако ми орла двоглавога 

Да се шота мјесто кола вије 

На Косову у срцу Србије. 

 

Зато с' овог поручимо мјеста, 

Да тако нам Лазарева пријеста, 

Докле сунце Србадију грије 

Дух гусала замријет не смије. 

Нека Шиптар и ваш свијет знаде, 

Опет ће се клицат' - БОЖЕ ПРАВДЕ! 
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Анђела Пендић 

 

осово и Метохија, пре XIV века 

 

Трагала сам за значењем свог имена. 

Рекли су ми да говори исто што и име 

краља Милутина. Ваљда сам зато једне ноћи уснила 

Грачаницу. Језив је био тај сан, као да су ми душу чупали. 

Испуњен ватром, цела земља покривена црним божурима, 

а зидови изгребани. Јецаји са свих страна парали су 

ваздух. А онда, претворили су се у херувимске гласове, 

пламен којим су гореле рушевине сад се зажарио 

другачијим сјајем, воштаним, а божури су се црвенили од 

живота. Чинило ми се да је све то због монаха који се 

насред поља молио Богу. До мене су допрле неке његове 

речи:,,Сва српска имена имају једну душу“... Као да је 

захвалио што је Грачаница горела, што се вера сада јаче 

злати. Касније сам схватила. Од тада у мени непрестано 

одјекује његова молитва: 

,,У име Оца и Сина 

И Светога Духа. 

Не ускрати, Боже хлеба, вина 

Ни Свете Причести Твоје. 

Дај да за Твоју реч сачувамо слуха 

Грехе прошле и оне које 

Будемо починили, опрости...“ 

 

 Косово и Метохија, XIV век 

 

Трагао сам за значењем свог имена. Причали су 

ми да имам снажно име, јер се тако зове наш владар. 

Кажу да Бог помаже. Нисам био уверен у то док сам се 

растајао од своје несуђене. Сакрила је божуре у недра 
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говорећи да ће знати шта да уради ако увену. Благословио 

сам је; нека нађе неког достојнијег од мене, нека буде 

радосна. Не приличи витезу да се плаши, једино Господу 

то смем да признам. Нисам разумео кнеза, свог имењака, 

кад је говорио о Небеском Царству. Али Бог зна шта 

треба бити. Већ осећам дим спаљених Дечана помешан са 

тамјаном. Чујем звона и песме монаха, један је узносио 

славе, други глас зборио је да сви имамо исту душу, а 

трећи ми и даље борави у мислима (знао сам да ћу 

завршити у Божјем наручју): 

,,Грехе наше опрости 

И дај да ми опростимо вразима 

Да сачувамо од њих кости 

Својих предака. 

Да не завлада зима 

Ни страхота мрака 

У њиховој и нашој земљи. 

 

 Косово и Метохија, после XIV века 

 

Тражио сам значење свог имена. Говорили су ми 

да су га сви наши владари носили као титулу, јер су били 

овенчани славом. Питао сам се тада да ли смо ми уопште 

имали краљеве. Опет ми далеки покличи вождовима муте 

мисли. Нека неодређена сласт страха помешана са њима 

као да нешто слути. Слове: нешто важно се ближи. Ја 

само осећам да ће скоро зима. Нашао сам топлину у 

храму Богородице Љевишке. Гледао сам како покушавају 

мојом левом руком да ишчупају последње божуре и 

изгребу очи светитељских ликова, док ми се десна грчи у 

крсном знамену. Недостојност мојих сувих руку није се 

дотакла светиње. Хвала Богу за песму монаха која их је 
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приморала да се склопе у молитву, те је светиња остала 

нетакнута. Молиле су се се за моју душу, душу свих Срба: 

,,Да своју земљу сачувамо 

И стубове косовског завета 

Теби живот да предамо. 

Нека живе Твоје благодати, 

Нек' остане наша земља света 

Молимо Ти се, Богородице, Мати. 

Помоћи ће и Отац, Свети Дух и Син. 

Амин.“ 

 

Сад смо сви код Господа, и Милица – мила Богу, и 

Лазар – Божја помоћ, и Стефан – Венац. Молимо се за нас 

Србе и наше светиње. Имена наша су урезана на косовски 

стуб, ту је урезана српска душа. И сви Срби, поред свог 

личног, носе наша и имена Косова и Метохије. Док буду 

зборили српске речи, док буду писали ћирилицу, знаће да 

прочитају са њега свој смисао и завет, и пренети их 

нараштајима. Молимо се да не забораве на то, да не 

забораве да имају два метоха – један земаљски и један 

небески. Чувајући један – удостојиће се другог. Сад им 

парчају овај земаљски, отимају га, само Бог зна зашто, 

можда да би га више желели и јаче жудели за спасом. Јер, 

оскрнави ли се један грумен земље натопљен крвљу, 

губиће се део по део душе и смисла. Нека разоре Девич, 

тад ће се у Србима подићи блиставији храм. Нека спале 

Бањску, тад ће се у њима распламсати вера и захвалност. 

Нека оскрнаве Пећку Патријаршију, тад ће их сам Исус 

Христос водити. 

На црквеном тлу ницали су камени турбани и 

минарети. Али су Срби подизали више и постојаније 

крстове. Многи су ходили њиховом земљом, али су Срби 

и даље љубили стопе предака у њу утиснуте. Уништаване 
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су фреске и иконе, али су ликови светитеља били пунији 

живота него српска срца притиснута безнађем. 

Безразложним безнађем, заборављајући на небеса и 

прошлост. Јер, као и ми, и ови Срби су мили Оцу, он их 

воли као сву своју децу. Као и нама, Бог ће им помоћи 

Светим Духом, и Син ће их овенчати славом након дугог 

трпљења зарад Његовог и нашег имена. 
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Јована Периз  

Земунска гимназија, Београд 

 

ањала сам... сурон, праменови магле ми 

заклањају видик. Знам да сам у великом пољу. 

На мени чудна, дугачка хаљина. У руци ми 

платно, бело, чисто, сјајно, Везем. Око мене 

кости. Мирише на тамјан и босиљак. Не плашим се. 

Напротив, осећам се заштићенијом него икад. Однекуд из 

даљине чујем звона. И појање. Кости око мене се 

завртеше, измешаше и чух њихов глас: 

-Ко си, девојко? 

-Одакле си, чијег си рода? 

Не знам, рекох. Зазвецкаше лобање. 

-   Како не знаш? Чија си? 

Рука над платном ми задрхта. „Не знам“, тихо понових. 

„Немогуће“, рекоше. „Свако зна ко је и којег је рода. Од 

које је крви. Свако има своје кости, ми то најбоље 

знамо...“ 

-Не знам, понових. 

Забрујаше и зазвецкаше, скупише се око мене. 

-Колико ти је година? 

-Петнаест. 

-Па, одрасла си за наше појмове. Знаш ли ко смо ми? 

-Не. 

-Ох, још једна у низу... Али, чим си доспела довде, макар 

и у сновима можда и схватиш, у глас рекоше. 

Мирис тамјана се осети јаче, звона зазвонише, појање се 

појача. Окретала сам гранчицу босиљка у руци. У глави 

ми је пулсирао бол. 

-Ми смо оно без чега ти не би постојала, рекоше. Твоје 

кости, твоја прошлост. Сви се рађамо с прошлошћу. 

Историјом. Ако хоћеш да убијеш један народ, прво му 
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убиј историју... А ови садашњи окупатори... Воде 

најсигурнију, најгнуснију врсту рата, без мача: учине да 

обожавамо наше освајаче и да презиремо сами себе... 

-Ми смо ти опомена, благодет и сећање. Не можеш 

направити ни пар корака а да ти ми нисмо за леђима. Да 

није било нас, не би било ни тебе. Разумеш ли?  

-Не баш, одговорих. 

-Како не, заграјаше. Измешаше се лобање и бутне кости, 

и кичме и рамена. 

-Знаш ли, дете, завете? 

-Које завете? 

-Завете што је Стефан Немања оставио свом сину Растку, 

или светом Сави и свом српском народу, уједно? 

-Не, не знам. 

Ситне кости повикаше: знале смо, знале! 

-Дете наше, велики су то завети. Пред Богом и пред 

људима. Завет земље, завет крви, завет песме, завет 

језика... Завет рода. Ко то, дете, нема, нема ни себе ни 

никога свога. Сам је, најусамљенији на свету. Нема 

човека без корена. Породице. Рода. Народа. 

Животиње се у чопоре скупљају, а не људи. Не можемо 

једни без других. А лакше ти је са својима него са туђима. 

Крв је јача и старија од свега и сви смо ми у теби. Крв је 

старија од света. 

Скупише се потом и запеваше... 

Мелодија дивна, која опија чула, мени незнана. Речи 

нисам најбоље разумела, али смисао јесам: ми смо овде 

животе дали, без присиле, драговољно, крв своју дали за 

тебе, твој живот, очување нашег рода, вере, језика и 

постојања! Не заборави нас! Ми смо увек ту да те 

подсетимо ко си и одакле ти душа! Животе смо дали! 

Овде се, једино, још увек моле за тебе. Само и једино 

овде, свеће дале и душу дају да теби буде добро! 
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Никада то не заборави! Крв те твоја опомиње... 

Заиграше кости. Појавише се споменици. Испред мене 

нешто засветлуца. 

Икона. 

Чађава, прљава. Очистих је и женско ме лице осветли. 

Ухватих јој поглед и векови се срушише предамном. 

Шта је ово, где сам? 

Њене материнске очи ми рекоше: у рају своје душе, у рају 

свог натода, рају својег рода. На Косову и Метохији. 

Осетила сам да ми сузе крећу и нисам учинила ништа да 

их зауставим. 

Из сивила праскозорја ноћ је прелазила у јутро. 

Дијаманти заблисташе над свакој травици. Забљешта и 

заслепи ме лепотом, све око мене. 

Суза ми се котрља, низ образе, право на длан. 

У руци ми процвета црвен цвет. 

Диван изгледом, али отрован ако се погрешно користи. 

Божур. Косовски божур. 

Цвет наше душе. 
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Никола Росић 

Економско трговинска школа, Нови Пазар 

  

осово. Наш почетак, наша стварност и наш 

крај. Без њега смо ваздух, празнина, тама. 

Косово је одредило наше име, нашу историју, 

постојање. Косово је одредило наш пут. 

У смрт... или небеса, све једно је. Без њега би били 

Ништа. 

 

Косово! Ти коje си на сопственим леђима крст 

своје судбине понео на Голготу, дозволи, мени слуги 

небеском који таба стазе путева земаљских, да  бреме 

твоје вечности осетим на својим плећима. Дозволи ми да 

васкрснем на стени распећа поред тебе, Јерусалиме мој. 

 

Косово ни у ком случају не треба посматрати као 

географску или политичку творевину из тог разлога што 

је Косово немогуће физички одредити. Оно, по суштини 

свог постојања, није везано физичким, већ искључиво 

духовним спонама за наш народ. Читав један народ, једна 

држава, настала  је на култу Косова и Метохије. То су 

векови стварања и изградње читаве једне нације. Косово 

је временом еволуирало у један организам који је 

бесмртан, који расте и развија се, који је немогуће 

уништити. Немогуће је порушити све цркве, бацити у 

пламен све књиге, избрисати све песме, оспорити 

постојање витезова и јунака, забранити језик, уништити 

културну баштину, протерати цео народ. Немогуће је, све 

и да желе. 

Иза свих тих порушених цркава и манастира, 

похараних села и градова, уништених књига, разбијених 

споменика, протераних и мучки убијених људи остаје 
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Темељ. Темељ на којем треба да почива будућа обнова 

нашег народа и наше нације. Косово у нама буди оно 

најчистије. Најискреније. Племенито. Косово нас је 

одредило као народ. Оно нам даје смисао постојања. 

Косово је између неких створило споне а између неких 

границе. Непремостиве и непролазне границе. 

Не можемо се ограничити на Косово као 

политичку творевину јер ћемо га тако заувек изгубити. 

Оно је кроз историју мењало разне облике. Мењало 

границе, статус, владаре... предвајало се и расло. Па шта 

би се догодило да смо за све ове године страдања и 

мучеништва на Косову падали у очајање и мирили се са 

насталом ситуацијом? Косово, а и ми заједно са њим и у 

њему, нестали би попут прашине и никада нико не би ни 

знао да је на једном парчету земље под капом небеском 

постојао један мали, правдољубиви и борбени народ. 

Народ који, више од свих, љуби слободу али који 

зарад те исте слободе безпоговорно залаже и своје 

животе. Знам! Сигурно ће се међу нама наћи неверних 

Тома, скептика и циника који ће имати доказ против 

свакој мојој тези, којима ће све ово бити само гомила 

глупости и легенди... Али како о Косову могу говорити 

они који Косово немају у себи?  Они који су о Косову 

слушали на телевизији, читали у новинама. Они који 

Косово не умеју да доживе. 

Пре 620 година, на Газиместану, на Косову и 

Метохији, одиграла се једна од најзначајнијих битака 

модерне европске историје, која је за седамдесет година 

одложила продор Турака у европски континент. Срби су 

тада на својој кожи осетили бол и страдање, а Европа...  

Европа је тада ћутала исто као и данас, без обзира што се 

та битка итекако тицала и ње саме, и дозволила je да се 

Срби жртвују, да њиховим телима изграде бедем и 
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заштите европске велможе. Векови су пролазили а Србија 

је у најтежим патњама, на коцу разапета између неба и 

земље научилa вештину трпљења. Научила је да трпи бол, 

увреде, неправду. Читав свет, уједињен у жељи да се са 

лица земље избрише једна етничка заједница, поново нас 

набија на колац. Узима нам данак у крви, и то онај 

најобразованији, најпаметнији и најпродуктивнији. 

Харача сељаке. Зулумћари по градовима. Села је већ 

испразнио. Косово, а и цела Србија са њим умире и 

нестаје. Не чини ли ти се ово већ познатим, рођаче? 

И данас се чује кликтање враних гаврана, кукњава 

мајки косовских, плачу и небо и земља, оплакују твоје 

ране Мучениче. Још увек се чује звук зурли и дарбука, 

звецкање мачева и струјање стрела са Косова, а већ су се 

други на њега намерили. И тако вековима у назад. 

Косово, то земаљско чудо над чудима. У вековима 

пакла и страдања оно је опстајало и пркосило свим 

силама зла које су га, не штедећи, газиле, сатирале... А 

оно је изнова и изнова, као најлепши божур с пролећa, 

цветало и расло ка небесима. Жарке су боје тих светих 

божура, заносан је мирис Косова, прелепо је небо које га 

покрива, величанствене су планине које га грле... Косово 

је једино место на земљи са којег се директно иде у рај. 

Желећи да нађу спас за своје пакосне душе, цео свет се 

усталасао да га у своју торбу метне, али бадава га 

бомбама и пушкама туку. Оно што Косово чини прагом 

вртова небеских не може се примити у њихове груди. 

Косово, тај најлепши цвет са рајских ливада уме једино да 

расте и опстаје у грудима правдољубивих и поштених 

људи, људи који силом не купују царство небеско. Џаба 

им сва сила коју поседују, џаба им сав новац који 

покрадоше, џаба им бомбе и ракете када у себи немају то 

семе. Семе из којег се рађа живот. Кроз векове наш народ 
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са вером у срцима гајио је и заливао то семе, ту клицу 

живота у себи. 

Тресе ме некаква грозница, осећам хладноћу у 

срцу, зебем јер знам да ни ми више нисмо такви. Жељни 

луксуза земаљских одричемо се оног најлепшег што нам 

је из најчистијих извора живота даривано. Тражимо срећу 

у новцу, и јурећи за њим губимо и себе, и породицу, и 

пријатеље. Губимо тебе Косово. Не схватамо да је за 

блаженство душе потребно мало тога. Потребно нам је 

пуно мање да би били срећни, рођаче. 

На мукама сломљено, на крсту разапето, од бола 

обезумљено, на стубу срама од небеса одбачено, рањених 

ногу, прободене утробе, на клецавим коленима клечи, 

крвари, моли и запомаже: „Вратите ми се... не 

остављајте ме само на ветрометини живота! Загрејте 

ме својим рукама мученицама! Не дајте да умрем. О 

пресветла небеса дајте ми снаге да се подигнем на ноге 

да отерам хорде зла и неморала од себе. Небеса...! 

Вратите ми мој изгубљени народ. Вратите ми моје име.“ 

Све оно свето и племенито што у њему има више 

се не види. Не види се од црних облака који су се над њим 

свили. Косово, распето са стене проклиње: „Вратите ми 

се“... А чини ми се да у тој маси безличних и тамних 

људи, погнуте главе, у сенци, скривен иза свога лика 

стојиш и ти, рођаче. Чекаш исход. Стојиш и бледо 

посматраш како те распињу и муче. Кажеш не тиче те се. 

А тиче ли те се твој пасији живот којег не би ни било да 

твој деда... твој деда, рођаче, није главом платио Косово и 

дао ти прилику да живиш. Да га осветиш и обзнаниш. 

Умрећеш али нећеш схватити лепоту дедине поуке. Ти 

никада нећеш схватити шта је то светлије и лепше од 

живота зарад чега вреди жртвовати самог себе. Ти не 

живиш! Ти животариш! Вучеш се као мрцина, страх те је 
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од свих. Не умеш да кажеш „Доста је било! Ово је моја 

дедовина!“. 

 

Питам се... Да ли је Косово наш благослов или 

наше проклетство? 

. . . 
Косово је наше благословено проклетство. 
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Огњен Вучељић 

Трећа београдска гимназија 

 

една целина не може бити целина без свог 

најбитнијег дела, без свог мотора покретача. Она 

може привидно да функционише и одаје утисак 

једне успешне целине, али последице недостатка 

тог кључног дела једном ће јој нанети тежак ударац и 

онеспособити је за даљи напредак.  

         За нашу земљу кажу данас да је мања за своју јужну 

покрајину, за место које одише историјом и културом. 

Понекад тим заговорницима отимања Косова падне на 

памет да се некада одиграо некакав Косовски бој, па се 

питају зашто је то Србима толико битно. Није случајност 

то што Косово и Метохију данас неки људи називају 

„српски Јерусалим“. На тој територији поносно стоје 

једне од највећих српских светиња, цркве и манастири 

који својом лепотом, својим фрескама,  вековима пркосе 

искушењима која су се пред њима налазила. Историја 

памти славну битку и подвиге у тој борби који ће се 

препричавати не годинама, него вероватно вековима 

после нас. Али тај епитет можда и на најреалнији начин 

показује страдања невиних Срба, наших сународника, 

другара, пријатеља, кумова, родбине... Људима који су 

своја огњишта напустили, без изгледа да ће у скоријој 

будућности поново осетити топлину дома. Наша браћа 

која су остала на Косову у нади да ће ускоро доћи неки 

бољи дани , изложенa су подмуклим провокацијама и 

претњама. Ни то није живот какав један обичан човек на 
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Земљи заслужује. Одавно се тамо деца не играју, нити 

домаћини пеку ракију. Празници се одавно не 

прослављају онако како би требало. Верници не могу да 

замисле одлазак у православну богомољу без пратње 

међународних снага. Није то оно Косово какво треба да 

буде. Двадесетпрви век у којем живимо, надам се, више 

неће бележити прогоне и страдања невиних људи. 

Дешавања на Косову и Метохији претходних година 

треба све нас да упозоре. Школа је све мање, манастири 

разорени, куће и огњишта спаљени... уместо среће и 

задовољства, завладала је сета.  

Једна ствар која ми неописиво смета је та да данас људи, 

ученици, студенти, професори  у широком луку заобилазе 

тему Косова и Метохије. Људи који треба да нас науче, а 

и ми који треба да научимо, окрећемо главу када се 

помене наша јужна покрајина. Хуманитарну помоћ тек 

понеко пошаље. Зар се тако враћа Космету све оно што 

нам је дато у прошлости? Не би било славне српске 

историје без Косова, и сви то добро знамо. И из таквих 

чињеница, дошли смо у ситуацију да они који помену 

проблем Космета бивају проглашени веленационалистима 

или им се неко подсмева. А сви ми смо у школским 

клупама поносно помињали Видовдан 1389. године, кнеза 

Лазара и Милоша Обилића, а из историје уметности 

учили манастире на Косову и њихове ктиторе. Највећа 

ремек дела градитељства изложена су на том тлу, тлу које 

представља ризницу  културе. 

Косово и Метохија, Газиместан, Призрен... све су то 

синоними за великане, велике владаре и јунаке. Свака 
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успешна Србија у својој историји састојала се, између 

осталог, и од Косова и Метохије. Историја нас је учила да 

је царски град Призрен повремено био престоница 

Душановог царства и привредно и духовно средиште са 

бисером средњовековне уметности, храмом Богородицом 

Љевишком. Милиони доказаних тона руда на Косову 

такође имају велики значај за Србију. Дакле, јасно је 

колико заправо Косово и Метохија током целе своје 

историје даје Србији и српском народу. Увек је пружано 

уточиште онима који су га на Косову тражили. Нажалост, 

данас смо у ситуацији да неко други назива нашу земљу 

својом независном територијом и за њих „историјски 

значајним местом“. Тамо где су наши преци проливали 

своју крв, тамо се вијоре неке друге заставе, певају неке 

друге песме и скрнаве наши објекти. Ако су други људи 

заборавили историјски значај Косова и Метохије за 

Србију, не дозволимо да се то и нама деси. Ми смо у 

предности, јер можемо да се подичимо славном 

историјом, великим јунацима и великим биткама. Никада 

не смемо да умањимо значај Космета, ни данас, ни сутра. 

Кнез Лазар би рекао да одлучује да ли иде у бој по томе 

колику светињу брани, a Милош Обилић да какви буду у 

боју на Косову, биће довека. Косово је и тада била велика 

светиња, сада је још и већа. Али сада није тренутак да то 

схватамо. То су ствари које одавно имамо на уму. Битно 

је и рећи да у борби за очување душе Србије нисмо сами. 

Чак нас неки наши пријатељи и подстичу да само још јаче 

и ватреније бранимо наше Косово, мирно и 
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достојанствено. И њима је јасно да је то историјски и 

културолошки центар наше отаџбине.  

Богатство Косова и Метохије није само у његовој 

историји, његовим велелепним манастирима , већ и у 

његовим природним богатствима, планинама, рекама, 

језерима. За Србију кажу да је једна од најлепших земаља, 

да њене падине, реке и бистра врела одузимају дах. Тачно 

је, јесте Ђавоља Варош заслужила да буде светско чудо 

природе, али и Газиводско језеро, Шар-планина, Лаб и 

Ситница својом лепотом измамљују нове и нове погледе. 

Не можемо, а да не поменемо руднике и руде које се тамо 

налазе, а и доказане милионе тона који су интересантни 

онима који не могу да се похвале да им је земља богата 

неким рудама. Годинама су рудници на Косову чинили 

окосницу наше привреде, а данас неко други покушава да 

их присвоји.  

Посебно је дивно присуствовати неком великом празнику 

на Космету. И поред огромног броја полицијских снага и 

војске, Видовдан се традиционално најлепше обележава. 

Грачаница, сва у сјају, и стотине верника скупе се да 

обележе дан када су животе дали српски борци на 

Газиместану. И људи из других крајева Србије стигну до 

Газиместана и Грачанице, и пружају подршку својој 

браћи са Косова. Заједно смо се увек борили када је било 

најтеже, надам се да ће тако бити и сада. Не прође нити 

једна фудбалска утакмица без парола подршке нашој 

браћи из Звечана, Косовске Митровице, Пећи, Призрена, 

Ђаковице... битно је да људи никада и нигде не забораве 

историјски, територијални, културолошки значај своје 
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јужне покрајине. Било каква помоћ тим људима је 

изузетно битна, и они ће несумњиво знати да је цене. Није 

Косово и Метохија само земља људи који тамо живе, већ 

је земља свих нас, нас који се исто тако као и они осећамо 

Србима. Често нам као пример љубави према отаџбини 

послужи бој на Косову, али нажалост и као пример 

невиног страдања. Oд нас би се очекивало да се некоме 

крвно осветимо, али, то није оно чему су нас вековима 

учили Немањићи. Наша је дужност и обавеза да се 

одужимо Космету, да не одустајемо од правде, да се 

поносимо оним што имамо. Да помажемо својим 

сународницима и да их охрабрујемо, а не да дозволимо да 

клону духом и да топлина њиховог дома сада греје неког 

другог.  

        И данас, када водимо једну тешку и исцрпљујућу 

борбу, морамо да признамо да је велика срећа и понос 

имати у свом саставу једну територију која сваким својим 

квадратним милиметром презентује своје најлепше 

стране. Сложићете се да ретко која држава и њен народ, 

скоро ниједна, не може да каже да су на једној својој 

територији убележили највеће и наславније подвиге своје 

историје. Мирис тамјана из стотина српских манастира 

подстиче нас да очувамо уметност средњег века, мирис 

божура да се дивимо природној лепоти, а споменици 

палих бораца да будемо исто тако храбри као што су и 

они били, и да као и они волимо своју отаџбину.  
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Марија Терзић 

Ваљевска гимназија 

 

азаре, реци ми... Ко сам? Шта сам? Где су 

остали моји корени? Шта да кажем ономе ко ме 

пита: ,,Који су подвизи твојих предака? За шта 

су се борили твоји прадедови? Ради чега су  

пролили крв твоји стари?“  

Да стојим нема, погнуте главе, обореног погледа у 

коме, један до другог, пливају стид и срам? Зар да 

црвеним пред неким чији је навр дед био нико и ништа, 

ко се оружја није латио, ко за своје добро није потегао 

оружје на неверника? Треба ли да будем тиква без корена, 

непостојана горе него у решету вода, јер иза мене ништа 

вредно не стоји, јер моју земљу више нико не схвата за 

озбиљно, јер сем мени и шачици мени сличних, она више 

никоме ништа не значи?  

Бићу презрена и одбачена, смејаће ми се у лице, 

ругаће ми се, са слашћу ниподаштавати моје успехе, без 

по муке скрнавити ствари којима се највише поносим. 

Бићу предмет туђих пошалица, служићу за исмевање и 

ругло, све што кажем биће празнословље, све што урадим 

поистовећиваће са млаћењем празне сламе, или, још 

чешће, са пресипањем из шупљег у празно. Нико ниједну 

грашку мог зноја неће ценити, нико се ни за шта моје неће 

борити, јер потичем ниоткуда, јер су моје ја узели други, 

иако им оно не припада ни по ком основу, јер су моје 

корење сасекли баштенским маказама, и сад више нисам 

човек, немам своју историју, моју традицију су отели, 

отуђили је од мене, и више на њу немам право. Ти исти 

уништавају један по један обичај на који сам навикнута 

од тренутка када су ме донели на свет, они уместо мог 
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Бога славе гомилу својих поганих демона, а тамо где се, 

не тако давно, вијорила  моја застава сада је нека туђа, 

сада је то парче неке друге тканине, а мојом тробојком 

чисте своје каљаве подове. 

 На местима на којима су до јуче поносно стајали 

моји храмови, сада су џамије, уџерице посвећене неком 

назови божанству чија је једина сврха постојања да од 

мог Христа начине копиле и јад. Усуђују се да у пламен 

бацају иконе Пресвете Богородице и светог Николе, моје 

крсне славе. Још се и поносе тиме, уверени да ће ватра 

прогутати православље које ме води напред и онда када 

бих својом вољом трчећим кораком кренула натраг. 

Мисле да ће ослабити мој инат и моју српску 

тврдокорност. Не схватају да сам то што јесам, да за мене 

бити Србин није титула која се губи за једну ноћ, већ 

одредница припадности. Не знају да је моја земља газила 

у крви до колена, да је патила, бивала рањавана и 

повређивана небројано пута, да ју је мучио ко је како 

стигао, а да је, ипак, остајала моја, темељ свега што 

започнем, основа мог бића, без које бих најсличнија била 

пужу голаћу, или, још горе, бескућнику кога након смрти 

нема ко да ожали. Без обзира на све недаће које су је 

задесиле, на све ожиљке које су јој други направили, на 

све страхоте кроз које можда није морала проћи, остајала 

је мој камен темељац, почетна тачка из које сам кретала, 

ма који да ми је био крајњи циљ. На који сам, упркос 

другима, стизала јер у мени куца непокорно српско срце, 

мојим венама не тече вода, него плава немањићка крв, и у 

тренуцима када ми је храброст била најпотребнија у мени 

се јављала ратничка снага Стефана Немање, мудрост 

најмлађег међу престолонаследницима, понос првог кога 

су од њих 1217. године крунисали у Жичи, силина 

великог Душана, и света Немањина лоза надјачавала је 
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моју малодушност. Увек! Рекла бих себи: ,,Српкиња си! 

Нећеш ти бити та које би се данас стидели они који 

вековима леже под земљом, а звали су се Лазар, Милош, 

Иван, Богдан, Милан. Нећеш ти бита та која ћеш 

изневерити косовску легенду, неће због тебе мртви 

црвенети, сви који су живот дали за слободу, за веру, за 

Часни крст који ти стоји поред славске свеће. Мисли на 

Косово! Мисли на крваву равницу, на реке које и данас 

теку црвене, као опомена, да се не заборави за шта је 

Србија дала младост. Зар у Грачаницу да уђеш и кажеш 

ПРЕДАЈЕМ СЕ, зар у Дечане да закорачиш слежући 

раменима? Јеси ли зато посечен, Лазаре? “, питам огрћући 

се црвеним, плавим и  белим, ,, да твоји наследници буду 

другом слуге, да се други на твојој земљи домаће, да се 

крај твог гроба другим језиком говори, да се на твоје очи 

подсмевају твом Богу? “   

Зар да нам узму Косово?! Зар да не припада онима 

који су на њему створили државу, испунили је народом, 

вером, културом, снагом, обредима, речима да Срби међу 

собом њима комуницирају? Зар да падне у руке неком 

чији су корени остали ко зна где, чија крв није туда у 

потоцима текла те давне 1389. године?! Некоме ко ране 

од сабаља није лечио младом видовчицом, неко чији ниси 

предак, Лазаре?! Зар неком таквом да буде дато, ко није 

служио Стефану Немањи, ко се данас не зове Србином, ко 

се не крсти Светим Тројством: Оцем, Сином и Светим 

Духом? Неком ко не пише ћирилицу, ко не зна азбуку, ко 

не прича језиком развијеним из старословенског?! Некоме 

ко очима Светог Вида не гледа, коме крст не значи више 

од по луле дувана, неком коме 28. јун није Видовдан?! 

Треба ли, на правди Бога, неком таквом да га дамо?! Зар 

да се ишчупа срце једног народа, да га на живо изваде из 

тела, да га одстране, како би тело без њега умрло у 
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мукама, а оно наставило да куца у нечијој туђој дупљи?! 

Зар да Србину одузму Српско? Да одузму Српство?! 

Треба ли да нас одвоје од Косова, па да нас нигде више не 

буде, да нико не зна ко смо, шта смо, одакле смо, да 

будемо довека црне овце и мрље на сликама, јер нигде не 

припадамо, јер нико за нас не јемчи?!  

Ако нам узму сву прошлост, шта можемо да 

урадимо у будућности? Ако немамо Косово да се за њега 

ухватимо да не бисмо пропали, како да наставимо даље да 

живимо? За шта? Ако немам дом да се у њега вратим, шта 

ми преостаје? Да за сва времена будем туђин у туђој 

земљи, придошлица у туђем дому, да, где год да дођем, 

будем гост, а нигде свој на своме? Хоће ли ме увек 

гледати чудно, јер немам своју земљу, јер ме не сматрају 

држављанином, пошто од моје земље готово ништа није 

остало? Ако нам узму Косово, ако оскрнаве Србију, ако 

нигде не припадам, ако немам националност, ако ме због 

тога читав живот буду гледали испод ока, какве ја имам 

шансе да урадим нешто по чему ће ме памтити?  

Лазаре, реци, хоћу ли своје последње дане 

провести питајући се исто: ко сам? Шта сам? Одакле 

потичем? Где су остали моји корени? 
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Десанка Себић 

Седма београдска гимназија 

 

тави црвени божур у црне косе, 

Ти, светлоока девојко! 

Црвен од крви и поноса, 

Израстао над костима твојих славних предака, 

Хребељановића и Обилића, 

На плодним пољима косовским. 

Где је српска нога вековима газила. 

Где је српска рука чуда творила, 

Децу у колевкама љуљала, 

Жене миловала. 

На пољима тешко радила, 

У бојевима мач држала, 

О празницима цркве даривала. 

Где је српска душа расла од поноса, 

До неба се уздизала, 

У Бога веровала и праштала. 

Своје чувала,туђе не дирала. 

Победама, рођењима и доброј жетви се радовала, 

Мртве оплакивала, песмама јунаке величала. 

Стави црвени божур у црне косе, 

Ти, светлоока девојко! 

Да виде мученици садашњи и страдалници прошли, 

Да их нисмо заборавили. 

Нек‟ ти из ока плаветног нада у спасење извире. 

Нек‟ виде моћници и тирани, 

Шта су са светињом урадили. 

Нек‟ лице себи нагрде и очи своје изваде, 

Због страха од правде Божије. 

Пођи од беле Сахат-куле 

И не заобиђи Цер и Колубару, 
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Свима се редом поклони, 

Пут нек‟ те води Љубостињи, 

Где сваки камен душа је једног од наших предака, 

Који баш ту, са Косова, одоше Богу на истину. 

Тад крени према Косову, до Пећке Патријаршије, 

И ту на прагу ковнице српске славне историје, 

Богу се нашем помоли, и уз благослов Саве блаженог, 

Најлепшу песму запевај: 

„КОСОВО ЈЕСТЕ И БИЋЕ ДУША ЦЕЛЕ СРБИЈЕ!!!“ 

Из косе црне, свилене, 

Тад извади божур крвави, 

На олтар њега остави, 

Да тамо вечно почива, 

И памти жртве прогнане. 

И Богу драгом моли се, 

„Господе, не дај Косово!“ 
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Јована Костић 

Медицинска школа, Крушевац 

 

 самоћи мисао ми пада, 

Шта Косово само ради сада? 

„Еј ти славна земљо, рашири крила, 

Буди срећна, лепа, као што си била! 

Низ лице ти суза кане, 

У самоћи бројиш дане, 

Бројиш дане и уздишеш, 

И сузама ти нам пишеш: 

„Еј Србијо, моје тело, 

Зар не желиш бити цело, 

Џабе вам се новци кроје, 

Не можеш без душе своје! 

Где су сада ратничка одела, 

Где су копља и мачеви, 

Ти не желиш бити бела, 

Прљају те црни трачеви. 

Ожиљци се силни роје, 

Порази се многи броје, 

Србија се тиме дичи, 

Жели да на Турке личи... 

„Еј Србијо, зашто плачеш? 

Истина те пуно боли, 

Ал ти не знаш како је , 

Кад ти глава срце сломи...“ 

Србија му одговара: 

„О Косово, немој тако, 

Знаш да ни мени није лако, 

Снаге више ни ја немам, 

Трудим се, планове спремам, 

Непријатељи само стижу, 
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Неуспеси бројни овде се нижу! 

Против браће ја се борим, 

Мени то на бајку личи, 

Да хрватске куће горим, 

И да се још тиме дичим... 

Покушавам тражим начин, 

Да од странца тебе спасим... 

Тело твоје тебе воли, 

и Богу се драгом моли, 

Да се споји душа с телом, 

Супротстави свету целом!“ 
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Вучковић Милош 

Техничка школа „Михаило Петровић Алас“, Косовска 

Митровица 

 

асно сам видео себе у окружењу насмејаних 

безбрижних људи. Видео сам децу како трче за 

лоптом, сисајући срж мирног дечијег живота, а 

поред њих пар старих људи како уз помоћ штапа 

полако прелазе кроз бујни зелени парк преплављен 

птичијом песмом и звуцима шареног цвећа које се лагано 

њише на ветру. 

Знам, видео сам девојку у белом, а око ње сватови, 

окићени и весели. Гледао сам људе, весели и лепи али сам 

се плашио њихових сенки, црних и мрачних. Небом је 

пролетео црни голуб чија ме је сенка ледена и хладна 

престравила. Дозивао ме к себи и ја сам осећао да и ја 

летим са њим оловним крилима. Са лица ми је лио ледени 

зној. У глави бунило... 

Мој сан из почетка миран и тих, одједном се 

претворио у ноћну мору. Пловио сам мрачним небом са 

црним голубом и свуда около је било црно. Гледао сам 

српске куће како горе, српске манастире и светиње. Али 

видети хтео нисам. 

У сну видех своју мати тужну и у сузама. Хтео 

сам је упитати због чега плачеш, али из мојих 

престрављених уста чуо се само тих шум страха. Хтео сам 

да заплачем, али нисам могао. Мати ми само одмахну 

руком и показа ми колону људи који пролазе путем 

носећи на леђима по који поцепани џак. 

Мајке уплакане, увијене у црно, за руку вуку своју 

децу. Колона напаћена се креће, не знајући куда. Мрак је 

био свуда око њих, али изгледало је да их светлост 

њихове душе води. 
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По њиховим белим леденим лицима текле су вреле 

сузе. Памтим једног старијег човека који клечећи на 

коленима гласно виче: „Пустите да очи моје још једном 

виде свету земљу, Косово равно, уши моје да још једном 

чују дечанска, пећка, грачаничка звона. Дозволите мојим 

рукама да додирну крваву земљу Косово, натопљену 

крвљу Милошевом и Лазаревом!“ Тај глас, тај тужни 

призор, још ме боли. 

Успео сам да се тргнем из сна, тог тужног сна. 

Погледао сам кроз прозор моје куће и угледао колону 

људи испред куће како беже покушавајући да се спасу од 

таме која их прати и наноси бол и патњу, смрт и сузе. 

Не знам да ли ја ово и даље сањам, или се ово заиста 

догађа. Молим Бога да је ово само сан. Зашто су нам убили 

смех и зашто су нам игру претворили у бекство из 

стварности? Нама којима је потребна сигурност, тло под 

ногама и сигурна рука да нам покаже правац. Како? Куда? 

Зашто? 

Питамо једни друге иако не изговарамо ни реч. 

Сви знамо питање, али нико не зна одговор, или није довољно 

храбар да нам одговори. 

И док моји вршњаци широм света буду бирали 

смокинг за матурско вече, ја ћу бирати речи да утешим 

друге који око мене плачу, бираћу пут којим да кренем са 

огњишта које гори. 
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Никола Лаловић 

Трећа београдска гимназија 

 

рбија је наша мајка. Она нас је одгајила и веру 

нам дала. Сваки Србин без Србије, само je пуста 

сенка у безличном свету. Наша Србија је оно 

што нас чини, оно што нам телу дарује душу. 

Онај међу нама који то не осећа, проводи свој живот у 

бескрајној тами и бунилу душе своје.  

Прошлост нам је тешка, али је и светла. 

Осветлили су је они којима дугујемо наше животе. 

Праоци српски поклонили су нам част којом се мало ко 

може дичити. Када дођу тамни дани, сетимо се великана 

међу прецима и певамо о њиховим животима и 

подвизима, а снага наша је у тим песмама. Свака песма о 

српским јунацима одзвања у моме срцу гласно и буди 

осећање поноса, буди љубав, буди снагу у мени и мојој 

души. Сваком Србину снага је најпотребнија, али не она 

физичка, већ духовна снага, јер тешко је постићи оно што 

су наши преци постигли, тешко је оправдати њихова дела 

и изнети наслеђе за следеће генерације.  

На помен Косова и Метохије у мени се распаљује 

ватра вечнога живота. Не бруји нам у ушима без разлога 

када чујемо реч Косово, не скаче нам срце у грудима за 

туђу земљу и огњиште. То душе наше плачу када осећају 

да нам је срце отето, да су нам корене ишчупали они који 

то нису смели. Косово је земља почетка нашег народа. Та 

посвећена земља у себи носи српско семе живота. Ту се 

градила наша држава, ту су и срушила наша држава. И 

ниједно парче земље на свету није толико битно за Србе 

колико је битно Косово, јер Косово не чини само земља и 

трава, шума и река, већ косовска земља натопљена је 

крвљу наших предака, трава која тамо расте мирише 
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чашћу и вером коју смо добили у наслеђе, косовске реке 

спирају наше ране и односе сав бол наш. Тамо смо се 

скупили да будемо једно и тамо смо истрајали као једно 

биће, као једна душа. Косовски бој је тренутак који треба 

да буде урезан у биће српских синова као свети дан. То је 

био дан када је феникс изгорео у пламену да  би се поново 

родио. Тада су Срби изгинули за своје синове. Тада се 

српски народ винуо у небеса и уз крике слободе пролио 

крв драгоцену као дар Богу и народу.  

Када кажу да се не зна ко је победио у летњи дан 

Видовдан на Косову пољу, сурово нас лажу и вређају 

жељом својом да нам душу нагризу и да нам униште жар 

у грудима који нас тера да будемо то што јесмо. Тога дана 

дати су животи, али никако узалуд. То су победнички 

животи којима је купљена наша будућност. Свако име од 

онога ко је тамо био је свето и непроцењиво. Свака жртва 

наших предака вредна је наше жртве данас.  

Сада је ново време. Данас не седламо коње и не 

пашемо сабље светле да бисмо водили бој. Оружје 

данашњих битака јесте српска памет и слога, упорност и 

образованост, чврста вера и велика љубав једних према 

другима. Сваки слободан, способан и успешан Србин је 

сабља у рукама Србије. Таквим сабљама се сече за нову 

будућност, за животе наших потомака. Са љубављу и 

врлинама чувамо нашу част да не би изневерили оне који 

после нас долазе на овај свет.  

Непријатељи нашег народа отерали су чуваре 

нашег огњишта да би користили благо које нама припада. 

Сви ми, чак и ако нисмо рођени на Косову, дужни смо да 

својим делима чувамо то свето, златно парче земље јер 

уколико бисмо одустали од Косова, одустали бисмо од 

себе, душе би нам лутале у тами док је света и века. 

Одустајањем од борбе за Косово и Србе који су преостали 
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на њему, пљунули бисмо на част очева наших и прегазили 

бисмо њихову свету заклетву цару Лазару. Не смемо 

никада да обешчастимо нашу мајку Србију. Тело и живот 

нису битни, јер је пролазност главна карактеристика наше 

расе, али дела су оно што остаје за нама. Дела су оно што 

показује да ли смо постојали или не. Зато сви Срби морају 

своја дела посветити добробити Србије јер колико сутра 

је нови дан, почетак непознате будућности, а не смемо да 

закаснимо са добрим делима, јер ће она бити светла и 

путоказ нашој души да пронађе пут ка прецима својим.  

Заложимо сву своју снагу и будимо најбољи јер то 

нам је судбина. Са нашег неба свевидећег гледају нас 

Сава и Немања, Душан и Лазар, гледају нас Карађорђе и 

Милош, хајдук Вељко и Никола Тесла, гледају нас и 

бодре нас да остваримо своју судбину. Не смемо их 

изневерити јер оно шта су нам ти људи, наше звезде 

водиље, оставили у аманет је непроцењиво. Слободу 

своју дугујемо њима и нашој деци.  

Борба коју водимо је непрестана и страшна. На 

сваком ћошку чекају нас изазови и непријатељи, зато 

снагу да извојујемо боље сутра пронађимо у Косовскоме 

завету, јер Косово је наша вера, наша црква, Косово је 

гроб предака и душа српска. Боримо се за Бога јединога и 

срце своје јер то је једини пут спасења нашег народа.  
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Анета Велинов 

Гимназија, Босилеград 

 

амо где лепота и љубав влада, 

тамо где гине и рађа се нада,  

тамо где се све завршава, 

а нови почетак се пише, 

тамо ће бити Косово 

чак и после дуге, јаке кише. 

 

Нико нам неће слободу узети, 

нико неће срце Србије убити, 

то само раде зли којима није стало, 

којима речи не значе, за њих све је то мало. 

 

Без Косова Србија не би била иста 

чак и највећа звезда њеним небом да блиста, 

без Косова њена душа би била празна, 

без Косова живот Срба би био казна. 

 

Ко би смео убити душу Србије, 

узети јој успомене, најмилије,  

ко би био тај чувени убица, 

за мене он не постоји, непознатог је лица. 

 

Ко би узео ту лепоту што Косовом влада 

И кад би нам то узео, шта би остало тада? 

Због тога би Србија тужну песму певала 

и кад би нам узели Косово то више не би била Србија. 
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Тијана Петковић 

Митровачка Гимназија, Сремска Митровица 

 

оја земља је мој понос и моја снага. 

Ту сам се родила и ту живим сада, 

Ту желим и остати и заувек живети, 

Нико ме из ње неће отерати. 

 

Волим је много, и боли ме што пати, 

Стару славу свом народу она би да врати. 

Али, њен народ одавно није славан више, 

После цара Душана се нова историја пише. 

 

У историји новој је све тмурно и лоше. 

Мајке више не рађају Лазаре и Милоше 

Који су спремни да своју земљу бране у боју, 

И да оставе свој живот ту на Косову пољу. 

 

Косово је било и увек ће бити наше, 

За – њих - не постоји Метохија – тога се плаше! 

Косово је понос и срце наше Србије, 

Али Метохија је ташто га духом допуњује. 

 

Наше богатство, наша част и наше порекло,  

На Косову и Метохији је све што нам је свето. 

Тамо је колевка наше вере и духа, 

Али на њу је ударила муслиманска рука. 

 

Прошлост је прошла, будућност нас чека, 

Мојој земљи можда има лека. 

Још није касно да се ствари исправе, 

И да се младима жеље испуне. 
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Мени је у њој лепо, али још увек сам дете! 

Шта ће бити кад одрастем, ево године лете?! 

Хоћу ли моћи да живим лепо и у складу, 

Или ћу ипак да живим у болу и јаду? 

 

 

А, шта је са мојим вршњацима у јужној покрајини, 

Да ли се на њих уопште мисли у тој Скупштини? 

Када ће они, већ једном, да живе у миру? 

Доста им је слободе само на папиру! 

 

Зар не може бар на кратко испред Европске Уније, 

Скупштина да стави јединство и целовитост Србије? 

Јер ниједна мајка своје дете неће оставити само, 

Без Косова и Метохије Србија неће поћи тамо! 

 

Да проблем решимо сами, знам, немамо средстава, 

Па зовимо у помоћ све организације за људска права! 

Можда ће се они сажалити на људе са Косова и Метохије, 

Јер чак и глуви чују њихове тешке вапаје! 

 

Сва ова питања и моју земљу плаше,  

Јер хтела би да испуни све снове наше. 

Потребан јој је народ, не може сама, 

Само кад смо заједно нестаће бол и тама. 

 

Народ је мој уморан већ, предуго пати, 

Да још није касно не може да схвати. 

Јер много је оних што од своје земље окрећу лице, 

Не знам за вас, али ја их зовем издајице! 

 

Те издајице сачињавају и кваре систем цео, 

Од своје земље полако кидају део по део! 
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Њу као матицу то много боли, 

Сваки свој део она посебно воли! 

 

Мом народу и земљи неко мора помоћи, 

То може само Онај са највећом моћи. 

Понизно га молим испред пречасног крста, 

Завршавам молитву, крстећи се са три прста. 

 

Имам веру нашу, веру православну, 

Имам љубав према земљи и народу, 

Имам и наду да ће свето тројство, 

Дати мојој Србији заслужено спокојство! 
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Василиса Цветковић 

Прва нишка гимназија“Стеван Сремац“ 

 

Краљ Никола I 

„Онамо, „намо... за брда она, 

говоре да је разорен двор 

мојега цара; онамо веле, 

био је негда јуначки збор.” 

 

та је душа? Многи песници, филозофи, 

мислиоци покушали су да одгонетну одговор 

на ово питање, али нико није дошао до 

нетачног одговора. Јер, сви одговори су тачни, 

свако постојање душе доживљава другачије. Поставила 

сам ово питање својим познаницима, пријатељима, 

члановима породице и добила сијасет различитих 

одговора. „Душа је бесмртна, она остаје и када тело 

нестане”, рекли су ми, „Душа је тамо где волиш”, 

говорили. „Ти си моја душа”, прошаптао је. Сагласна сам 

са досад изреченим, али за мене то није све. Душа је оно 

што нас чини, то је суштина нас. Без душе, ми не бисмо 

били ми, били бисмо празне љуштуре, у људима би 

зјапила празнина. Душа је оно богатсво тонова осећања, 

боја личности, укуса сећања, мекоће снивања, вихора 

циљева. То смо ми. 

Морам вам признати – никада нисам била на Косову и 

Метохији. Немам сећања и доживљаје, али сам била 

вољна да их сашлушам и да их, макар делимично, 

посредно осетим. Прво сам се интересовала за предео, 

пејзаж. 

 

„Онамо, ‟намо... да виђу Призрен! 

Та то је моје – дома ћу доћ‟! 
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Старина мила тамо ме зове, 

ту морам једном оружан поћ‟.“ 

 

„Сећам се Шаре. Огромног зеленог пространства. 

Пашњаци, ливаде, шуме... Ја – петогодишња девојчица 

јурим тати у загрљај. Џиновске руке ме одижу са земље и 

ја летим у висине. Предвече седимо пред кућом, ја се 

играм, одрасли причају, а када се спусти ноћ чују се 

вукови.” Слушала сам и замишљала. Призори бескрајног 

преплитања жутих и зелених тонова стварали су се преда 

мном, понеко стадо у даљини, поље белих рада под мојим 

ногама. Звучало ми је бајковито. Али то је слаба реч. 

Људи ово говоре уносећи се потпуно у описе, говорећи 

ми ово, они се враћају тамо, поново се сусрећу са својим 

ближњима, онима које су тако дуго покушавали да 

сакрију у неки завучени, мрачни кутак ума и доживљавају 

их као давно сећање на које је пала прашина. Овај предео 

је нечији дом. На овом месту је закопано безброј сећања, 

ова трава се напила крвљу, о овој гори је певано у 

песмама, ова се земља напила суза. Под овим су дрвећем 

вино пили, на овим су просторима за душу српску 

ратовали. 

 

„Онамо, ‟намо... са развалина 

дворова царских врагу ће рећ‟: 

„С огњишта милог бјежи ми куго, 

зајам ти морам враћати већ‟!“ 

 

„Тамо су путовања забавна! Стално се пролази кроз 

тунеле. Пуно је стена и узвишица. И мало-мало па неки 

манастир. Има их пуно! Као деца, бројали смо их. Неки су 

бели и одишу светлошћу, прођеш поред и не можеш 

скинути поглед. Други су рађени црвеним циглама, увек 
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те обрадују својим здањем.“ Да, Метохија и Косово су 

само срце српског православља. Пећка патријаршија, 

Дечани, то су споменици, подсетници на борбу једног 

народа за очување вере, за очување себе, за очување 

душе. Вера нам даје идентитет, и она је ту где год да смо, 

ако је права. Али споменици наше вере леже на земљи 

наших предака, на тлу Косова и Метохије. 

 

„Онамо,‟намо... за брда она 

казују да је зелени гај 

под ким се дижу Дечани свети 

молитва у њих присваја рај.“ 

 

„Сваке недеље ишли бисмо до града, отац и ја. Шетали 

парком, јели сладолед, добацивали се лоптом. Кад се 

уморимо седнемо на клупу, причамо, ћутимо, како кад. 

Понекад понесемо кифле, па бацамо мрвице птицама. 

Тата се смеје. Носи ме на крке до куће. На вратима стоји 

мајка: „Опет касните!“, смеје се „ А ручак се хлади“, грди 

нас она кроз смех. После браћа и ја седнемо у двориште и 

гледамо небо, замишљамо фигуре у облацима. Диван је 

град наше Гњилане!“ А ја сам мислила да сам једина којој 

небо никад неће досадити! Нисам видела небо оданде, 

нисам окусила ваздух. А волела бих. 

 

„Онамо, ‟намо... за брда она 

гђе небо плаво савија свод; 

на српска поља на поља бојна, 

онамо браћо, спремајмо ход!“ 

 

Многи од нас се сећају језивог призора – човек на куполи 

цркве ломи крст. Сцена нам је подсетник на оно што се 

дешава већ више од десет година. Становници албанског 
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порекла су у завади са Србима. Па, завада је блага реч, 

покољ би био прикладнија. Народ који је дуго живео 

заједно сада се мрзи, некадашње комшије пуцају једни на 

друге, бивши пријатељи пљачкају, убијају. Ништа на 

овоме свету не може бити повод за зло. Мржње трује нас 

саме, квари нам душу, изобличи свест. Ништа никада није 

повод за убиство, освету, наношење бола. Нисмо ми 

судије. Ми смо људи чији је циљ да иду даље, да живе 

даље, да се боре за исправну мисао, да се труде да ураде 

исправну ствар, а када не иде да помислимо: „Ко зна 

зашто је то добро!“. Против неправде се треба борити 

правдом и савешћу. Не убиством и мржњом. 

 

„Онамо, ‟намо... за брда она 

погажен коњ‟ма кликује Југ: 

„У помоћ  ђецо, у помоћ, синци, 

светит‟ ме страца – свет вам је дуг!“ 

 

Историју учимо и њоме се поносимо. Слушамо приче о 

малом номадском племену из „земље сељака на 

брдовитом Балкану“, који је давне 864. почео да прима 

хришчћанство и израстао у велики народ, који је бранио 

своју отаџбину и православље, одолевао бурама и 

недаћима – османској империји, аустроугарском 

покатоличивању, унијаћењу на просторима Босне и 

Хрватске. Српски народ је преживео балканске ратове, 

послао „плавој гробници“ највеће јунаке у I светском 

рату, изашао као победник из борбе са фашистима и 

нацистима. Ми смо велики народ! Наша земља у себи 

носи историју јунака! А управо су Косово и Метохија 

споменици наше снаге. На Косовом пољу су наши 

великани „за отаџбину и свети крст“ бранили Србију 28. 

јуна 1389. Погинули су борећи се за своја уверења. 
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Бранили су своју мисао, нашу част, не поклекавши пред 

смрћу. 

 

„Онамо, ‟ намо... сабљи за стара 

његова ребра да тупим рез 

по турским ребрим‟; да б‟ једној раји 

њом истом с руку рас‟јецам вез!“ 

 

Питала сам многе, да ли би се вратили. 

„Питам се, како је сад тамо, да ли бих познао. Каква је 

улица? Да ли су ми тамо некадашњи другари у игри? Да 

ли је другачије гледати та места очима детета и сада? 

Можда се доста променило. Понекад желим, заиста 

желим, само на тренутак да видим то. Да се вратим у свој 

дом, завичај. Да прошетам парком, видим продају ли и 

даље онај сладолед. Онда те жеље гурнем у џеп од капута 

и идем даље. Правим се да није било ништа. Прође неко 

време, помислим опет и стресем се од страха. Видим себе 

пред старом кућом. Отварам врата, улазим. Хвата ме 

паника, страх, очај, немоћ.“  

„Волела бих да се вратим. Само на минут, два, да спустим 

цвет на гроб и кажем своје „збогом“ за које ми није дата 

шанса.“ 

 

„Онамо, ‟намо... за брда она 

Милошев, кажу, пребива гроб! 

Онамо покој добићу души, 

кад Србин више не буде роб.“ 

 

Много сећања, много бола, али и много љубави веже нас 

за Косово. Неки кажу за Београд да је за време Стефана 

Лазаревића постао срце Србије и отада га тако 

посматрамо. А ако је тако, онда душа лежи на Метохији и 
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Косову. Можда и јесмо само обични сељаци, али нешто 

нам никада неће одузети – нашу душу! „Храброст није не 

плашити се. Храброст је када упркос страху идемо даље.“ 

Ми смо народ који иде даље. Који се срцем бори за 

правду. Косово и Метохија је душа Србије! Косово и 

Метохија је наша душа и то је нешто што никада не 

смемо заборавити! 

Остатак ће Алекса Шантић рећи боље од мене. 

 

„Остајте овде“ 

 

„Остајте овде!... Сунце туђег неба 

Неће вас гријат‟ к‟о што ово грије; 

Гр‟ки су тамо залогаји хљеба 

Гђе свога нема и гђе брата није. 

 

Од своје мајке ко ће наћи бољу?! 

А мајка ваша земља вам је ова; 

Баците поглед по кршу и пољу, 

Свуда су гробља ваших прађедова. 

 

За ову земљу они бјеху диви, 

Узори свијетли што је бранит‟ знаше, 

У овој земљи останите и ви, 

И за њу дајте врело крви ваше. 

 

Ко пуста грана кад јесења крила 

Тргну јој лисје и покосе ледом, 

Без вас би мајка домовина била; 

А мајка плаче за својием чедом. 

 

Не дајте сузи да јој с ока лети, 

Врат‟те се њојзи у наручја света; 
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Живите зато да можете мријети 

На њеном пољу гђе вас слава срета! 

 

Овђе вас свако познаје и воли, 

А тамо нико познати вас неће; 

Бољи су своји и кршеви голи 

Но цвјетна поља куд‟ се туђин креће. 

 

Овђе вам свако братски руку стеже – 

У туђем свијету за вас пелен цвета; 

За ове крше све вас, све вас веже: 

Име и језик, братство, и крв света. 

 

Остајте овде!... Сунце туђег неба 

Неће вас гријат‟ к‟о што ово грије; 

Гр‟ки су тамо залогаји хлеба 

Гђе свога нема и гђе брата није...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212  

Косово и Метохија је душа Србије 

 

Јована Перић 

Седма београдска гимназија 

 

ао камен Грачанице, 

Као вода лепенице, 

Освит зоре, Студенице 

сјај у оку голубице. 

Душа гори када збори 

глас се смири, руке шири, 

своју децу себи прими, 

да и они срећни буду 

и да живе за слободу. 

У три речи живот стане, 

у две сузе бол ми гане. 

 

Ој, Косово! 

 

Ој, Косово! 
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Јована Милованчевић 

Средња школа „Краљ Петар I“, Топола 

 

ишина је... Ноћ... 

Видим само око њихових глава, 

Блистају се ореоли... 

Овај мук само ремете њихове молитве... 

И вазносе се српски снови... 

У вечност... 

 

Косово је место рађања, колевка истине, стециште 

векова који су нас газили. Грумени те свете српске земље 

су драгуљи на крунама наших владара. Косовска земља је 

света, јер у њој још миришу трагови славног Лазара и 

Милоша... Ту, за крст часни, за слободу, за бесмртсност, 

паде наше цвеће, синови Србије, браћа свих нас. На 

Косову се рађају јутра, велика, бистра, света као њихове 

очи... Косовом још језде витезови, још се певају Србији 

оде. Речи светог кнеза Лазара, су наши молитвени 

пслами, а проливена косовска крв, вечни закон који нас 

опомиње и тражи да живимо са њом. Док Видовдан клечи 

далеко на небу, пред Христовим речима и његовом 

правдом, ми својим сузама заливамо широки Газиместан 

и тражимо руке палих ратника, који још увек живе за нас. 

Косовски божури миришу у тишини, њихов крик се 

прелама пољем, душе витезова почивају у тами, а златни 

месец као ореол, над њиховим главама стражари... 

 

Лупају звона са светих Дечана, 

Олтари постају душе витезова. 

Срушени манастири хрле у тишину... 

Небо плаче над крстовима које нам ломе... 



214  

Косово и Метохија је душа Србије 

 

Опело се врши над бесмртним светињама, 

Које се моле... 

 

Косово је наш дуг Богу, обавеза према славним 

прецима, Косово је наша тишина у којој лупају света 

Христова звона. Светиње стоје, док оци у одорама 

сатканих од наших снова, певају дугачке епове о срећи. 

Нашу жељу и Божју промисао покушавају да затворе у 

жице, Косовом ходају нељуди и одузимају нам наше 

име... Молитве тихо изговарају док се злате врата 

Грачанице... На Косову су наше светиње, на Косову је 

нераскидива нит нашег постојања, на Косову су наши 

корени, на Косову још почива наша нада... Тамо се злате 

наши виногради, ћуте крајпуташи у мимоходу времена... 

Тамо се вијори још наша застава и још се кличе име 

Србије...  

 

Народе, опрости,  

За беду, јад и вашу тугу. 

Народе, сачувај 

Оно што ми не умесмо. 

Народе, тражи нас, 

Док ходамо усправно над твојим ликом. 

Народе, не плачи, 

Док лупају звона са Грачанице, 

И док се крстимо над нашим грбом. 

 

Наш народ је велики и славан као и његови преци. 

Још понека незагасла огњишта светлуцају у тишини, 

домови су нам порушени, песма се све слабије чује, само 

завијају брижни пси над нашим главама... Народ трчи за 

препрекама времена које нас уништава. Српска застава се 

само стидљиво провлачи нашом земљом и травом, нашим 
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комадићем неба кога гајимо у недрима. Пролазе путеви 

Косовом у својој немоћи и бескрају. Плачу деца, за својим 

играчкама, својим љуљашкама, за својим сновима. Са 

Косова се истерују његови божури, плаче небо над 

рушевинама и оскрнављеним ликом Пресветле Мајке... 

Народ трчи за слободом, док нам у срцу осваја наше Боже 

правде. Правде за тужни народ који јеца, правде за истину 

и искупљење за цело човечанство које нас се не сећа. 

Слава вам, Косовски витезови...  

 

Ходам, онамо где нас мрзе... 

Ходам, по сузама својих људи... 

Ходам, по земљи која ме воли... 

Трагам, за небом, које нас тражи и вазноси. 

Косово... 
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Александра Танасковић 

Медицинска школа, Крушевац 

 

есто шетам поред Лазарице. Проструји увек мојим 

телом нека чудан милина. Засузе ми очи. Стегне 

грло. Сетим се завичаја. Гледам у Лазарицу, а 

видим мој родни Призрен.  

Вуку ме корени и тресе носталгија. Зове нас 

завичај жељан наших погледа, осмеха и песме. Већ читава 

деценија. Тече време. Носи сузе, смех, радост, тугу, 

доноси неко ново доба. Све је лепо и добро и ништа није 

лепо. 

Ово није мој град! Ово нису моји људи! Ово није 

моје брдо! И није моја песма, и није моја река! И нисам 

ово ја! Ја сам дисала други ваздух и друге ветрове. 

Гледала сам у своје парче неба окружено нашим брдима. 

Лепа је моја младост. Лепа је наша Србија. Дивна 

је ова некадашња престоница. Колико наших престоница, 

толико прича о мучној, крвавој борби за сопствено право 

да живиш у свом дому, у свом завичају на својој земљи на 

свом језику. Бориш се за опстанак, кору хлеба, бориш се 

за право да те неко тамо призна да постојиш. Да схвати да 

си се родио тамо где си се родио. Да имаш срце, душу, 

завичај. Да си рођен као и сви од оца и мајке и да 

нормално имаш свој језик. И да је нормално да имаш 

право на свој завичај. Јер свуда си дођош. 

Зна се где је сунце топлије.  

А онда ме изуједа мисао. Је ли та љубав благослов 

или проклетство? Зашто нам се краде? Зашто нам се 

вековима убија? И зашто смо ми криви ако волимо и 

знамо где нам је душа. Какав је ово свет? 

Лепа је Лазарица. Леп је Крушевац. Простран, 

широк, зелен. И добри су људи. Али... то није мој град, и 
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ово није мој ветар и ове дивне реке нису моје. Дисала сам 

оштри ваздух и слушала тужније песме. Чекам ја и сви ми 

ево, већ читаву деценију воз који ће доћи и вратити нас 

назад. чекамо да нас загрле наша брда, да исплачемо све 

увреде, понижења и муке.  

Воз је отишао, ми се овде зауставили. Носталгија 

вуче, завичај зове, а време иде у неку лудачку будућност 

у којој опстајеш једино ако добровољно пристанеш на 

савремене хируршке корекције. Изваде ти љубав, 

родољубље и националну свест. Као такав, можеш да 

постојиш. Живећеш и ништа те болети неће.  

Тако мене боли душа док шетам покрај Лазарице. 

Боли душа иако је далеко. На Косову и Метохији. Боли 

душа и овај град, мој нови дом. Боли све нас.  

Не постоји лек којим се лечи носталгија. 

Не постоји лек којим се лече ране из прошлости.  

Не постоји воз који ће ме вратити назад.  

Не постоји добра вила која ће ми испунити жељу. 

Постоји само ова бескрајна љубав која греје док гледам у 

светињу. И док пламти њен сјај у душама нашим 

трајаћемо и ми. А свет? Нека иде и тражи сопствену 

душу. Ми је вековима имамо. 
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Татјана Дудаш 

Гимназија Петро Кузмјак, Руски Крстур 

 

ослушај. Послушај Косово као песму. Епска је, 

јуначка. Њени су стихови испевани у десетерцу, 

јасни су, гласни, бију ритмом срца које слути 

унапред изгубљену битку, али не жали, већ 

поносно прихвата жртву, не штеди се, већ себе даје, не 

прекорева судбину, већ гори и куца трајно под звекетом 

сабљи. До краја. Такво је Косово. 

Погледај. Погледај Косово као слику. На њој је Косовка 

девојка, тражи и збрињава рањенике после битке. Као да 

је са самог неба сишла у ту долину смрти, на Косово 

поље. Она, тако жива, са толико доброте и наде. 

Погледом лута по стравичном призору и плаши се, али не 

посустаје, одлучно тражи, па и проналази малобројне 

преживеле. Спушта им глинени крчаг на усне, поји их 

рујним вином, док из њих живот, незаустављиво, отиче. 

Крај је ту, скоро опипљив, а она је блага и стрпљива, 

саутник ратнику у најтеже време, помаже. Милосрдно. 

Такво је Косово. 

Додирни. Додирни Косово као предмет. Колевка је. Од 

пуног тамног дрвета, изнутра обложена белом невином 

тканином, са јастуком меким попут безбрижног сна. На 

узглављу изрезбарен је крст, осети се под прстима. Осети 

се, неизбежно, и нежност, топлина која из колевке просто 

избија. Колевка је та која прима новорођенче на овај свет, 

дочекује га радосно, не знајући хоће ли изнедрити из себе 

јунака или издајника. Не брине ту бригу и не стрепи, већ 

само чува и воли безусловно. Брижно. Такво је Косово. 

Помириши. Осети Косово као мирис. Мирис је божуровог 

цвета. Благ, разливен у ваздуху. Од латица пурпурне 

краљевске боје шири се на све стране, увлачи се у све 
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поре, разгаљује. Леп је сам по себи. Мирише и мирише. 

Чак и кад цвет свене, сасуши се и пропадне, мирис је још 

ту. Подсећа. Такво је Косово. 

Али није Косово песма, ни слика, ни предмет, нити 

мирис. Косово је душа, душа Србије. Чулима се не да 

осетити, али да се наслутити. 

Пажљиво послушај. Душа Србије пева. Безброј гласова 

сливених у један у савршеном складу пева, као хор 

небеских тела и анђела. Песма је та Богу угодна, меша се 

са звуком манастирских звона, уздижу се високо у небо, 

одзвањају у бескрају молитве и хвале. И то је 

свеприсутно. Живо. Такво је Косово. 

Пажљиво погледај. Душа Србије је осликана. Вешти 

зограф надахнуто на њу је насликао фреске. Оне су ту да 

се поштују и чувају, да одагнају осећај самоће. Трајне су, 

миле, светлуцају под светлошћу чистог срца, не 

проговарају, али њихово присуство снажи веру и храбри 

посустале, наводи на истрајност у молитви. Подстиче. 

Такво је Косово. 

Пажљиво додирни. Душа Србије узима облик бројанице. 

Нанизана је од зрна вере, наде и љубави. Пребиру по њој 

немирне мисли којима она улива мир, сигурност и радост. 

Као завет, не може се ничим прекинути, постојано је ту. 

Верно. Такво је Косово.  

Пажљиво помириши. Душа Србије је мирисна. Из ње се, 

као из златног кандила, разлеже слаткасти мирис тамјана. 

Опојан, он буди живот, пружа осећај присуства светлости, 

као да чисти простор од греха, од кајања, од стида. 

Дозвољава погнутим главама да се подигну. Захвално. 

Такво је Косово.  

Осети се то дубоко у срцу. Али ако уши и даље чују 

песму, испевај песму, започни стих храбрим делом. Ако 

очи желе слику, насликај срећан крај. Желе ли прати 
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колевку, постарај се да не стоји празна. За мирис не 

брини, не сади цвеће, косовска је земља таква да на њој 

божури сами ничу, само треба бити присутан када 

процветају. 

И у срцу треба носити вечиту истину да је Косово душа 

Србије, до краја милосрдна и брижна, подсећа нас на 

живот, подстиче на веру и захвалност. 
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Ана Антонијевић 

Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка 

 

тојим на ивици краја. На рубу понора који се 

спрема... Који чека и мене да одведе... Заувек, у 

непостојање. У тишину без имена... И празнину 

без живота... Тамо, где нико не осећа, не 

додирује и не прашта. Поред душа којих нема... Близу 

осмеха који не постоје... А тако далеко од испуњења... 

Желим да нисам овде. Баш, изнад океана тмине који стоји 

у невидљивом. Незамисливом, непромењеном... Још увек 

гледам у безнађе. Погледом без осветљења... Али, нешто 

је ипак ту... 

Непомично, необјашњиво... И чека... Стрпљиво, 

као да време стоји. Попут залеђеног кристала... 

Недостижног, али ухватљивог... Желим да пођем са њим. 

Да опет будем у плесу с временом. Да мислим и корачам. 

Постојим и осећам... Желим да сањам о истом повратку... 

Да посматрам исти живот, исто небо, исти смех... Али 

немогуће! Јер не верујем. Ишчезла је, нестала је... А 

можда још увек дише... Можда живи недодирнута... А ја 

само не желим да знам... Иако је понекад осетим. 

Дотакнем, али не видим. Пожелим да је опет ту... Ипак, 

недовољно. Изгубила је своја крила, свој одраз у животној 

реци... 

Снови! Чежње! Жеље! Сећам се... Сада знам. Све 

плови... У хиљадама мозаичних комада... Долази!... 

Успомена на савршенство. На невин поглед препун 

осећања... Одједном... Земљотрес! Осећам како дрхтим. 

Непостојеће тло губи свој ишчезли траг... Све се враћа, 

као пре... Али, ја још увек стојим. Непомична, на ивици... 

Зашто не могу да се померим? Зашто, ако осећам да је ту? 

Да, ту је! Она је... НАДА! Сада верујем...! Снажно! Јако, 
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попут урагана... Заиста, ВЕРУЈЕМ... ОСЕЋАМ... ЗНАМ... 

Али, овај пут, стварно... 

Опет сам овде... Тамо где припадам... Стојим, 

посматрам поглед на Косово... А додирујем... И памтим... 

Мирис слободне земље... Јер, налазим се на врху... 

Највећем, најдаљем... И гледам... И осећам... Како Србија 

дише! Како доживљава са мном свој неодсањани сан! 

Гледам на бисерни ваздух. Заталасане токове река. На 

највиши циљ падина испред мене... И схватам... Разумем! 

Како она живи. Како је заблистала, у нама, одједном. Јер 

дали су јој осмех, одузели страх. Направили срце и 

склонили камен. Због тога је најлепша, савршено 

јединствена... Непоновљива, заиста неизбрисива... 

Душа... Светлост! Прави сјај... Златни оклоп, 

непробојни штит... И даље нам прати траг и сања за исти 

сан. А још гледа за те очи... Са ожиљком, без губитка. Јер 

заувек, данас, постоји... Без граница, без лимита!...   
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Анђелија Спасић 

Економска школа „Ђука Динић“, Лесковац 

 

тајали смо у улазном холу Суднице. Нас осморо 

збуњених лица, избезумљено је разгледало 

ходник импозантне величине који се гранао на 

безброј даљих пролаза који су пак, водили до 

различитих просторија унутар зграде. Основа хола јесте 

осмоугаоник у чијем центру се налази кип богиње Правде 

са теразијама у рукама и исуканим мачем у правцу 

таванице, кроз коју су се током ведрих ноћи могле 

посматрати звезде. Дуж зидова биле су окачене разне 

повеље, хатишерифи, Устави и фотографије, који су 

сведочили о уздизању Правде међу људима. Баш смо 

започели разговор између себе, када је, напокон, дошао и 

наш ментор, високи, витак човек, дуге браде и небесно 

плавих очију, поздравио нас и провео кроз зграду, 

показавши нам библиотеку, која ће током овог 

временског периода који проведемо у судници бити 

просторија у којој ћемо проводити највише времена, и за 

коју важи легенда да је то она иста Александријска 

библиотека, коју је богиња Правде спасла пламена ватре. 

Опијени свим лепотама наше нове куће, отиђосмо у наше 

спаваоне, жељно ишчекујући наредни дан. 

Тек што је почео са својим излагањем случаја, из 

ходника се зачуше гласни повици, који су ишли у прилог 

жучној расправи. У улазном холу, налазило се, богами, 

око двеста људи, а међу њима су се налазили и чланови 

Већа осмице, који су предводили таборе, и уместо да 

умирују, распиривали свађу. 

- Теби би Алексеј било паметније да се пребациш 

на нашу страну, јер таква будалаштина никада неће 
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проћи, а осим тога и већина Осмице је за овакву одлуку, 

те те молим да се оканеш тих глупости, и коначно даш 

подршку Правди! Јер они који крше законе морају да 

сносе последице! 

- Никада, Едварде, чујеш ли ме, никада! Стиди се 

својих изјава и бесрамног прокламовања неистине и лажи, 

колико год да је грешна, и она, а и други, нису заслужили 

такву казну! 

- Господо!!! – повика наш ментор, умешавши се 

међу њих – молим вас да поштујете ову установу, пошто 

нисте једини овде. Све вас најлепше молим да се 

разиђете, а о почетку ваше парнице, добићете извештај 

преко Већа Велике осмице. Хвала! 

Негодујући и гунђајући сви се полако разиђоше на 

различите стране, тихо настављујући препирку. 

Наш ментор, љутитим кораком дође до врата 

библиотеке угура нас унутра, залупи их и уђе. –Нечувено, 

нечувено, још и чланови Осмице! 

- Професоре, ако бисмо могли да добијемо 

објашњење... 

- Објашњење је то, да се опет нешто спрема. 

Прошло је одвећ много година од када су се сви великани, 

а ту убрајам и Велико веће Осмице, нашли у овом здању. 

Последњег пута скоро да не могу ни да се сетим, а 

богами, мислим да не могу да се сетим ни када је 

последњи пут Суд заседао како би расправљао о овако 

битној ствари. Предавања настављамо сутра. Очекујем да 

ћете сви бити у главној судници у 16 сати. 

Сместили смо се на галерију, нешто пре 16 сати, 

када је судница полако почела да се пуни. Изнова су се 

могли чути љутити гласови са свих страна, граја није 

престајала, све док у судницу не уђе и Она. У судници 

завлада мукла тишина. Сви су чекали на њен знак. Она 
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испред себе стави мач и тас, и климнувши главом даде 

знак да остали могу да седну.  

- Молим чланове Већа осмице да се изјасне о томе 

да ли је крива. - Шест руку полетеше увис. – Врло добро, 

а сада да чујем... - и климну главом ка ситној и мршавој 

жени, дуге црне косе и црних очију, танких усана које су 

се развлачиле у осмех и откривале низ црних, покварених 

зуба. 

- Правдо – отпоче она – ја стварно не могу да 

видим разлог овог данашњег дешавања, нити настављања 

овог суђења, када су чланови Осмице већ дали свој суд о 

овом случају. Међутим, ја ћу Вам испунити жељу и 

образложити своје виђење ствари. Наиме, овде је 

изнешена, тврдња, да је моја душа њена, и да сам је ја 

отела, што ја категорично одбијам да признам, пошто је 

то највећа будалаштина коју сам икада могла да чујем. 

Моја душа, је одувек припадала мени, и само мени. Навод 

ове, крајње, чудне особе, а што и ви можете да потврдите 

из ранијег искуства са њом, пошто ово није њено прво 

појављивање пред судом, је изузетно сумњив. Она 

покушава да оптужи мене, за злочин који је сама хтела да 

почини, а са чиме су упознати и чланови Већа осмице. 

Пошто су је они спречили у томе, и Вама помогли да и 

међу нама људима ширите правду, то је она одлучила да 

мене оптужи за тако гнусну ствар. Ја са својом причом, 

даље да дужим – нећу. Све се то налази у овим доказима – 

и она извуче обимну књигу, у кожном повезу – а и што 

ћете моћи, уколико тражите исказе чланова Већа осмице 

и потврдите усмено. Хвала. – И упутивши злокобан 

поглед ка овој другој, извијајући усне у осмех који је био 

као слика и прилика њеног унутрашњег задовољства, седе 

изнад на своје место. 
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- Молим Вас – и наново климну главу, овога пута 

ка окривљеној од стране чланова Већа осмице. 

- Узвишена богињо Правде! Теби говорим! Теби 

се жалим, јер је на свету шачица оних који слушају моје 

вапаје већ столећима. 

Богиња Правде узнемирено окрену главу к‟ њој, 

слушајући је са великим интересовањем. – Реци, не 

околишај! - 

- Ја сам она која је силне неправде, унижења и 

патњу претрпела. Ја пред тобом досад, никада, стајала 

нисам. Све твоје пресуде примала сам без жалбе. Али 

сада морам, јер куда ћу без своје душе? Некада сам била 

славна, све очи биле су упрте у мене и моју лепоту. Сви 

су се дивили виспремности мога ума, храбрости мога 

срца, величини моје душе, а онда ми је све то отето. 

Одузето ми је све оно што ми је икада значило. 

Покушавали су да ме сломе и униште, распарчају душу у 

комаде. Живела сам у понижењу, са натакнутим јармом о 

врат. Хиљаде мојих синова и кћери отишло је у смрт 

зарад моје слободе и слободе моје браће и сестара. А усуд 

према мени, никада није био милосрдан. Ћутала сам. 

Трпела. Кажу, трпељивост је једна од највећих врлина, 

али више не могу и нећу да трпим! Јер, ова бол ме 

раздире. Све је боље од овога. Спаси ме!!! Узимају све од 

мене и бескрупулозно присвајају оно на шта немају 

никакво право! А што је најгоре од свега, други им верују, 

и признају им „право“ на мене. Чупају ми срце из груди.“ 

– Жена беспомоћно паде на колена, и сузе, горке, вреле, 

искрене и тешке почеше да јој се сливају низ образе. - 

Спаси ме, преклињем те, помози ми! 

- Реци ми своје име, жено! 

- Више га немам. Ја не знам ко сам без своје душе. 

- Зар је могуће?! Је ли ово истина?! 
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- ЛАЖ, све је ЛАЖ! Зар не видите да јој је претворство 

друго име... – повика мршава жена. 

- Доста! Не желим више ништа да чујем. Ово све је било и 

више него довољно. Стидите се себе и својих поступака! 

Ви сте сви, очигледно, заборавили право значење речи 

ПРАВДА! Стидим се што сте ви носиоци моје промисли 

међу људима. Срамота ме је што уопште морам да 

слушам о оваквим стварима. Узети некоме душу?! Можда 

сте ви оличење неког новог поколења које може да живи 

без душе, у злу, дволичности, манипулацији и неправди, и 

ја вам то не браним, јер ћете сви ви, пре или касније доћи 

пред моје лице и чути коначну пресуду. Али знајте, 

браним, децидирано БРАНИМ, да ви бездушници у 

бездан своје нечовечности повучете праведнике! Не 

заборави жено, да је сјај мог праведног сунца вечан, знај 

да сам безусловно на твојој страни, и поручујем ти чувај 

своју душу и негуј је и даље, не одустај од ње НИКАДА, 

јер си једина ти која на њу може да положи пуно право. 

Дајем вам време за покајање, исправите начињену 

грешку, јер ће вам то бити бити једино олакшање на 

коначном суђењу! И не усуђујте се да преиначите моју 

одлуку, јер је гнев мог праведног мача на врхунцу! – 

Богиња Правде скину повез с очију, пусти сузу и рече: 

„Косово је Србија“ 
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Милијана Радовановић 

Саобраћајно – техничка школа, Београд 

 

     осово,корен,крст,кућа,колевка,кнез,камен,крв,калуђер 

Опстанак,одговорност,обичај,оживљено,обесмртити,опст

анак 

Сабор,свест,сазнање,споменици,светлост,саградити,Спас

овдан 

Очевина,обавеза, 

обновљено,ораница,одсјај,одлука,обасјано 

Видовдан,вера,васкрсење,венац,владарски,вретено,вихор,

вино 

Опустошено,очувати,опомена,образ,обесхрабрити,озарен

о,око 

 

Икона,избављење,извор,изрод,интегритет,исељеници 

 

Мајка,манастири,мудрост,мука,млеко,марљивост,мироно

сац 

Епика,епархија,елан,енергија,екуменски 

Темељ,творац,трајање,тамјан,традиција,тековина,туга 

Огњиште,отимање,оздрављење,оживљавање,обожавано,о

бед 

Христ,храм,хлеб,ходочашће,хрисовуље,храброст,хајка 

Историја,игуман,идеја,изидати,изрека,искласати,искорен

ити 

Јеванђеље,јабука,јагње,јутрење 

Азбука,анђеоски,алманах,аморално,архијереј,алелуја 

 

Јунак,јавор,јачина,јелек,Јовањдан 

Елегија,еликсир,емисари,ерупција 
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Дедовина,династија,давнашњи,дух,Даница,достојанство,д

еца 

Убијање,узвишени,узор,узимање,уздигнуће,устанак,утеха 

Шајкача,Шар 

планина,школа,шљива,шкриња,шума,Шарац 

Анђели,амајлија,апостол,аутохтон,ахив,амин 

 

Свети Сава,створитељ,свећа,слава,садница,савест,сан 

Рождество,распеће,разарање,роса,расад,раздвајање,радост 

Бог,Божић,бадњак,благослов,Балкан,барјак,бајке,Библија 

Истина,изградити,искра,исковати,Ивањдан,инок,име 

Јунаштво,јединство,јутро,јереј,јечам 

Етика,емигрирати,епископ,елита... 
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Наташа Нововић  

Економско-трговинска школа, Кула 

рбијо, отаџбино моја, пробуди се! Зар не чујеш 

поруку предака својих и завет честитога цара 

Лазара? Видиш ли патњу свог народа? Зар до 

твога слуха не допиру јецаји и плач са Косова? 

Чујеш ли одјек звона наших највећих светиња које позивају 

на молитву? Отаџбино моја, да ли је то твоје срце оковано 

ледом? Да ли у теби има бар мало љубави, вере и наде? 

Отаџбино моја, пробуди се, Господ је са тобом. 

Косово и Метохија је наш вечити разбој, наша 

туга, али и наша душа. Нема вернијег романа од онога 

који пише сам живот, а роман наше земље предугачак је. 

Исписан је крвљу предака који су животе дали за Косово 

и отаџбину, за свој народ и слободу, за веру православну. 

Још давне 1389. године на Видовдан, почела је 

мученичка борба. Борба за свој народ, веру и слободу, за 

највећу светињу српску, која и данас траје. Кнез Лазар 

изабрао је тада Царство Небеско и вечну славу, јер 

земаљско царство је мало и пролазно, а небеско увек и 

довека. На Видовдан све се видело, ко је вера, а ко невера. 

Одјек манастирских звона чује се као јецај душа које су 

браниле своју земљу. И често се питам да ли ми то и даље 

не схватамо поруку својих предака? Да ли ћемо је икад 

схватити? И док ветар прича тужну историју српског 

народа, уместо потока и река које весело жуборе, црвене 

се реке проливене крви. Чак и из земљиних пукотина, као из 

рана које крваре крв тече низ Лаб и Ситницу. Србија је у 

мученичкој борби за Косово искрварила, али није се 

предала. Много пута смо падали, али после сваког пада 

устајали смо, и настављали даље, јер не губе они који 

падну, већ они који остану да леже. 
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Црни облаци надвили су се над малом земљом 

Србијом, над мојом земљом, над нашом земљом. Над 

Косовом и Метохијом громови кидају небо. Косово је наша 

колевка, српски Јерусалим и српска Голгота. На Косову 

уздижу се сијајући Високи Дечани, Грачаница, Пећка 

Патријаршија, Храм Богородице Љевишке и многи други 

манастири. Сијају као свеће у тами. 

Насиље и терор над нашим народом са Косова све је 

већи, а жртве су превелике. Проливају се сузе недужне и 

невине деце због људске мржње и похлепе. Свака њихова 

суза пара моје срце као по шавовима. Свака њихова реч 

пуна је вере, љубави и наде. Сваки њихов дан свиће као и 

јучерашњи, и увек са истим питањем   - Да ли ће икада моћи 

слободно да се шетају и играју, а да не осећају страх, да 

ли ће се сутра пробудити и угледати нови излазак сунца, 

или ће заувек остати у тами. Немају ли и они сунце као 

што је наше? Оно које нас милује и купа својим зрацима. 

Као и сва друга деца имају право на школовање, слободу, 

живот и детињство. За разлику од друге деце која се 

безбрижно играју, која удишу свеж ваздух, они проводе 

детињство у страху, удишући мирис крви, седећи скучени 

у неком мрачном ћошку, прекривени сенкама таме. 

Хајде да сви заједно учествујемо и олакшамо 

живот и детињство српске деце на Косову, да и њихов сан 

постане јава. Помозимо српском народу на Косову. Имамо 

једнога Бога, једну мајку Србију и једну једину православну 

веру. Постоје неке ствари за које се вреди борити до краја, а 

заједно смо много јачи. Ако препустимо Косово и 

Метохију, све наше муке, победе и изгубљени животи 

избледеће као црно мастило на папиру. 

На Косову и божури миришу на крв. Уместо њих 

ничу јад и туга. Можда су оскрнавили српске гробове, 

српске манастире и цркве, фреске, али неће оскрнавити 
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наше душе и нашу веру у једнога Господа, који је са нама. 

Можда нам је Милош Обилић оставио завет који још увек 

нисмо испунили. Хоћемо ли успети да испунимо тај 

завет, или ћемо се олако одрећи свега у замену за Европу? 

Још увек међу нама има Обилића, који ће следити дух 

својих предака, јер Косово је било српско и заувек ће то 

бити. Једино заједно можемо ујединити Србију, јер где је 

слога, ту је и победа. Када дамо све од себе, победићемо. 

Није важан терет, већ снага онога ко терет носи. А циљ, ма 

колико био тешко достижан, увек постоји начин да се 

савладају препреке. 

Има ствари које се нити смеју, нити могу 

заборавити. Косово је прошлост, садашњост и будућност 

српска. Чујете ли уздисаје гробова својих предака и тужни 

јецај њихових душа? Као да ништа научили нисмо, образ и 

веру губимо и све што зидамо руши се. Не дајмо да нам 

руше манастире, јер за светињу душмани не знају. Косово 

је огледало српства, не дозволимо да нам га сломе. 

Ослободимо се ових тешких окова који нас из дана у дан 

све више стежу. На свакој раскрсници мора се поново 

бирати правац. Изаберимо прави. Не будимо са Вуком 

Бранковићем за Голеш планином, будимо са Кнез Лазаром и 

Милошем на бојном пољу. Сви мисле и говоре о Косову, 

али га доживљавају различито. Косовски бој није нас 

уназадио, он нас је учинио великим народом и још више 

нас је ојачао. Косово и Метохија је наше васкрсење, како 

духовно тако и морално. Косово се не гледа телесним 

очима, већ очима душе. И у садашњој косовској 

трагедији, иако се многима омилело „земаљско царство", 

Срби нису заборавили своје опредељење за Царство 

Небеско. Најважније је не изгубити душу, и не изгубити 

свој образ и идентитет пред Господом и људима. Наш 

народ је разапет, клонуо је духом, али за светињу се треба 
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жртвовати. Ове непреболне ране нашег народа могу се 

једино исцелити пред лицем Божијим. Ми смо Божији 

народ и заједно ћемо носити Часни крст. 

Запитајмо се шта би српски народ био без својих 

задужбина и без своје душе? Одговор потражите дубоко у 

свом срцу и у историји српскога рода. 

Отаџбино света, послушај поруку предака. Ову 

причу завршавам речима и молитвом Кнеза Лазара : „ 

Помози Господе, да оборена у прах из праха устане; да се 

расута сабере, да ослепела прогледа; да убијена, мучена и 

спаљена, да згажена, обешена и распета; у знане и незнане 

гробове сахрањена; из свих гробова и мука васкрсла, цела 

Србија стане под један венац". Косово и Метохија је душа 

Србије и заувек ће то бити! 
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Сара Јагетић 

Гимназија Вуковар, Хрватска 

 

учан је поглед очију земље изгубљене, 

болне су сузе кроз реке потекле и протекле, 

празне су руке људског богатства уроњене у крв 

јуначку, 

и сунце пада под сабљу издајничку. 

 

Док тону лађе што пребродише и горе недостаје слога, 

а тек када је најтеже проста уста сете се Бога, 

јер нема среће далеко од куће, 

и риба без воде угинуће. 

 

Нема неба к'о овога горе, 

нема светла до спокојне зоре, 

нема спаса у храму проданих, 

и већег сиромаштва до светиња изгубљених. 

 

Помоћи могу само слога и јединство, 

с поносом на наше српство, 

не попуштајмо ни под гласом очаја, 

не одустајмо, моли нас НАША СРБИЈА! 
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Милица Тошић 

Економска школа „Ђука Динић“, Лесковац 

 

тавите те окове,  

негде на ивици заборава 

мач правде оштрином муње  

бљеснуће у Духу Светом. 

 

Слависмо те ми и онда, доме, 

кад се за тебе гасише животи, 

кад мајке својих чеда 

имена крвљу исписаше. Косово... 

 

Уходите нас као туђине, 

прашњаве душе грешника 

спраће блато са себе 

бојом моје крви. 

 

Остасмо ти верни и онда, доме, 

кад смо болни за тобом вапили 

треперила беше и онда искра у оку. Косово... 

 

Спалите све, 

реке суза из бледих погледа 

угасиће пожаре зла. 

 

Жагори твојих чеда, доме, 

даће ти снагу не би ли продисао, 

време је да орао полети 

сопственим крилима. Косово... 

 

Узмите живот и срце, 

душа се у небеса вине, 
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Бог направи људе од блата, 

ал‟ душу није. 

 

Зачарани лутамо, доме, 

пукотине неба пуштају кишу да лије. 

Нисмо мокри... 

Ти си кров изнад нас. Косово... 
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Косовка Ристић 

Технолошка школа, Параћин 

 

ре шест векова ништа се на глобусу није 

догодило значајније од боја на Косову пољу. И 

данас, после шест стотина Видовдана, за 

судбину српског народа ништа није пресудније 

од битке која траје на Косову и за Косово. Косово и 

Метохија је одавно судбина, историја и душа српског 

народа. Тешко је написати и исписати све вредности, како 

културне тако и историјске. Довољно је споменути 

манастире Грачаницу, Високе Дечане, Пећку 

Патријаршију...  

Што време више одмиче, све се више зна хоће ли 

нас онебесати или прогутати косовска рана. Косово 

освањује сваког јутра. Сваки дан је једна годишњица и 

једна задушница. И данас се тамо, као и на Видовдан 

1389., види „ ко је вера, а ко је невера“. Као да српски 

народ води увек исту битку, проширује и продубљује 

своје вечите ране. Нове мученике прибраја косовским 

мученицима. Косово и Метохија није само душа Србије, 

већ је право чудо да име Косово није добила сва Српска 

земља. Косово и Метохија је душа српске планете. Кров 

доњег и темељ горњег света. Косово је престоница 

српског уметничког царства, завештање и легенда уз коју 

расте српски народ. Косово је најскупља српска реч. 

Плаћена је крвљу целог народа. По цену те крви је 

устоличена на престолу српског језика. Без крви се није 

могла купити, без крви се не може ни продати.  
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Тамара Симеоновић 

ЕТШ, Бор 

 

егде у белом свету, у некој кафани, где се пију 

страна пића и слушају туђе песме, у ћошку седео 

је човек и на картону од цигарета нешто писао. 

За собом је оставио то парче картона. Конобар 

га никада после те вечери није видео. Чистим енглеским 

језиком била је исписана српска химна, а негде у кутку 

писало је „Kosovo is heart of Serbia“. 

Како је конобар био велики авантуриста са мало 

пара у џепу, а заголицаном маштом због поруке 

непознатог човека, одлучује да одмор проведе у Србији. 

Неразвијена земља није скупа.  

Вратио се у ту страну земљу „модар, крвав и 

поцепан“. Ускоро се прочуло - Срби су хулигани! Прича 

је као и увек кривила српски народ, па је конобар позван 

да исприча своју верзију у најгледанијој емисији. Дрским 

гласом обратио му се водитељ: „ Данас су свуда плакати, 

буне се због Косова, фали им ово, оно...“, али никада није 

успео да заврши реченицу. Конобар је са сетом у гласу 

почео: „ Они нису такви! Њихова земља одзвања 

музиком, срећом и гостопримством. Они се буне јер их 

боли, то Косово, како кажете, натопљено је српском 

крвљу, и зором, уместо зракова сунца, Косовом светле 

српске сузе. Ми не знамо ништа о њима, газимо их, а они 

само желе да земља њиховог рођења остане земља њихове 

деце. Треба да допустимо себи...“  „Сметња... Извините 

због прекида програма“. Програм је настављен неким 

филмом.  

Неколико година касније, осванула је вест, Косово 

више није српско. Хиљаде људи нема дом, а нико од 
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страних окупатора није закључио да је Србији ишчупано 

срце. 

Данас негде у белом свету, у истој оној кафани где 

почиње моја прича, конобар верује у нас. Он зна да 

Косово пумпа крв српским венама. „Газили су их, још их 

газе. Али Србија има бунтован народ који воли, верује и 

прашта. Понекад је превише наиван. Верује црвима, али 

данас српска деца седе у клупама и марљиво уче косовску 

легенду“. Он се не стиди да каже гласно „Косово можете 

узети Србији, али Србију никада не можете узети 

Косову“. 
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Софија Андријанић 

Гимназија „Вељко Петровић“, Сомбор 

 

осово и Метохија је најважнија мисао, 

најкрупнија замисао, име за оно највредније што 

смо дали хришћанској цивилизацији. Оно је 

престоница српског уметничког царства. 

Оставштина и завештање српске уметности и духовности 

човечанства. Легенда уз коју расте српски народ. 

Непресушни духовни кладенац, који су преци оставили 

својим потомцима, да их надахњује снагом и истином, 

како би се, достојанствени и усправни, одржали кроз 

векове. Врлине Кнеза Лазара и нама подижу у тамним 

облацима ка сунчаним најсветлијим зрацима, који су 

пренесени у натпис на камену, са којег обасјавају 

непрелазном светлошћу Косово и Метохију, „цело пуно 

костију мртвих“, и Лазара, чудесног кнеза, 

непоколебљивог у одлуци да не устукне пред смрћу у 

одбрани слободе и достојанства, и његове верне ратнике, 

постојане као и он. Српски светитељи не добијају, већ 

стичу Небеско Царство. На духовном борилишту 

светитељи се растају од овоземаљског кроз напор и 

обесплоћење. Лазар и његови ратници то постижу кроз 

борбу и смрт за отачаство, за које остају везани. 

Мало је простора, ако их уопште има, која су у тој 

мери поприште историје једног народа, њени симболи и 

њен усуд као што је то Косово и Метохија у српској 

историји. Ту су се формирали зачеци српске државе да би 

ту касније ницала и национална духовност, култура: 

Дечани, Пећка Патријаршија са својим фрескама, 

рукописима, илуминацијама. Манастири се истичу као 

главни знаци распознавања српске земље и као духовна 

утврђења њенога народа. Манастири су неми сведоци 
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миленијумског постојања Срба на Косову и Метохији, 

углавном разорени, празни и тужни. Разорени су Свети 

Архангели Душана Силног, као и Призренска богословија 

у престоници Душановог царства, Призрену. Поносно 

одолева Грачаница, окружена бодљикавом жицом и 

тенковима, и ослепљена Симонида чије очи не могу ни да 

плачу над судбином српског народа, али као звезде и 

даље сијају. Тужна је Пећка Патријаршија, као усамљена 

бела лабудица очекујући своја чеда расељена, прогнана, 

да јој се врате у топло наручје. Узалуд Богородица 

Љевишка немо шири своје руке грлећи Србе којих нема. 

Ми знамо ко смо по звону што пева са задужбина 

Немањића, оно говори о вековном постојању српског 

народа на овим просторима, оно је звук душе српске. И не 

треба да се чује лелек звона, него да српском земљом 

одјекује раздраган и весео пој свадбених звона срећних 

младенаца.  

Бескрајни стални напори, муке и патње учинили 

су да народна душа, и поред вековног ропства, није душа 

роба, већ душа револуционара, који траже једнакост, 

правичност. Због тих напора и патњи она је добила печат 

сложеније и дубље душе, од дубоке осећајности, од 

саучешћа, од топлине, од усрдности. Неизмерно нас је 

крепило што имамо дугачку лозу, велики низ славних 

царева, јунака и великих патника. Сваки од тих патника и 

јунака предак је свакога од нас, и ми и сада с дубоком 

националном осећајношћу учествујемо у њиховим 

великим делима и патњама. На послетку, као велика 

личност, та колективна душа је и примљеним 

творевинама утиснула свој печат, своју оригиналност, 

саздала српску цркву, цркву народне душе, своју моћну 

заштиту у свим царствима и под свим приликама. Српска 

народна традиција највише цени три личности своје 
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прошлости: Светога Саву, Цара Лазара и Милоша 

Обилића. Врлине тих трију личности живе у народу и 

сада. Они су представници најбољих народних тежњи и 

оних особина које народ највише цени, они су духовна и 

морална страна српског народног живота, и њихова права 

основа. Тим идеализмом, том бескрајном тежњом за 

праведним, великим и лепим, могу се једино објаснити и 

оне многобројне српске задужбине, манастири и цркве, 

саграђене за врло кратко време Немањићке владавине и 

мало касније. Косовски јунаци су се нашли у 

судбоносном боју, не само против спољне, него и против 

унутрашње силе разорне и борили су се да оставе 

потомству пример како се треба супротстављати и једној 

и другој. Милоша Обилића песма издваја као највећег 

узора потпмству док је света и века: „ Он остави спомен 

роду српском, да се прича и приповиједа, док је људи и 

док је Косова“. Косовски еп не заснива се на освајачкој 

охолости, већ на поносу оних  који су оружјем духа 

савладали освајаче. Због тога он никог не угрожава, 

никоме не прети. Косовско опредељење је највиши 

етички принцип који је постао наше историјско искуство. 

Косово и Метохија нас је учинило великим народом. Она 

је наша народна Голгота, али у исто враме наше народно 

васкресење, духовно и морално. Оно је зауставило 

морално распадање српског народа. Дало је галерију 

витезова вере, поштења и пожртвовања, која свакако 

вреди више од било које галерије мермерних кипова, 

направљених у мирно доба од народа који нису имали 

своје Косово и Метохију. 

Цар Лазар, други витезови српски и сви они који 

су својом крвљу прекрили Косово поље и ратна попришта 

и стратишта, они сви заједно до данас том крвљу, из које 

су изникли косовски божури, чувају и бране Косово поље 



243  

Косово и Метохија је душа Србије 

 

од варвара. Њихова крв чува Пећку Патријаршију, Свете 

Дечане, њихова Мученичка крв чува цркву Грачаницу и 

Богородицу Љевишку и огњишта и светиње и свете 

гробове. Где су пале толике жртве, где је српска земља 

вековима натопљена српском крвљу, то мора бити душа 

Србије. Косово и Метохија је душа Србије. Тамо је душа 

Србије где су још увекј виногради црнога грожђа из 

Велике Хоче којим су пунили своје пехаре српски јунаци. 

Душа Србије је тамо где су Лаб и Ситница једног давног 

Видовдана преносили косовске јунаке. Душу једног 

народа не може нико никада ишчупати као ни избрисати 

нашу свест о историјском пореклу са Косова и Метохије, 

о нашим коренима, јер ми смо сви зелене гранчице на 

стаблу наших предака.  

И душа би српска била испуњена да се опет чују 

фрулице српских чобанчића док чувају бела стада, да се 

разлеже звук српске песме и да се српска труба са Косова 

поља чује позивајући свадбаре на српско оро. Да јечам 

жање Косовка девојка под ведрим плавим небом радујући 

се својој свадби. Да се Бистрица више никад не зацрвени 

од невино проливене крви српске деце. Да се српска деца 

играју весело на зеленој равници метохијској која се 

сваког пролећа оспе белим прахом процветалих шљива и 

замирише од црвеног божура. 

Косово и Метохија није обична територија као 

било који други део Србије, већ област која има бескрајно 

већу важност од сваке друге. На том месту не само да је 

био центар Српске цркве и једно време и државе, не само 

да на том малом простору има хиљаду и триста 

хришћанских светиња, већ је та област најбитнија зато 

што је ту створен Косовски завет, који је у дугим 

вековима турске окупације био духовна храна српском 

народу, уџбеник вере и историје, путоказ ка данима 
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слободе. Србин је читаву своју личну и колективну 

судбину сагледавао кроз Косово поље, које је постало 

централно место његовог окупљања, а Лазарево 

опредељење за Царство Небеско било му је показатељ 

како и сам да се понаша у свом животу. 

На Газиместану су српски витезови јуначки 

положили своје животе на олтар отаџбине, српски народ 

носи наслеђе косовско даље кроз разне савремене 

догађаје, али увек са везаношћу за косовски завет и 

косовско опредељење. „Ко те воли данас, тај те воли, јер 

зна да си мати, јер пре нас ни поља ни кршеви голи не 

могоше ником свесну љубав дати!“, „Што последњи 

бесте, залуга је ваша“ - једни су од великих стихова о 

Косову и Метохији. Србин је онај кога се Косово поље 

тиче. Зато немамо ништа равно њему ни у својој историји, 

ни у својој географији. Немамо чвршћег упоришта, ни 

јачег духовног средишта. Косово и Метохија је огњиште 

око кога је окупљен, окосница око које је саденут, 

колевка у којој је одрастао српски народ. Косово је 

Крстово. Ту се укрстило небеско и земљско царство. Пола 

у нама, пола изнад нас. Косово је најдубља рана, најдуже 

памћење, најживља успомена, најмилији пепео српског 

народа. Заокретница са које је највише порасла наша 

душа.  
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Дејан Младеновић 

Гимназија „Светозар Марковић“, Ниш 

 

ајко света, утичнице српства, ко окова твоје 

блажене руке што су нас столећима грлиле и 

припијале уз себе? Који несретник ослепи твоје 

очи, што од муње, цвет начинише? Ко сад твоје 

уздахе слуша, док душа плаче? Чији тешки кораци 

одзвањају по теби? 

И боли ме срце док немоћно гледам. Убише те 

мајко, ти тирани љути. Плачеш мати, кунеш, а бол сурова 

пече. Дај да бар мало наде оживи у мени. Свој вео поноса 

пребаци на груди, а око главе нека сија ореол свети. У 

висине вечне и ти вечна буди, нека твоја песма кроз 

облаке лети. Сваки вапај твог немирног срца, нека 

прогута тишина заборава давних. Нека шушти само, или 

можда куца застрашујућа јека бојних поља равних. Шта 

ће рећи други када те угледају такву? Проклела си јадна, а 

спас је далеко. Иза оних врата тебе чека неко. То су твоја 

мила деца што невино журе, у даљину мутну. Подигни 

руку, озари лице, желим да помисле како си јака. Поносно 

закорачај, нек` се ори песма: „Слобода је наша“, а не, 

„Биће рата“.  

Безброј смртних душа неизвесно лута. Траже 

светлост спаса и утеху бар једну. Прамцем ломи и бесни, 

а срцем плови и води своју милу чељад. Где су сад твоја 

мила браћа, твоји савезници, када ужасни крици 

поробљеног народа надјачаше молбе? Хладнокрвно 

заклопише очи и прохујаше у тишини. Не знају да ћутање 

боли, а тишина тишти. Имаш само нас, горде синове, који 

увек без имало кајања крећемо у бој, па шта буде. 

Сети се само крстова часних што се небеским 

сводом вијаху. Зачуј позив предака давних који машу 
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сабљама и опомињу. Отаџбина је само једна, а то си ти, 

мила мајчице наша. Кнез круну љуби и молитву тихо 

чита. 

Лети бели орле, на бојиште давно. Крилима 

помилуј премрле горе, урликом охрабри устрептале зоре. 

Лети на поље свом народу часном и поноситом. У срцу ти 

трепере наша дика и јад. Наше погледе у зеници носи, а 

твоја душа је и наша душа сад. Пркоси љутим вихорима, 

као што српство пркоси крвнику злом. Познаћете по 

ордену златном што букти и жуди за победом. Цветне 

венце стави у кљун па закити прадедове, покидај сиве 

суморне ланце и хуком награди њихову бун. Поздрави 

Грачаницу и стубове дечанске, умири духове и уздрхталу 

јад. Саслушај шум ране њихове, наду и светлост 

распламти тад. Не гледај јато црних гавранова, они су 

само сена твог лета. Ослушни хуку побуњених синова, 

тиранска круна тим људима смета. И наново, као и пре 

шест стотина лета, желе да поробе душу матере наше. 

Полети Обилићу, мила ластавице, и чашћу предводи 

српске синовце. Жиг Јуде, нека носе сви Вукови људи, 

што срамно побегоше са Косовских груди.  

Не дам да ми отму трачак наде последње. Хајде, 

устајте сви, љубљени моји, не дајмо да сломљено падне. 

Бакља српства и даље ће да гори, неће моје Косово туђин 

да покори. Чувам га у мислима као забрањени цвет. Неће 

његове латице ишчупати безобзиран свет. Бићу његов 

трн, који поносно уз њега клечи. Отворићу му врата ка 

љубави, миру и срећи. Поносно и гласно повикујем, 

запамтите добро моје речи. Свете свирепи и тужни зачуј 

за свагда ово: „Косово је душа Србије. Србија је Косово!“ 
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Саво Малешић 

Пријепољска гимназија 

 

ева муња из мрачних висина, 

потреса се моја отаџбина. 

 

Над Косово надвила се тама, 

Божја рука нечастивог слама. 

 

За Српство се главна битка бије, 

на Косову, у души Србије. 

 

Ибар хучи, гракћу гавранови, 

небом лете сиви соколови. 

 

Тмурном небу донеше светлости, 

српском роду наде и радости. 

 

Јер то нису сиви соколови, 

већ то јесу Божији синови. 

 

Из Грачанице звоно се чује, 

с неба глас српском роду поручује. 

 

Постојаћеш, док год сунце грије, 

док не дођеш пред лице Божије. 

 

Сети се, брате, Косова поља 

и крвавога Видовдана, 

сети се Ибра, Ситнице, Лаба, 

сети се славног Газиместана. 
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Сети се, брате, Кнеза Лазара, 

српскога вође, светога цара, 

паде за понос српскоме роду, 

за веру, образ и слободу. 

 

Сети се, брате, Југ Богдана 

 и његових девет синова, 

крсташ-барјака над крвавим пољем, 

славних смрти српских соколова. 

 

Сети се, брате, Обилића 

што згуби силна турскога цара, 

оцрњен клеветом издајника, 

пропасти српске неимара. 

 

Сви они су нам путоказ дали, 

животима својим Космет освештали: 

аманет косовске трагедије - 

да Косово је срце Србије. 

 

Да ли ће косовским јунацима 

припасти крвљу плаћена слава, 

или ће преко њихових дела 

пасти вечна копрена заборава. 

 

Да ли је дошло такво доба 

да Косовом гори нечисти пламен, 

да је једини белег њиховог гроба 

божур, и хладни сурови камен. 

 

Да ли су српске душе мирне 

док косовске светиње ватром горе,  

зар их плач звона у срце не дирне 
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да се за српску колевку боре. 

 

Пре шесто година, земљо моја, 

преци су наши славно пали. 

И у нама тече крв, која 

цена је слободе, што су је дали. 

 

И зато, док год Србина има, 

за Косово ће срце да му бије, 

и моћи ће да погледа у очи прецима, 

и каже да Косово издао није. 
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Ања Репар 

Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор 

 

икада нисам била на Косову и Метохији. Никада 

нисам дотакла тло на којем су животе положили 

највећи српски јунаци. Никада нисам посетила 

најлепше српске светиње, задужбине славних 

Немањића, које су вековима понос, вера и нада српском 

народу. Али знам и увек ћу знати да је Косово и Метохија 

темељ и кров српске државе, колевка сваког Србина и 

олтар Српске Православне Цркве.  

Може ли се место на коме се уздижу Грачаница, 

Високи Дечани, Пећка Патријаршија, Свети Архангели и 

где су некада уздизали ка небу и многи други манастири, 

симболи свега што је српско, сматрати било чим мањим 

од душе? Не, јер песма црквених звона представља 

откуцаје срца Србије и док год постоји и најмања 

успомена на њихов некадашњи снажан, продоран одјек, а 

сада све тиши, блажи, али пркоснији и одлучнији, српски 

народ ће одолети сваком покушају да му се негира право 

на земљу коју је крвљу натопио и од Бога измолио.  

Дозволити да нас неко својим аргументима, ма 

како уверљиво они звучали, убеди да је Косово и 

Метохија само територија, парче земље ког се треба 

одрећи зато што то велики и моћни траже, без отпора и 

жаљења, значило би заборавити ко смо и одакле 

долазимо. А онај ко не зна одакле долази, не зна ни куда 

иде. На овој земљи погинули су и сахрањени српски 

витезови, она није за продају, зато Срби с њом неће и не 

могу трговати. Када бисмо заборавили место на коме је 

писана историја српког народа, место на којем је 

постављен темељ наше вере и културе, изгубили бисмо 

душу и идентитет, издали бисмо косовски завет, одрекли 
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бисмо се Царства Небеског и уништили срж нашег 

постојања. Ако олако заборавимо одакле потиче наше 

културно наслеђе, које се вековима са поносом преносило 

и бранило крвљу наших предака, заборавићемо шта је 

суштина српства, нас самих. 

Косово и Метохија је место које окупља, 

сједињује и мири. То је место где су Срби први пут били 

заједно и својоим проливеном крвљу окајали неслогу. То 

је једино место на којем Срби клече и које се тиче свих 

Срба. Једино из ове земље расту и цветају црвени божури 

више од шест стотина година.  

 

„Земљу коју сам од неба купио 

  неко им је обећао. 

 

  Ко им је обећао, 

  тај их је слагао, 

  што им не обећа 

  оно што је његово? 

  Зато јуришају на мене удружени, 

  кивни што сам их позвао.“ 

 

Подељени у различите политичке странке, у 

различите друштвене слојеве, расејани на пет 

континената, Косово и Метохија је једино питање око 

кога су сви Срби сложни. БИЛО ЈЕ И БИЋЕ НАШЕ. 
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Милош Симић 

 

овест је попут ноћног неба које је беспрегледно 

и несагледиво, чије се границе налазе далеко, 

ако их уопште има, а чије је средиште у свакој 

звезди на њему. Та сазвежђа су путаказ по коме 

управљамо свој пут на земљи, и који нам увек враћа наду 

у то да нас пут неће одвести до тих сјајних звезда које 

крију прошлост у свом тананом зраку који се прелама у 

нашим срцима и умовима, чак и када нам пространство 

небеско сенке високих борова сакрију, борова који се 

налазе крај те стазе и који су неми сведоци збивања и на 

небу, и на земљи. 

Српски народ је своју звезду пратио, и верујући 

јој, стигао на немирни Балкан чију су утробу ратови 

бесних варварских племена кидали од памтивека. Тада 

Срби прихватише крст, и сломивши идоле некадашњих 

божанстава, посташе хришћани, али се никада, у 

сусштини, нису тој вери предали, већ осташе на пола пута 

до пуног спознања Христа чије су име, истина, славили, 

али често онако како су некада обожавали Перуна. 

Потпавши под снажан утицај Цариграда, српска 

национална свест се одупирала бројним покушајима да 

буде спаљена у пламену историје који никада  не може да 

задовољи своју глад, већ стално потреса овај свет. И стога 

бројни српски владари градише цркве и манастире на 

Косову, и урезаше српско име и душу, у те ливаде и 

пропланке, њоме управо градећи темеље светиња. И 

после слома Србије, када је светлост месеца ушла у цркве 

и угушила мирисе тамјана у њима, остало је само сећање 

на земљу која је некада била наша, а онда је узеше 

туђини. И без обзира на то што прапостојбина Срба није 

Косово, већ неки зелени предели на северу, Косово је у 



253  

Косово и Метохија је душа Србије 

 

души нашег народа постало почетак историје и самог 

српског народа и кроз векове је косовско Сунце светлело 

за Србе без обзира на то где се налазе, шапутало им 

својим златним зрацима приче давних времена, 

растеривало огањ повести који је прогањао, а прогања и 

сада овај народ, разбијало маглу која је давила овај народ 

и хтела да му одузме и име и сећање. Косово је постало 

стена на којој се одржавао српски народ, док су дивљи 

таласи насртали на њега као на кринове на стени тој, као 

на цвеће које су желели да покидају и баце у поноре 

морске, дубоко испод нежне морске пене која управо тим 

дубинама заклања светлост Сунца. Косово је за нас 

сазвежђе у облику сунца које је само за нас сијало кроз 

векове и за време сеоба, и за време ратова. Све су наше 

главе управљене ка тој тачки на небу, јер се у њој 

прожимају наша свест о томе ко смо, и наша будућност. 

Остаћемо Срби и за хиљаду векова од сад, али наша душа 

биће бачена у тамне ветрове урагана који чека стрпљиво 

крај света. 

Шта можемо да учинимо да сачувамо своје 

наслеђе? Да ли сада као народ имамо воље да учинимо 

ишта, или ће бити онако како велике силе заповеде? 

Борба неће никада престати, све док поново не повратимо 

своју душу, своје сунце, без кога мрак јада продире у наш 

ум, или док, ако тако не одлучи судбина, господарица 

хтења, почетка и краја, која је руком својом све путеве 

исткала, српско име не потоне и не покрије га тамни и 

хладни вео потпуног и коначног заборава. Ватро, коју 

запали косовско сунце у нама, дај нам своје светло, сјаји 

сада јаче него икада и све нас окупи око црвеног божура, 

немој дати да се угасиш у невољи када си нам толико 

помогла! Ти, ватро, сачињена си од живота оних који су 

за тебе дали живот свој, који су хранили твој сјај речју и 
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телом, знојем и крвљу, и који су дах свој испустили 

мислећи на твоју светлост. Због њих, који су умирали 

срећни јер су изгорели у теби, и због будућих покољења 

која морају да се огреју крај тебе, која морају да сачувају 

своју душу, косовску звезду чији сјај сада прекидају мрки 

облаци, али чије присуство сви Срби, који с колена на 

колено, с оца на сина, преносе легенду о Косову која тече 

нашом крвљу, осећају и сада, не смемо те дати и одрећи 

се тебе. А морамо се запитати, да ли смо и сами помало 

криви за ово што се догађа. Да ли смо својим односом ка 

светом пољу које је за нас равно небеском, одмакли од 

себе лице косовске звезде? Да ли тиме што смо 

заборавили шта оно значи нисмо отуђили прави значај тог 

светла што постоји кроз векове? 

Искрено, ако се бацимо Европи и „Западном“ 

свету и ако примимо оно што нам дају, ако одбацимо 

своје, а прихватимо туђе, зар се нећемо одрећи Косова? 

Ако се предамо том свету који је своје тренутке славе 

преживео, ако прихватимо страни језик, стране обичаје, 

зар нећемо избацити Косово из себе исто као и кад бисмо 

рекли да се одричемо свих манастира и градова у којима 

живи неки други народ, али који нам по праву припадају? 

Косово није само зелена земља, земља са 

манастирима која је стуб наше вере; није само део 

територије државе Србије на брдовитом Балкану. Косово 

је запис наше прошлости, онога што смо били и онога 

што јесмо; део је сржи наше свести која се од малена 

напајала бројним песмама о Косову које је народни певач 

испевао давно пре него што смо се родили управо зато да 

бисмо их ми чули и да не бисмо заборавили свој корен и 

почетак, да бисмо имали доказ о својој историји и да 

бисмо корачали поносито, не стидећи се својих предака, 

не стидећи се свога величанственог наслеђа за које су се 
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дедови наших дедова, и дедови њихових дедова пре њих 

борили презриво чекајући чете грабљиве, бранећи 

границе земље слободне, да бисмо данас могли усправно 

да станемо пред охоли суд и Европе, и света, и изнутра 

обасјани светлошћу речи Косово, поносно кажемо да смо 

Срби, народ који има и корен, и прошлост, и славно име, 

и да се тог имена којег се грчевито држимо кроз векове не 

стидимо, већ поносно стојимо иза њега, и да смо захвални 

својим прецима што су то име сачували за нас, и да 

поручимо целој васиони да ћемо га сачувати за своје 

потомке који ће као и ми данас одолевати нападима и 

сачувати га за потомке своје, све док буде света и века. 
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Тамара Илић                                                                                                             

Средња школа, Варварин                                                                                            

 

 

Шта хоћете ви, злонамерни људи? 

Шта је то зло у вашој ћуди 

што вас тера на злочин тежак, 

да у српску душу заријете метак? 

 

Знате ли шта је човек без душе и срца, 

да без душе срце не куца? 

Знате ли како је остати без свог? 

Свесни сте ли да је изнад вас Бог? 

 

Човек без душе, к‟о риба на сувом, 

зашто Србе осипате тугом? 

Држава без душе, к‟о птица без крила, 

не кварите спокој у ком је Србиjа била! 

 

Ранисте и највећег српског јунака. 

Сад Србија поста слаба и нејака. 

Срушисте нам љубав, сан и мир, 

шта вас је натерало на овај крвави пир? 

 

Тмуран облак сакри зраке сунца српског, 

уби и оте душу народа мог. 

Донесе таму и ружан сан. 

Унесе тишину и тугу у сваки нови дан. 

 

Сад Србин немо хода мрачним тунелима 

тражећи душу своју, коју ви уништисте неделима. 

Осећате ли грижу савест због убиства тог? 

Покушајте, ипак, да схватите шта значи остати без 
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најмилијег свог. 

 

Није ли вам било доста зла који ширите светом? 

Зар је Србија морала да падне пред том вашом четом? 

Знате ли да неко гледа ваше зло? 

Зашто је оно добро у вашем срцу умрло? 

 

Бићете немоћни и ви једног дана 

док плачете за душом својом која страда. 

Гушићете се и ви у болу и ранама 

као што сада сваки Србин пати са сузама у очима. 

 

Тешко је то кад недужан човек страда. 

У нама се изгубила свака нада 

За бољим животом, тежисмо нечему, 

а сада је крај свему. 

 

Крај српском животу,крај српској души, 

Косово се пред нашим очима руши. 

Сад косовска крв тече телом вашим. 

Чувајте је, јер кад нам и све узму зваће се опет нашим! 
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Дина Фесл 

Медицинска школа „Др Ружица Рип“, Сомбор 

 

 

едеља, седми фебруар 2010. године. Београд 

је био покривен измаглицом. Аутомобили су 

беснели путевима, фабрике су одавно 

покренуле своје машинерије, а у једном стану 

недалеко од центра града још увек је владао мир. Све је 

било тихо, као у ишчекивању. Сунце је лагано пуштало 

своје пипке кроз прозорска окна, милујући завесе, тепих, 

рам кревета, снежно беле прекриваче. Управо је стигло до 

нечијег уснулог лица када је ова идила нагло прекинута 

оштрим женским гласом из суседне просторије. „Марина, 

време је за устајање! Црвени крст те неће чекати!” 

Марина је била средњошколка и, као и сви 

средњошколци, није много марила за обавезе, поготово за 

оне које су захтевале од ње да устане рано недељом. 

Устала је мрзовољно, навукла своје најбоље крпице и 

косу закачила својом најновијом шналом. Желела је да 

изгледа најбоље што може због оног дечка због ког је 

уопште пристала да учествује у акцији Црвеног крста. На 

путу до тамо, бацила је поглед на данашње новине. 

„Двадесетогодишња Српкиња убијена на југу Косова због 

одбијања да напусти породичну кућу“, гласила је 

насловна страна. Марина одмахну главом у неверици, 

није схватала такве људе. Није јој било јасно зашто 

једноставно не оду оданде када знају да их тамо не желе, 

када знају да их је мало и да не могу да се боре. „То се 

мене не тиче“, помислила је, „то је само још једна 

безимена девојка која је покушала да одглуми храброст. 

То је само парче земље. Зашто једноставно не одустану и 



259  

Косово и Метохија је душа Србије 

 

не напусте Косово?”, запитала се и наставила својим 

путем. 

 Стигавши до зграде Црвеног крста, одахнула је. 

Није каснила, а још битније, угледала је дечка због ког је 

пристала да своју недељу одвоји да помогне жрвама са 

Косова. Није много марила за жртве рата, за сиромашне 

или за децу Косова. „Ја једна не могу направити разлику 

са своје две руке, па зашто бих се онда трудила? 

Уосталом, ко би мени помогао да се нађем у таквој 

ситуацији? Барем ћу провести дан са њим”, помислила је 

док му је весело пришла и поздравила га. 

 Ушавши у чекаоницу, њено расположење се нагло 

променило. Просторија је била препуна људи. Неки су 

стајали испред шалтера, други су нервозно цупкали у 

редовима. На огласној табли поред врата било је окачено 

безброј обавештења, а на поду су разбацано лежали 

пакети намирница, лекова, одеће, који су били спремни за 

слање на Косово и Метохију. У ваздуху је лебдело безброј 

гласова. Један човек крај Марине распитивао се за своју 

пријатељицу која је нестала на Косову, други је 

запиткивао о формуларима за социјалну помоћ. Марина је 

крочила у свет који јој је до тог момента био непознат, за 

који је мислила да постоји само на филмовима. Није 

могла да се снађе међу свим тим људима који су крај ње 

пролазили као да је не виде, заокупљени правим, 

опипљивим, озбиљним проблемима. Није знала шта да 

ради. Владало је опште расуло. Осврнувши се око себе, 

схватила је да је из вида изгубила свог јединог познаника 

у тој маси и одлучила је да га причека на клупи док се 

маса не разиђе. Пришавши клупама, угледала је  девојку 

коју до тада није спазила. Седела је лица уроњеног у шаке 

и гласно јецала. Забринута, Марина јој је пришла, 

понудила папирну марамицу и упитала је да ли је добро. 
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Девојка је подигла поглед, очију пуних суза, и одговорила 

јој: „Не. Управо су ми рекли да ми је сестра убијена на 

Косову.” Рекавши то, излетела је напоље, њен јецај 

одјекујући за њом. Марина је остала као укопана. 

Неколико тренутака касније, схватила је да је девојка 

заборавила нешто на клупи. Била је то чиста бела коверта. 

Зграбивши је, полетела је за њом, тражећи је погледом. 

Улица је била тиха и пуста. Девојка је одавно нестала. 

Марина се вратила унутра и села на клупу. На коверти 

није било имена, ни адресе. С надом да ће у коверти бити 

неког податка који би јој помогао да пронађе ту девојку 

да би јој вратила њену коверту, отворила ју је. У коверти 

је био један лист хартије, пресавијен на три дела. 

Расклопила је хартију и почела да чита. Било је то писмо 

од њене сестре. Датум на писму био је трећи фебруар 

2010. године. 

  „Драга Ана, мила сестрице, 

Немој очајавати. Знам колико жарко желиш да сам са 

тобом, у Београду, на сигурном. Али и сама знаш зашто 

си ти морала отићи, а ја остати. Ти си се морала 

побринути за наше родитеље, а ја за њихову оставштвину, 

њихово наслеђе. Наше старо имање можда није велико, 

али вреди много. Само се сети како нам је бака причала 

приче поред старог огњишта док смо биле мале. Само се 

сети резова на довратку којим је мама означавала колико 

смо порасле. Сети се татине њивице и како те је учио да 

држиш ашов. Не могу тога да се одрекнем. Не могу те 

успомене да препустим странцима. Морам остати и макар 

покушати да сачувам делић наше прошлости, наше 

историје. И није у питању само наше имање. Ми 

припадамо овде, Косову. Ово је наш дом. И одбијам да га 

се одрекнем. 
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 Ово је земља којом су корачали наши преци, овде 

су оставили своје семе, своје наде и сне о бољој 

будућности. Својим знојем и својом крвљу су бранили 

ово парче тла за будуће нараштаје. И када су градили, 

градили су за нас. И када су сањали, сањали су нас, овде, 

сада, како градимо за покољења која ће доћи после нас. 

Наша деца. Зар нећемо ништа оставити својој деци? Зар 

нисмо сачували нимало оне храбрости којом се Косово, 

којом се Србија, дичила некада давно? Сети се Косовског 

боја, мила сестрице. Када није било ни трунке наде, људи 

су веровали. Веровали су у Бога, држали су се грчевито за 

последњу струну вере, знајући да их он неће напустити. И 

није. Иако су преживели трагедије, бројне муке, патње и 

неправде, ојачали су и научили да се боре. Да се боре и не 

одустају од онога што им припада, као ни од сопствене 

припадности. Изгубили су многе животе, многе 

будућности, али стекли су храброст, одлучност, 

достојанство. Не смемо заборавити да су то све чинили 

ради наше будућности. А шта ми чинимо? Бежимо 

кукавички? Зар то желимо да оставимо у наслеђе својој 

деци? Не, ја одбијам да бежим. Одбијам да бежим. 

Одбијам да оставим све ове људе који су своје животе 

уложили у стварање прошлости, садашњости и 

будућности на Косову.  

У прошлом писму си ми писала да је Београд сив, 

изнурен, а људи далеки, страни. Писала си ми да се 

осећаш усамљено и да ти фале они топли погледи са 

којима си се сретала свакога дана док си још живела овде. 

Писала си ми како се осећаш огромним јазом одвојена од 

смеха других, од топле руке пријатеља и њихове 

подршке, иако тамо сви живе мирно, без страха, без 

стрепње. Писала си ми како не схваташ шта недостаје, 

али да не можеш да живиш без тога. Мила сестрице, тако 
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се и ја осећам сваког дана јер ми недостаје сигурност у 

којој ти живиш.  

Овде је сада ваздух много хладнији, ветар је немилосрдан 

и боде. Сваког јутра осећам како се злобно пробија кроз 

влакна мог вуненог огртача, штипа ми кожу. Да мало 

боље ослушнем, заклињем се да бих га могла чути како се 

пакосно смеје, ликује. И цвеће поред улазних врата је 

изгажено, мртво. И сећаш ли се како смо, док смо биле 

мале, дубоко и искрено уживале у оним ретким 

тренуцима тишине када смо могле да, ако бисмо се јако 

умириле, ослушнемо цврчке или крекет жаба у рано 

предвечерје, или чак благо шуштање листова липе испред 

куће док се поветарац поигравао њима? Та тишина је сада 

постала неподношљиво немилосрдна, окрутна. Понекад 

ме чак подсећа на најболнији крик. Цврчци и жабе су се 

утишали, липа испред куће је посечена, а једино што 

тишина доноси, јесте зла слутња и стрепња. Стрепња са 

којом се будим и са којом сваке вечери утонем у сан. 

Али, упркос свему томе, ја и даље имам наде да ће бити 

боље, верујем да је ово само још једно искушење у низу и 

да ћемо успети да га превазиђемо. А знаш ли зашто не 

губим веру, мила сестрице? Знаш ли зашто и даље 

налазим да је све то подношљиво? Зато што сам свакога 

дана сведок чуда. Зато што овде влада јединство, иако 

тако не изгледа. Није довољно превући бодљикаву жицу 

преко половине Косовске Митровице да би људи били 

раздвојени. Нас спаја крв и заједничко наслеђе. И није 

довољно запалити цркву да би људи престали да верују. 

Темељ наше вере не налази се у земљи, већ дубоко у 

срцима свих нас који верујемо. И није довољно сломити 

даире да би музика утихнула. Све док постоји нада, ориће 

се гласови народа и улицама ће одјекивати: „Христе 

Боже!” Иако је земља гола, још увек се људи сећају 
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златне боје жита што је прекривало пространства. И знају 

да ће та времена опет доћи. Иако је тишина густа, у 

сећањима људи још одјекују покличи војника што су дали 

своје животе да бисмо ми сад били овде. Иако су 

манастири спаљени, пепео који је ветар разнео довољан је 

да бисмо се сетили шта су они представљали, шта и даље 

представљају. 

Зато је Косово душа Србије. Не због грађевина, не због 

споменика, већ због онога што они симболишу људима. 

Због онога што они представљају у нашим срцима – 

понос, јединство, припадност, корене, крв. И верујем да 

цела Србија носи ову крв у себи. Зато одбијам да 

престанем да се борим. Знам да и иза ових тамних зидина 

постоје велика срца, поносна, храбра, патриотска, која 

неће допустити да душа Србије заврши проклета, 

прогнана. И та срца нас неће заборавити, ни осудити на 

заборав. Тело не може преживети без душе. Србија не 

може преживети без Косова. Душа, мила сестрице. Душа 

Србије. То је оно што ти недостаје. То је оно без чега се 

осећаш усамљеном. Недостају ти саосећајни погледи 

странаца на које си навикла док си живела овде. 

Недостаје ти вера да ниси сама. А мени… Мени недостаје 

срж, сигурност и сан. Али зато знам да је Бог још увек ту 

и да нас није напустио. Помоћ је одмах ту иза планина. 

Само не смемо губити вољу ни стрпљење. 

        Видиш, сестрице? Не можемо једна без друге. Ти 

имаш оно што мени треба, а оно што је мени највредније, 

теби недостаје. Тако ни Србија не може без Косова. Тако 

је Косово изгубљено без Србије. Запамти, тело без душе 

само је празна љуштура, а душа је без тела осуђена на 

вечито лутање. И зато покушај да разумеш зашто морам 

да останем да се борим за оно што припада нашој 

породици. Наше имање је мало, али оно је душа наше 
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породице. Када бих од тога одустала, одустала бих од 

свега у шта верујем. И зато не допуштам да ме неко 

истера из мог дома. Нека дођу, нека покушају да ме 

истерају. Наоружана сам вером и несаломивим духом 

нашег народа. И знам да ће помоћ доћи. Само је потребно 

да сви схвате да Србија не сме да се одрекне своје душе. 

За ту душу сам ја спремна дати свој живот.   

       

 Заувек твоја, Милена “ 

Марина је заклопила хартију и заплакала. Сетила се 

насловне стране новина, сетила се својих мисли, сетила се 

своје неспремности да помогне и бола у очима девојке 

која је изгубила сестру. Време као да је стало, а Марина 

је, уронивши у писмо, први пут уронила у стварност. 

Дотакла је стварност и схватила. И две руке праве 

разлику. Неко се управо за те две руке моли, неко управо 

на те две руке рачуна. И ње се тичу судбине тих људи. 

Њеним венама тече њихова крв и она је та помоћ која је 

одавно требало да буде тик иза планине. 

 Недеља, седми новембар 2010. године. Марина је 

ужурбано корачала ка згради Црвеног крста са кутијом у 

рукама. Ушла је унутра и поздравила људе у чекаоници. 

Спустила је кутију на земљу и разврстала одећу и лекове 

у пакете који су спремани за слање у Косовску 

Митровицу. Након тога, сместила се на своје место за 

шалтером за примање донација, које је заузела у фебруару 

те године. Њеног познаника није било нигде на видику. 

Али њена свест је била више него присутна. Њена одлука 

је била да покуша да помогне да се спасе макар и делић 

српске душе. А шта сте ви одлучили? 

 

 

 


