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Предговор
У тренутку када је реч истине утихнула, када нам се
откида део по део неба Србије, њена душа трепери у пламену
дечанских свећа, одзвања у поју грачаничких монахиња, лелуја
над куполом Патријаршије, вида ране над моштима Светог
Козме и Дамјана. Тамо где су столовали српски патријарси, чува
силину тајне на гробу Цара Душана, а натпис „зеница ока мога
гнездо је лепоте твоје“ одише мирисом тамјана Богородице
Љевишке.
Попут византијских мозаика који и даље сијају златом,
скривени велом времена, у Светој Софији, светиње Косова и
Метохије сведоче о минулим временима, палим јунацима,
коренима духовности и писмености у Срба. Носећи тугу у
очима, сећање на лепе дане детињства проведене на Косову и
Метохији, или пак, бес, жељу да истина проговори, ови млади
људи, чије су мисли пред Вама, драги читаоче, сведоче.
Зато, желели би смо да остане траг који је део нас и који
ће се уклопити у мозаик будућности. Златне речи деце
превагнуле су кантар ожиљака тишине, а време је посведочило:
„Косово и Метохија је душа Србије“...

Уједињена Србија

„Косово и Метохија је душа Србије“
Тамара Згоњанин
Земунска гимназија, Београд
оштована Србијо,
Овде Ваша душа. Да, Ваша душа. Не, не мислим на
Београд. Шта, већ сте ме заборавили? Па ја сам, Косово са
Метохијом. Давно је било од кад сам Вам овако писао. Кад оно
беше, 1999.? Пре „Америчких Анђела“ и легендарног
„Невидљивог“, којег смо, у недостатку правих, гађали
противградним ракетама? Морате признати, велика је
могућност да је то оно што се десило. Како ли смо само дошли
до овде? Да ли је могуће да сте ме већ заборавили? Ја знам да ја
Вас нисам, драга Србијо. Све тренутке које смо делили. И
добре. И оне мало горе. А Бога ми, и оне најгоре (а морате
признати да их је било, и то не баш мало). Сећате ли се сад?
Људи су ме готово и заборавили. Али тако Вам је то. Људи
заборављају. Они виде само оно што желе да виде. А то је,
признаћете, јако мало. Широм отворених очију, гледају у
испразну фабричку будућност са токсичним маглама и трооким
жабама (нуклеарна енергија је ипак много исплатљивија). Али
Ви нисте, зар не? Тако сам и мислио. Нисам ни ја. Нисам могао.
Ми земље памтимо. Памтимо све. Све људе који су стали поред
пута да се одморе, а нису стигли до одредишта. Сву децу која
нису стигла до школе. Све уплакане мајке, ожалошћене мужеве,
очеве, супруге… Сва крв коју смо упили. Не знам колико дуго
ћемо моћи да упијамо док не препунимо и не потеку крвави
потоци. Али, људи су заборавили. Или макар полако
заборављају. Да ли су они добили избављење? Ми, који се
вечито сећамо свих злочина, јесмо ли осуђени на патњу? Ми,
немоћни да било шта зауставимо, зашто се ми сећамо? Колико
људи ме је напустило? Бројке, те мале шаре на папиру, мени
ништа не значе. Осећам се празно. Напуштене куће, и даље
намештене. У углу мала дечја столица. Поред рерне лутка у
хаљиници. Али центриметри прашине прекривају све и гуше
ме. Гуше и људе. Ако сам ја (и даље) Ваша душа, Ваше срце,
они су Ваша крв. Крв не сме напуштати срце. Треба да се слива
у њега. Много је година прошло од оне давне 1389. Тада се
знало за шта се гине. За отаџбину. Слободу. Децу. Породицу.

3

„Косово и Метохија је душа Србије“
Све ствари срцу драге. А сад? Гинемо за политичаре. Новац? Да
ли је свима стало до тога? Да ли зато покушавају да нас
раздвоје? Због угља? С допуштењем, нека вас Америко,
Западе…. Носите тај угаљ. Ви који сте своја срца давно
оперисали сваког осећања, како можете да схватите колико то
боли? Морфијумом отупљене нације, знате ли за бол растрзања
душе? Ви сте своје душе, своја срца, исчупали. Пластичним
травњацима прекривени ожиљци ипак не бледе. Остају ту, да
вам се ругају и подсећају да је ту некада нешто живо куцало.
„Проклет био издајица који је непријатеља пустио на тајна
врата…“, писало је негде, зар не? Ја ћу на то додати, са
допуштењем, „свесно или несвесно“. Јер, морате признати
разлика је мала. Онај који, свесно или не, напушта своје, остао
је без домовине. После свега што смо заједно прошли, они хоће
да нас раздвоје. Да ли сте спремни то да им допустите? Седите
за столом, испред вас је једно, наизглед небитно, парче папира.
Пенкало у руци, врх одмах изнад испрекидане линије, спремно
за потпис. Не потписујте то, поштована Србијо! Не верујте
њиховим пластичним осмесима, смогом зацакљеним очима,
хлором избељеним зубима. Они нису срећни. Они су
заборавили. Питате се шта? Заборавили су своју дужност.
Према народу. Према својој крви. Према својим срцима. Једни
другима су исчупали срца и заменили их металним
часовницима и зупчаницима. Исчупали су своје душе и продали
их за компјутерске програме високе технологије. Али није то
исто. Народ је вештачки срећан, вештачки богат. Укратко,
вештачки. Не кажем да смо ми савршени. Чак, далеко смо ми од
тога. Али трудимо се. Не идите на страну вештачке среће.
Једног дана, јачи налет ветра ће одувати ту измаглицу која
прекрива њихове очи и не допушта им да јасно виде. Кад се то
догоди… Мада, не треба баш задржавати дах. То би могло да
потраје. Мада, ако нас раздвоје…
Немојте плакати за мном. Нисам ја оно за чим треба плакати.
Ми ћемо плакати за Вама. Јер ћете се придружити реду
хелијумски напумпаних држава, вештачких осмеха и
механичких срца. Немојте. Молим Вас. Не треба Вам то.
С пуно лепих жеља и нада,
Ваше Косово
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„Косово и Метохија је душа Србије“
Ђуро Карановић
Гимназија „20 октобар“, Бачка Паланка
виће јутро на Косову равном,
сви војници на причест иђаше,
они своје душе просветлише,
за љуту се битку припремише.
На Косово стиже сила турска,
силна војска турског цар Мурата,
дошли српску умирити земљу,
Крвцу пролит' српским јунацима.
Обилић се Милош припремио,
Око струка сабљу опасао,
Обећање дао кнез Лазару,
погубиће турскога султана.
Војници се Богу помолише,
три пута се српски прекрстише,
Иду гинут' за веру 'ришћанску.
Тад се обе силе сударише,
ударио јунак на јунака,
Вијори се у Срба застава,
ал' више је турских барјака.
у Мурата млога силна војска,
Сто 'иљада младих јањичара,
из Једрена турске престонице,
и педесет 'иљада спахија.
Сваки свога вранца узјахао,
оковану сабљу опасао.
У Лазара јунак до јунака,
Сваки вреди као три Турчина.
Турска војска крену на Лазара,
Да погуби српскога владара,
ал' се не да срце у јунака,
када падне једна српска глава,
одма' пада и десет Турака.
Срби моћан јуриш учинише,
кроз турске се редове пробише,
угрозише младога Јакуба.
Кад то зачу турски цар Мурате,
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он нареди сину Бајазиту,
Да помогне брату рођеноме.
Ал' он беше срца каменога,
не поможе свом брату Јакубу.
Једва Јакуб главу извукао,
Од српских је сабљи утекао,
пак дозивље младе јањичаре,
да помогну њему у невољи.
Јањичари с' њему одазваше,
бритке своје сабље повадише,
помогоше младоме Јакубу.
Српска војска надмоћнија беше,
Много турских глава укинуше,
ал' се деси чудо изненада,
изгледа се Обилић предаје.
До турскога цара дојахао,
окренуо копље наопако,
те му турски селам називаше,
Мурату се до земљице клања.
Ал' не беше Милош издајица,
из чизме је ноже извадио,
обећање дато испунио,
и турскога цара погубио.
То видеше Срби потурице,
ал' Милоша спречит не стигоше,
крваве му руке завезаше,
јуначку му главу одрубише,
а тело његово бацише,
да изједу црни гавранови.
Вест о смрти турског цар Мурата,
по турској се војсци проширила,
Моћну турску силу ослабила.
Ал' се деси велика незгода,
оклизну се вранац од Лазара,
паде кнеже Лазар у прашину.
Војници га турски ухватише,
и султану своме предадоше.
Кад Бајазит угледа Лазара,
он је њему 'вако бесједио:
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„Кнез Лазаре од земље Србије,
погледај де својега јунака,
изјели га црни гавранови!“
Њему вели српски кнез Лазаре:
„Погледај де главу Обилића,
погледај де главу од јунака,
оваквом се Бајазите главом,
уздиже до Бога свевишњега. “
Када Лазар заврши бесједу,
проговара султан Бајазите:
„ На пањ кнезу главу поставите,
сикиром му живот прекините! “
И војници тако урадише,
земаљски му живот прекинуше,
али оста душа Лазарева,
да почива у Царству Небеском.
Турска војска беше надмоћнија,
удари на Вука Бранковића.
Бранковић се смрти препануо,
са Косова поља утекао.
Турци српску земљу по'араше,
све јунаке српске посјекоше,
и сироте љубе оставише,
ал' у Срба вјеру не убише.
не падоше узалуд јунаци,
својом крвљу земљу натопише,
и Косово светим направише,
Тако српску душу сачуваше.
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„Косово и Метохија је душа Србије“
Исидора Живковић
СШЦ „Јован Цвијић“, Модричa
,,Sunday, bloody Sunday... Тако је код нас сваки дан,“ рече
Марко.
У то вријеме, Нови Сад је био једина прилика да одем негдје из
свог малог мјеста.
Сјећам се, касни јули и топли дах љета. Страшно сам вољела тај
Трг слободе.
Сједила сам на клупи и посматрала пролазнике, када је поред
мене сјео један дечко.
Правила сам се да га не примјећујем, али тај поглед нисте
могли игнорисати. Добро сам га осмотрила крајичком ока.
Сједио је и пазио на своју млађу сестру, која се играла ту.
Већ сам и престала да га посматрам, када ми је у једном
тренутку пружио руку и рекао ми: ,,Ја сам Марко.“
И, ту је све почело. Сједим на клупи у непознатом
граду, међу потпуно непознатим људима и причам са њим, кога
вјероватно никада више нећу срести.
Каже, припрема се за факултет. Ту је дошао, код родбине, да
проведе распуст. Причала сам му о себи и о стварима које
волим и које ме чине сретном. На први поглед ми се учинио
јако симпатичним и добрим за слушање. Напослетку, сјетих се
да га упитам гдје, у ствари, живи. Смијех са његовог лица је
само склизнуо и онда је престао да прича. Не знам да ли то
нисам раније примијетила, али тада је и сунце зашло за облаке
и оставило све у сивилу и хладноћи. Тада ми је рекао да чека
дан када ће отићи из мјеста у којем живи, трагајући за бољим
сутра. Признао ми је да се боји сваког јутра које дочека на тлу
Косова. Сјај из његових очију је ишчезао, а лице је остало
непомично, као да је од камена. Створивши ову непријатну
ситуацију, шутјели смо тако неколико минута. Помислила сам
да ће још нешто рећи, очекивала сам да ће прекинути тај мир и
тишину који су се увукли у кости и нагризали све. Видјела сам
га да полако отвара уста да нешто заусти, али се у задњи трен
предомислио, као дијете које покушава да промијени крај приче
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на коју је одавно стављена тачка, али убрзо посустаје, јер види
да нико не мари за његов глас.
Окруживали су нас бука, смијех, плач, али постојао је само тај
тренутак тог неугодног мука. У жељи да прекинем тај одвратни
мир, извинила сам му се, рекавши му да нисам знала да дирам у
болну тачку. Показао ми је благи, несигурни осмијех, тек
толико да поправи ситуацију. Рекао ми је да је све у реду.
Говорио би онда, често остајући без ваздуха, само да га
нико не би прекинуо прије него што успије да каже све што
жели. У гласу сте му јасно могли осјетити јецаје, а у угловима
очију сузе које су се плашиле канути. Преда мном се налазила
једна дјетиња душа, чиста и невина, огољена и незаштићена
пред налетима бола и тужне судбине. Слушајући га како прича,
око срца ме је стегла нека невидљива омча, направивши ме
потпуно беспомоћном у том болу. Његов тужни поглед говорио
је више од хиљаду ријечи. Трљао би руке о панталоне од
нервозе и гњева док би причао о својим прецима који су тужно
завршили своје животе. Дали су све за отаџбину, а никада нико
то није знао цијенити на прави начин. Никада нису били
слободни, нису могли да се смију, нису могли да живе сретно и
да захвале Богу на сваком новом дану, баш као и Марко сад. И
гдје је ту част? Увијек им је над главама био неко ко им је
говорио шта и како да раде, неко ко је унапријед испланирао
њихове животе и знао да ће се све завршити погрешно. Гдје су
нестали сви ти људи који су насилно отјерани са својих
огњишта и никада се нису вратили? Да ли су стварно заслужили
да им се тако завије траг? Узето им је све, кров над главом,
смисао живота. Протјерани су из својих топлих домова, из
кутака који су били само њихови. Страшно је и помислити шта
је људска жеља учинила и шта је кадра учинити. Ту је, као и
људска глупост – бескрајна.
Чинило се и још увијек се чини све да би се дошло до жељених
циљева. Људски животи се олако продају и заборављају. Дјеци
се одузимају права која се никада не би смјела одузети. Њихова
права на игру, права на школовање, а, на крају, и права на
живот.
Ноћима не смију да спавају у својим собама и домовима,
стрепећи да неко у свом хиру неће доћи и одузети им све.
Таман када осване јутро и када помисле да су оно најгоре
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преживјели, дочека их тужна свакодневица. Посвуда само она
ружна, неугодна тишина, покоји случајни пролазник који не
смије да се окрене иза себе. Они не познају други одговор осим
„Не“. Вијековима се на Косову све присваја насилним путем.
Спаљују се цркве и све друге задужбине које су остале иза
највећих српских владара, као свједоци њиховог постојања.
Народ у то вјерује и моли се томе. Вијековима су очуване, јер је
то понос Косова, а онда се појави неко ко себи да за право да
уништи нечију вјеру. Одувијек се воде ратови из којих нико не
излази сретан и задовољан. Покопавају се и тјерају људи који
су се случајно нашли на мјесту злочина. Они који остају иза
њих, знају која је жртва коју дају. Нису у моћи да ишта учине, а
не желе, или не могу, да оду са својих огњишта. Њихови дани
су претворени у непрестану борбу за бољим сутра које увијек,
као за инат, измакне.
Смијеха на њиховим лицима скоро и да не видите, а и ако се
појави, биће то само благи, несигурни осмијех који ће
покушати исправити ситуацију, баш као и Марко. Убрзо ће
нестати, јер нико од њих не проналази довољно јак разлог који
ће им одржати тај осмијех на лицу.
Напосљетку, Марко је само још дијете, баш као и ја.
Рођен је у погрешно вријеме, на погрешном мјесту. Његов
живот и његову срећу су кројили други.
Схватила сам да су нам судбине различите. Над његовим
животом и његовом срећом ће вјечито бити упитник као
подсјетник на мјесто у којем је одрастао и градио прве темеље.
Показало се да се није пуно тога промијенило од Косовског
боја. И даље се стално воде борбе око тог дијела Србије, и даље
страдају невини људи који се не штеде када је у питању
отаџбина. Али, надам се да ће једном и изнад њиховог неба
засијати сретна звијезда.
На крају, растали смо се. Не знам да ли ми је
повјеровао када сам му рекла да ми је жао због свега, али топло
ми се насмијао. Рекла сам му да се надам да ћемо се још
видјети, на неком другом мјесту, у неко боље вријеме и онда је
- нестао у даљини.
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Марко Жарков
Школа за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад
а ли је све онако како нам се чини или је све само како
желимо да видимо јер се плашимо истине? То питање
сам себи постављао изнова и изнова, ко зна колико
дуго, док сам био загледан у стабло једног старог дрвета под
којим сам лежао.
Свакаква створења долазе и једу његове плодове,
халапљиво се отимајући око њих и, на крају, када заврше,
уместо речи „хвала“, приђу, па као да им није доста крвнички
откину парче коре не би ли још бола нанели том дрвету. По
гранама се види да су многи пролазивши овуда, на чијем се
путу безазлено нашло дрво, бесумично кидали гране, али дрво
баш у инат њима са још мало преостале снаге гура и израђа
нове изданке, обнавља кору, пупи и живи.
Пришао сам дрвету да видим његово дебло изблиза.
Пришавши, опазио сам неколико рупа од метака, пар стрела
забодених у њега, али сломљених од његову чврсту кору. Свака
је рупа зарасла мирисном сребрном смолом, а после ње долази
још већи здрави поносни слој дрвета. Неки су се и уписали
нечим што су имали при руци, ту су имена уписана тако дубоко
да их је дрво загрлило његовим годовима као да их милује. Ту
стоје уписани Лазар, Стефан, Душан, Сава, имена није прекрила
смола већ су златом урамљена. Устремио сам потглед нагоре,
крошња је била веома разграната са пуно свакојаког лишћа, а
лишће је на чудан начин одисало духом као да је живо. Неко
лишће изгледа као да плеше, неко као да се смеје, неко успут
прича, али сви имају нешто заједничко. Нека их је мука
притиснула, па се опустило и пушта да га ветар носи. Али, све
ми је то чудно да, ма колико крошња да је при средини здрава и
широка, према врху се полако сужава и скупља. Бојим се да ће
једног дана доживети свој врх, а моје надање је баш супротно.
Волео бих да доживљава врхунац свакога сата, дана, године.
Такву судбину може имати само ако му је корен јак и чврст.
Са жељом да погледам тај славан заслужан корен
клекао сам и, као маљ да ме је ударио доживео сам шок. У
мојим очима ће остати урезана сцена, на души жиг ударен до
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краја живота и као куче цикнуо сам од ужаса. Наизглед, јак
корен, здрав прекриле су многе муке. Многа рачвања су
доживела велике несреће, неке је болест потукла, неке су разни
инсекти искидали и однели ко зна где, а неки су нагорели. Док
они преостали живе у страху од којекакве несреће која их вреба
као да су у самом Аду. Корен златног одсјаја у мраку земље,
корен који залази преко многовековног мрака Ада кроз разне
неугодне слојеве земље, кроз камен се пробија. И опет се
завршава у предивној, чистој, изворској, подземној води, која
долази из далеке земље, ко зна које, одакле црпи сву неопходну
снагу.
Осим муке са земљом, преко корена узалудно лежи
безброј сувог лишћа трудећи се да својим телом заштити корен
да се не би распао, изгубио и да га неко не би однео, а највише
да га најгори убица, заборав, не би убио. Све више ми се чини
да оно горе лишће полако заборавља натруле гомиле сувих тела
које по ноћи светлуцају и опомињу свакога ко се намери на
корен, али узалуд. Ко зна колико ће још лишћа морати да
опадне да би тај корен постао безбрижан и ушушкан. Корен од
самога злата, корен енергије, душа стабла мора преживети по
сваку цену. Тако су мислили макар они прави, али дрво без
њега не може. Он прикупља све што је потребно за свакога на
дрвету, он је најстарији, најискуснији, први је настао, без њега
гину сви.
Испричах ову причу једној старини у мом крају, за
њега кажу да много тога памти и зна, многима је он растумачио
снове, указао на грешке и кроз причу саветима извео на прави
пут. „Е, мој деране, та твоја прича и то дрво су налик овој нашој
Србији. Расла је високо, снажно, уздигла се до неба, разгранала
и изродила Србља мноштво баш као тог твог лишћа. И њу су
шибали ветрови, спопадали разни створови и звери, ломили јој
гране, сатирали децу, рањавали тело, подаштавали њену
историју и хтели да је затру, али није дао тај српски корен, који
је извор свега. Он је, деране мој, поникао на Косову, на Косову
и Метохији засадише га наши цареви и велможе. Прост га
народ српски крвљу и знојем заливаше, а Црква га наша
православна однеговала и сачувала. Уздигла га до небеса и у
душу сваког Србина усадила. Док је Србља биће и Косова, док
је српске душе неће бити заборава.“
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Милан Мијајловић
Хемијско-технолошка школа, Суботица

ио сам четворогодишњи дечак који је тек почео да
разумева свет око себе, а по мојој земљи су падале
бомбе. Звук сирена сам доживљавао као још једно
правило понашања. Нисам се бојао јер сам знао да је мој тата
војник и да нас брани, тада сам мислио да ће он са својим
другарима отерати неваљале чике што „стално нешто вежбају“
– тако је то мама објашњавала. Међутим, на лицима мојих
родитеља, нешто друго је писало.
Једне вечери, када је тата дошао кући, чуо сам, између
осталог, да је мама рекла: „Само не Косово!“ Нисам знао шта то
значи, а не би вредело ни да питам – за мене је то тада било
само нешто непознато али врло важно.
Престале су бомбе, дошла су нека нова пролећа, ја сам
растао, здрав, безбрижан и весео, али Косово је полако почело
да улази у моје срце, да тече мојим венама.
Причали су ми родитељи, деде, бабе, причали су
наставници... и ја сам лагано схватао колика је то рана на души
свакога од нас.
Наша основна школа је сваке године, традиционално,
дочекивала децу са Косова и Метохије. Желећи да што боље
упознам те хероје који и даље опстају и остају да чувају оно
што се зове светињом у нашим малим животима, угостио сам
једно од те деце. Тада сам схватио да том, мом новом, другару
обичан, безбрижан излазак на оближње игралиште, шетња до
града, значе исто што и дисање, што и откуцаји тог храброг
срца.
Сваке вечери смо разговарали до дубоко у ноћ, а наше
Косово, наша Метохија је нарастала у мом срцу до неслућених
висина. Док смо причали, као да сам чуо звуке тешких
манастирских звона, гласове Лазара, Милоша, звекет мачева из
давних битака.
Хиљаде питања се као непробојан млаз сливало у само
једно велико ЗАШТО?
Кажу: „Криви сте!“
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Криви смо зато што желимо мирно да живимо.
Криви смо зато што желимо да нам се не угаси ватра на
огњишту.
Криви смо јер своју колевку желимо да љуљамо,
желимо да се у њој стално чује плач новог чеда.
Криви смо...
Боже, само теби у овим тренуцима могу да се обратим.
Хоћеш ли икада посејати давно измрлу клицу мудрости међу
овај мој напаћени народ, да се, коначно, усагласимо, да
саставимо оне кристале одавно разбијене кугле, наше Србије,
да засија пуним сјајем да нам обасја и Косовску и Сремску
Митровицу и Драгаш и Суботицу.
Боже, хоћу и ја код мог друга да заједно и безбрижно
ходамо стопама наших предака, стопама које душу греју јер,
наша је то душа, то Косово, та Метохија, ова Србија!
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Миљан Мандић
СШ ПТТ, Београд

равнато поље не чује свој говор
Ни лелек себра
Ни напев девојачки
Само један божур светлост сунца гледа
Ниче поносито из крви, јуначки.
Травнато поље не чује свој говор
Нити божур види своје лате лик
Само зна да поље пусто је пред њим
И шибан, јаким ветром, већ мири се с` тим.
Травнато поље не чује свој говор
Нити божур види сопствени му лик
Поред њега нико да му заклон буде
Од несносног ветра што игра се с` њим.
Усамљен ко бисер у устима шкољке
Очекује скоро ножа кратак рез
Или кобни удар ветра немилосног, јер,
Травнато поље не чује свој говор.
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Наталија Коцић
Гимназија „Бора Станковић”, Ниш

чим да ткам, сликам и резбарим –
без разбоја, сред дугиних боја,
и поља великих хероја.
Истках српско платно
од јаука болних рана
и усклика хероја,
од меда из пчелиња роја,
од корака лака борца из строја.
Кошуљу саших јунаку на Косову
од даха исплетох бисерну срму,
љубав ми испуни груди
да српске јунаке не забораве људи.
Ткање је моје јарких боја,
ишарано цветовима пољског цвећа
да се у њему огледа дечја срећа.
Резбарим на дрвету
икону свету.
Изрезала сам имена славних јунака,
урезала сам и имена славних предака.
Бојим се заборавиће их српска деца
наметнуће им туђу веру и непознату фреску свеца.
Сликам бојама дуге.
Насликала сам народне шаре.
Слика је лепша од ћилима и тканица,
а рам исплетох бисером бројаница.
Насликах и мудрост Светога Саве,
далековидост Стефана Немање,
храброст Лазареву и јунаштво Обилића,
лозу Обреновића и Карађорђевића,
процветаше косовски божури црвени,
слика ми све Србе обгрли.
Насликах славног Доситеја,
краснописом исписах ћирилицу нашу

16

„Косово и Метохија је душа Србије“
што нам оста од Караџића Вука,
а слика ми поста ко земаљска кугла велика.
Сада резбарим, вајам, ткам и сликам
ужурбано божур ткање,
утках у њега Борино Врање,
заигро коло сред Србије,
заталаса божуре са Косова поља
и жито зрело целе Метохије.
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Невена Томић
Пета београдска гимназија, Београд
остоји светлост настала за праведне, и њен друг је
радосно одушевљење. А светлост праведних је вечна...
Ова ватра односи све што је материјално и злих
својстава, и Он њу хоће да распламса свом снагом...
Само једну светлост да избегнемо - ону која је плод жалосне
ватре. То није она што чисти, већ је осветничка.“
Смејеш се.
Сунце те голица испод трепавица. Пецка ти образе његова блага
светлост.
Јабуке сјаје. Једна румена је тако високо.
Кикоћу се деца.
Желиш да је дохватиш, да се насладиш њеним соковима. Делује
високо, као да је све.
Кикоћу се деца, пружаш руку ка јабуци...
Смеј се!
Победи ветар и обгрли га! То је знак да јесте!
Дизала си очи и ка киши и пуштала да ти пада по лицу онда
када су се сви од ње склањали!
Гледаш у ватру.
Из ње израњају лица људи са зверским погледом. Са болесним
кезом.
Жена вришти.
Пуца стакло.
Пред тобом громада.
Застаје ти срце.
Планина у буктињи са ореолом зла на своме врху.
Заклања Сунце и оставља те у трену дрхтаву у сенци...
Са мишљу да жели да те повреди...
Човек.
Неко ломи крст на врху Цркве.
Са избезумљеним погледом и устима пуним зуба прилази са
ватреним мачем дрвету под којим се скриваш.
Дете јеца.
Он са лакоћом убира јабуку. Приноси огањ стаблу.
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Немаш снаге да се помериш. Низ образ осећаш кап која лиже
док се пламени језици дижу по сводом.
Стабло букти.
Крст се не да.
Твоја суза пробија ваздух.
У њој се огледају ватра, земља, небо...
Звони звоно и таласа површину сузе. Заронила би у тај океан!
Човек насмејан. Чији је ово рај!?
Звони звоно.
Радуј се!
Зарићеш руке у пепео изгорелог стабла јабуке и узнети са
собом читаву земљу, и имаћеш више од плода чије убирање су
ти дали за задатак!
Јер, све је као беба у колевци. И ту си да би га поставила на
ноге и дала му крила.
Из те си земље црпла страсти а сада је носиш ка висини на
својим раменима.
Насмеј се на свој сан!
Исто сунце сада распирује огањ твога огњишта.
Али, неће заборавити твоје срце.
Пусти га Руци која ће те одвести у Нови Јерусалим, јер зна да
требаш и обућу и одећу.
Причекај да ти баце појас за спасавање да би ушла на лађу!
Сада када више немаш чему да господариш, сада када ћеш бити
слуга.
Сада си слободна.
Опрости им, не знају шта чине.
Весели се!
„Радоваће се томе пустиња и земља сасушена, веселиће се
пустош и процветати као ружа.
И видех небо ново и земљу нову јер прво небо и прва земља
прођоше, и мора нема више.“
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Олга Митровић
Ваљевска гимназија
алеко од метохијских обала Дрима, на којима сам
развила своје клупко живота, посматрајући игру
дневне и ноћне копрене, исписујем по жутој храпавој
хартији низове знакова, као сведочанство о косовском
тлу, на коме су се укрштале људске судбине и интереси моћних
империја. Осетих, како без обзира на дистанцу са пределом, нит
оног клупка, које сам давно почела одмотавати, тка у мојој
свести пејзаже косовске и сваки орнамент камених плочника
Видовданске улице, у којој начиних прве кораке. Подстакнута
стваралачком имагинацијом, дозволила сам да суза заигра у
мом оку, кане у модри сјај мастила и начини спектар успомена.
Желела бих да се загледам у пркосне, кристалне
проклетијске висине, којима одјекују звона средњовековних
светиња и које као да бејаху степеница српским витезовима
тајанственим висинама царства Небеског. Ступајући у светле
одаје Патријаршије, осетила бих мирис тамјана и манaстирске
лучи, док би ми се поглед губио у игри плавог и златног платна
зографа. Погледала бих у плаве, мудре очи портрета светаца,
тражећи искру наде и љубави, која је очувала националани
идентитет раје у окриљу отоманске империје и сеобника, који
су предвођени Патријархом, остављали траг у црници степе
непознатих предела јужне Уграске. А, онда, размишљала бих о
јаком корену плоднога семена немањићке лозе, које је дало
румене и здраве плодове. Изнедрило је Растка, који је земаљски
пурпур заменио скромним монашким одорама, ступивши пред
бедеме манастирске, као и првог српског цара, који је зарио
српски барјак у пешчану обалу грчку.
Њихов су ореол следили наши славни преци, који на
косовској земљи бејаху овенчани венцем мучеништва и
посташе витезови цара Небеског. Шарали су плодну косовску
земљу својом крвљу, руменом попут мирисних поља божурова
и поставили темеље постојаности и државотворности, на којима
су Карађорђеве и Милошеве војводе, градиле чврсто здање
модерног српског друштва. Оно је својом формом
непролазности одолело непријатељским олујама, које га
желеше срушити. У њему су уклесали своје стихове српски
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мудраци, као путоказе нашем даљем истрајавању. Схватила сам
да су ове куле непобедивости, на гробљима предака, који су се
одрекли овоземаљског зарад небеског, сигурна уточишта од
тамног вела неизвесне и сурове стварности. Ту где одзвањају
предачки прекорни гласови и пребивају њихове душе је душа
отаџбине. Косовско тло попут срца пулсира дајући ритам
живота телу Србије, њеним модрим артеријама немирних
токова река.
Вођена велом химере, вратила сам се на обале Дрима,
ослушкујући његов немирни ток, по коме су вали шарали беле
пруге пене и загледавши се у румени бескрај, који је проткао
својом палетом зелену воду, размишљала сам о томе колико се
пута заискрала река крвљу витешком у бурној српској повести.
Нашла сам се на мосту, чије сиво, камено тело, спаја обале
Истока и Запада, као и људске судбине и у чијим се
невидљивим крајевима назиру обриси неизвесне будућности.
То су она врата Запада отоманској коњици и капија Истока
европским војскама, иза које су се белели минарети џамија и
пут ка Стамболу.
Често се ту могла чути ономатопеја бојна, кратки тон оштрице
сребрне сабље и гавранови, који комадаше лешеве измучених
ратника. Засјала је на овој линији и искра Милошевог оружја,
којим се супротставио султану Мурату, али и метал копља на
коме почиваше српска тела. А, на овом тлу, које је дрхтало
топотом бојних коња, исцртавала сам прве знаке своје саге.
Много је страница древних списа постојања, спалио
пламен војни. Горели су плодови повести, али је остао пепео,
семе из кога, постоји нада, да ће заблистати искра живота и
дати симболе будућности. А, одрастајући на обалама Дрима,
налазим да душа сваке цивилизације искра водама, као
симболом плодности и условом егзистенције. Тако је
легендрани Тибар изнедрио латинску цивилизацију, Херодот је
записао да је „Египат дар Нила”, крај реке Хоангхоа, цветала је
култура древене Кине.
Тамо, где поета рече да „настаде тресак и крвава трка”,
пламен нечовештва покидао је низ снова, које смо невином
дечјом маштом, низали на мирисним обалама божуровог сјаја.
Посматрала сам како у смени наранџастог и мрког платна
пламена, чезне представа обданишта. На сивом и беживотном
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тлу згаришта, остали су пркосни орнаменти без обличја и
смисла, а прва обла слова ћирилице, која сам исписала постала
су прах. Као да су тада и азурни бескрај и румена звезда
попримили тонове сивила, у које су се стопили моји први
цртежи косовских пејзажа. Ни школско звоно више није
позивало на креативност. Утихнуло је у модром диму, који је
данима постајао мој једини хоризонт. Путне торбе су већ биле
испуњене најнужнијим стварима и у њима није било места за
моје свеске, играчке и хаљинице. Покушавала сам да их
кришом уметнем међу ствари, али сам их поново затицала ван
кофера. Још једном је у мојим тамним очима заискрао
метохијски хоризонт и слика долазећег воза, чију сам
ономатопеју тако волела, јер је оглашавала долазак мог деке, а
тада сам се питала куда ли тежи ова бескрајна пруга. Осетила
сам још једном горак мирис дима и кренула на пут. Остајале су
иза мене у низовима слике Метохије.
Као млади нараштај косовских витезова требали бисмо
да осетимо светлост њихових ореола. Не смемо заборавити где
су темељи наше повести и гробови оних, који су зарад наше
будућности изгубили своје животе. Не смемо заборавити ту
земљу где звона светиња позивају на мир и љубав. Тако ћемо у
мозаику светске националне разноликости сачувати своју боју,
свој идентитет, јер је и просветитељ Доситеј Обрадовић записао
да је „млад човек подобан меком воску“, те можемо променити
правац на својој стази живота.
Верујући у моћ речи српских просветитеља и поруку,
коју сам изговорила док је оштар и кратак звук кључа затварао
врата мога дома и капије косовске земље, надам се да ћу још
једном ступити на косовко тлo, тамо где је моја душа, тамо где
је међу оне пркосне метохијске кристалне горе, душа Србије.

22

„Косово и Метохија је душа Србије“
Патаки Даниел
Приватна гимназија „Олимп“, Нови Сад
еки другари ми кажу: „Патaк, шта се ти као Мађар
мешаш у питање Kосова и Метохије, па ти ниси
Србин, човече“. Па баш зато! Ја сам рођен у Србији и
друге домовине немам, матерњи језик ми је српски и
ако је душа и срце свега онога што је Косово и Метохија, то је
онда и моје срце и моја душа. Јер човек нема сто домовина и
сто срца, него само једно и само једну душу која је наша
духовна вертикала с Богом. А где је историја писала своје
најсветије странице и где се налазе наши најлепши манастири
него на Косову и Метохији?
Ја никада нисам био на Косову и Метохији, као ни
већина мојих вршњака. Зато сам се одлучио да проучим
светиње Косова и Метохије, у чему ми је помогла књига аутора
Слободана Милеуснића. Одушевила ме је Грачаница, врхунац
српског градитељства у духу византијске традиције, чије зидове
красе портрети ктитора краља Милутина и краљице Симониде,
којој је песник Милан Ракић посветио једне од најлепших
стихова српске поезије. Ту је и лоза Немањића, од
родоначелника Немање до краља Милутина. Како им се не
дивити, како их не поштовати?! Затим следе Богородица
Љевишка, Богородица Хвостанска, Девич, Високи Дечани и
наравно Пећка патријаршија, одакле су вековима упућивале
најлепше и најбогоугодније молитве за спас. Колико ли је само
пута била опустошена и опљачкана? У њој се такође налази
фреска лозе Немањића, од Стефана Немање до Стефана
Душана. Међу појединим ликовима значајна је представа
Богородице Млекопитатељице. Пре 1375. године, изнад
„Каменог престола Светог Саве“, насликан је на улазу у цркву
Светих апостола Свети Сава, означен као патријарх уместо као
архиепископ. И да ли то неко може да отме, да једним потезом
гумице избрише, све јунаке и традицију, вековну борбу за
опстанак, све сузе, патњу и бол једног народа, само зато јер је
то политичка воља неких људи на другом крају света, који и не
знају где се Косово и Метохија налазе?! Зар иједан поштен
човек може да остане глув и слеп на ову ужасну космичку
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неправду? Питам се да ли је могуће да се буде индиферентан на
све што се догађа, а да се савест и срце не побуне?
Љубав је најплеменитије осећање које човека чини
човеком. Када уместо љубави почне да влада зло и тама, када се
вековно тло једног народа, на коме се налазе његове највеће
светиње, његово највеће духовно благо отме, и ја Мађар по оцу
и Србин по мајци дижем свој глас против неправде и понављам:
Косово и Метохија су увек били и биће срце и душа Србије, јер
ми другу државу немамо и никада нећемо ни имати! Душа се не
може тек тако отети, јер Бог све види и све зна. И његова је
увек последња, свиђало се то некоме или не. Ја једино у његову
правду верујем.
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Петра Вујанић
Друга економска школа, Београд
ветињски мук бди над уснулим овим царством, где
закони Цареви и закони Божији једнаки су. Свака
искра побуне дави се у агонији и пропада стрмоглаво у
амбис зулума, где опори мирис крви и мирис железног мача
постају једно, те отужно круже и опијају себре убоге. Гуше се
на коленима од ланаца тешких и погледом влажним са тамним
сенкама зебње и бола ишту ваздуха од онога који са подсмехом
тешким, зарђале ланце у рукама држи својим.
Дрхтаве сенке воштаних манастирских свећа шкрто
обасјаше Јефимијин блажени лик и црвену са везом златним,
свилу на коју кану нежно суза њена као отелотвoрени
неизмерни бол. Подиже, света, полако поглед свој ка небесима,
те прошапта молитву за српског мученика спас, што напоји
земљу своју крвљу својом, што погибе ради отачаства свог, за
спас кнеза Лазара. Војника цара небеског, што змију је убио и
примио мучења венац, замоли понизно да не остави чеда српска
у беди и забораву. „Преклони колена твоја ка Господу, који те
је венчао мучења венцем, проси да драга ти чеда богоугодно
проводе у добру дуговечни живот.“
Молиш ли се владики главном, о мучениче наш, када
видиш тамну сенку што се надвила на царство твоје? Видиш ли
да је демон тавни укрстио мач с анђелима и битка се страшна
бије изнад крстова манастира српских? Видиш ли дим што
обави од камена тесаног Милутинову Грачаницу, чији се крст
диже ка Успењу Пресвете Богородице? Видиш ли немани што
чувају Високе Дечане, фреске и иконе, духове прошлости оних
триста уплаканих у црнини жена и лелек са триста усана што
опколи зидине манастира где сиротице кренуше по светлост
обећану? Видиш ли све косовке девојке уплакане, што носише
хлеб и вино за пале јунаке чије очи неће угледати поново
светлост Видовдана?
Ваистину је ово твоја земља, била је и биће. Ваистину,
дух је то земље дедова наших, ваистину је плод дрвета српског
и друге га руке убрати неће. Моли се кнеже сад кад ближи
Господу си, моли се душом свом за праунуке своје, моли се
понизно као што молим ти се ја.
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Срђан Ризнић
Гимназија „Милош Савковић“, Аранђеловац
остојао је некад народ један. Поносан, горд и
достојанствен. Свестан својих могућности, свестан
свог порекла. Имао је тај народ довољно руку да
сакрију Сунце, довољно очију да се пред њима ништа
не сакрије. Имао је тај народ вођу. Вредног њега, вредног
слушања и роптања под његовим речима, наредбама и молбама.
Имао је тај народ поља зелена, чисте и хладне реке. Имао је
чисте људе, имао је чисту душу. Неко је давно рекао да је тај
народ ишао у борбу храбро ступајући напред, црвених коса које
су бљештале на Сунцу, најављујући крвав дан. Данас, тај народ
је црн и плав. Никада више црвен. Данас, тај народ губи
достојанство, традицију, губи веру, удаљава се од Бога.
Данас, тај народ почиње да нестаје. Данас, ми смо већ
отписани. Оци ћуте а глас не уме да обоји овај асфалтирани
свет. Руке имају све за себе, више се не пружају ка небу, ноге
више не газе влати траве, зелене и росне већ једнако бирају
лаке, поплочане стазе. Не красе више осмехе бели зуби. Невине
косе не лепршају ветром и нема више радосних уздаха у част
нових пролећа. Нема завичаја, а ни колевке. Нема више белих
облака на платну плавила неба, нит‟ пада киша, нит‟ нас бије
град, нема више снега у нашем завичају. Сад су тамо туђи
снегови и туђе кише падају а нашим није место више тамо. Сад
су тамо срушени темељи наших храмова и кућа. Тамо су руке
наших мртвих што из гроба хрлећи к‟светлости пружају руке
које су ткале, правиле, рушиле, прале, сејале, жњеле,
замахивале - очекујући тупи пад телеса на пољу боја… Сад те
руке, кроз земљу загробну, за ноге нас вуку до њих. На тој
земљи више нема места за нас, ми ћемо бити испод ње,
гледајући и желећи, баш као и преци наши, нову светлост дана,
где ће простран зрак прекрити Косово, загрлити Метохију. И
свака ће уста запевати, журећи свом дому незаборављеном.
Али, има ли тог дана, има ли га, да ли ће доћи, да ли ће доћи
скоро? Умирали смо за цареве, краљеве, умирали за бракове,
умирали за идеале, никада за појединачне циљеве нас самих.
Па, бар данас окренимо се, ево ја ћу носити тај барјак исписан
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крвљу, украшен погледима храбрих. Пустите мене, да дам свој
живот први, у нади, да неће бити узалуд. Препустимо се
патриотизму, родољубљу, које се рађа и живи у крви. Пођимо,
наш је пут дуг и трновит. Наш пут је Косово и Метохија.
Има у овој Србији разних људи. Ваљда сам то сам
закључио. Рођен у Шумадији, између Тополе и Аранђеловца,
између Обреновића и Карађорђа, између шума и винограда.
Рођен у потоку крви. Патриота - добија ново значење у мом
животу. Мојим рођењем на том бојном тлу. Нисам учен да
мрзим, учен сам да волим. Да, пре свега, трудом створим и онда
животом браним. Нисам учен родољубљу, али је то семе у мене
пало као што пада семе маслачка после дугог лета, ношено
ветром. У почетку мислиш неће ни продрети до земље, а на
пролеће видиш ту нови, жути маслачак. Као што маслачак
шаље своје младе „падобранце“ на пут пред крај лета, тако је
моје семе нашло мене, деведесетих, у годинама рата. Никада
нисам замрзео другу нацију, нити њихове становнике. Мрзео
сам само оне који су мојој земљи секли крила, који су мојој
земљи поставили омчу, знајући да су у њу дошли непозвани и
знајући где је наша тачка прекида. Знали су да неће болети
ништа толико, као што је заболело Косово. Знали су да нема
већих светиња и у толиком броју као на Метохији. Све су они
знали, али ми, изгледа нисмо. Нисмо знали, па смо дали да нас
одвоје непремостивом препреком од наше родне груде. И сад,
ништа није толико битно, бар мени не, од тога. Не знам да ли
бих више желео да казним одговорне или да се вратимо на
своју, свету земљу… Сви смо потекли са Косова и Метохије.
Моји стари су побегли после Косовског боја у Шумадију,
надајући се иоле мањем терору и мирнијем животу. А последњи
је чин човеков кад из колевке побегне. Тада губи своје порекло,
његов корен се чупа, кида из земље и он више не може да
„расте“. Он од тад само вене, краде Богу дане, живи, а не зна
зашто ни за кога… Моји су стари били Косовари!
Имам једног пријатеља, несвакидашњи човек… Он је
рођен у Призрену, граду чувеном, граду Душана Силног. Чудан
је то човек. Пре свега чистог и доброг срца, али исто тако за
мене несхватљивог сјаја у очима. У њима сам видео жељу,
неугашену жељу за својом кућом. То је неки сјај, који се не
може угасити било како. Он остаје, осветљава пут чак и када се
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очи затворе. Ваљда је он потомак неких славних кнезова, такве
очи сам виђао само у причама и народним песмама. Те очи су
ми пуно више говориле од многих које сам сусретао. Оне су ми
причале како је то бити рођен у Старој Србији. Причале су ми
како је стрепети за свој живот откад очи отвориш и како је
устати са жељом, свакога јутра, да промениш нешто. Одгајан
сам као несумњиви патриота, неповратан у свом путу ка бољој
отаџбини, рукама радника и хлебом надничара, ја сам целог
свог живота одисао мирисом шљива и њива. Био спреман да
учиним све што могу, за пет црних, масних слова, за једно
„Србија“ ја бих дао сваки откуцај срца. И мислио сам да бих ја,
на месту мог друга, дао све да одбраним свој дом. Нисам знао,
да тај дом више није његов дом и он га је морао потражити
негде другде. Нисам знао, да је његов једини плач, био упућен
свом рођеном прагу, који је толико пута газио. Данас, ја знам да
смо он и ја јако слични. Ставили смо истих пет слова на своје
чело. Погледајте, иако су црна, масна и стара, та слова сијају.
Та слова вичу, гризу, плачу и куну, зову и воле, све нас. Тим
словима данас фали једна нијанса, боја и дубина, зове се Косово
и Метохија!
Овај живот ваљда даје свакоме оно што му треба. Ја
сам добио пет прстију, шаку, неколико крајности свог ума,
оловку и очи. Да видим оно што покушавам. Да вриштим и
вичем кроз смртно белило папира. И не знам чији је то пискав
глас који ми доноси бол, чујем га очигледно само ја и само ја
причам ствари које он говори. То се ваљда зове аутоматизам,
довољно је само слушати и писати шта ти говори. Нема
размишљања, говориш оно што мислиш да осећаш, шта ти кажу
и како ти кажу. А то не треба да буде тако! Сабирам своје
мисли, има ту пар речи које нећу заборавити никада. Једна
светли као одсјај штита и мача а друга пробија зеницу ока
сјајом вере са крста српства и између њих нераскидиво „И“. Са
своје две руке, свако треба да себе приклони циљу повратка
нашег прадедовског завичаја. У тим рукама биће оловке,
диригентски штапићи, ваздух и вода. И та света земља, биће
нечија коса, биће друге руке… Биће једна слика, од хиљада и
хиљада шака, и прстију увек десет, рећи ће сваки нокат гласом
бола: „Косово и Метохија је душа Србије“.
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Причали су ми, да то је Стара Србија, и да ако неки део
наше неугледне земље има срце и душу, то је тај део. Једини
предео изникао из крви, брегови од костију, шуме од ноктију,
звезде од очију и крстови од вере. Нигде не постоји такав храм
ратова и православља, као на Косову и Метохији. Нигде нису
више манастира и цркава саградили па порушили, обнављали и
спаљивали, као ту, у колевци нашег интегритета… И данас,
нечије руке, црне од мрака и окореле од зла, упиру прст ка тим
храмовима, причају и проклињу наша знамења. Како смо могли
то да дозволимо? Да нам други буду кадије над судбином? И да
ли има повратка, да ли Косово може бити опет наше, да ли ће
Метохија опет заблистати у сјају старе вере, помало
заборављене, али не и сасвим изгубљене? И нико нема одговор
на питања та, а одговор у нама чами, и свако носи по део тог
одговора. И само заједно, спојени једним циљем, можемо тај
одговор употребити у коначном циљу… Косово и Метохија су
били Србија!
Једном је живи светац нашег народа, сада овековечен
након смрти, Патријарх српски Господин Павле рекао: „Нама је
боље да нестанемо као људи, него да опстанемо, биолошки
преживимо као злочинци и нељуди!“ И ми, стварно, данас
нестајемо…
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Стојан Јанковић
Гимназија "Јован Дучић", Требиње
ек' ме разапну народе мој на крила голубa, твојега
гласника, да се вазнесем небу и Оцу своме, да
додирнем облаке од којих си сазидана земљо моја
мила, Косово и Метохија.
Још једно јутро поспано устаје кроз звонки глас
Грачанице и њене светолике душе. Тепа у наручју монаха без
страха и срама, само собом надвладана. Већ долазе први анђели
са ореолом већим од себе самих, ступају тлом као брзоногим
вјетром, очима без очаја, моле пред олтаром. Моле се
Сведржитељу који и њих држи негдје у зјени ока и сузама срца.
Светилиште без пророка, одредиште без путника,
пребивалиште без становника. Макета чији се неимар потписује
као пазикућа Твога народа. Уистину, пази кућу у којој џамијају,
жицом мисли пробадају, у којој пале светкују и приносе
свијеће, нелојане, већ одавно догорјеле.
Не виде, Господе, они Твоју жилу куцавицу у њедрима
народа Твојега. Усред суза и јецаја, надомак слома и пада, жива
је црква Твоја, изданци Твога стада. Док фрулом свираш и
Дечани ће појати, док ногом крочиш и игуман ће хитати, док
оком гледаш и народ ће видјети. Макар слијепи и нијеми на
рођеној земљи, макар голи и боси на сопственој роси, докле се
чује звоник са Патријаршије Пећке, дотле божур цвијета,
натопљен твојом крвљу народе мој српски, славом твојих
предака што не служише ни господару ни судбини, већ Србину
и Отаџбини.
Равно Косово поље. Без краја и почетка. Јер свака је
ријеч последња, а ниједна прва. Метохија свјетли. Јер свака је
љубав прва, а ниједна последња. Трулеж и палеж налете тако,
мада на Тебе све чешће и чешће, а лице земље увијек и изнова
чисто. И уплакано и узорано, и прокрчено и застрашено, лице
оста пркосно под ведрим миром у плаветном дану. Желе се
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нагледати васцељеног Сунца, намирисати најдуговјечнијих
бехара и чудотворног тамјана, ал' не могу све и да живот дају.
Као костури без гроба и гробари без мртвих сију кугу, а жању
олују, божомрсци и бестидници пуни Пирове снаге изјаловили
су људску крв и светињу, смрт поклањају као милостињу.
Кад видим, кад чујем, кад сањам, да ли сам то ја или ти
у мени, Метохијо. Црно Косово. Ни свјестан нисам да си ми
друга мајка, млађи брат, старија сестра. Говори ти твој јединац
међу многим у сазвјежђу твојих царева, принчева и краљева, јер
не носим ни круну ни злато, а бдијем над блаженством
надумног и узвишеног.
Чекаћу те на гори, гдје се сунце јавља првим зраковима
Твога бића. Можда узмакнем који пут у ноћи пуног мјесеца и
скријем свој страх у Теби, мој Космете. Опрости грешнику што
пише псалам васкрсења и зографу што краси Свето Писмо, јер
твоје име почива на уснама, капцима и душама, без почетка и
краја.
Што си даље све те више волим, ако не постоји јача
ријеч у вокабулару осјећајности. Не бјеше записан стих о слову
једне дјевојчице: „Мама, сутра идемо на јутрење у Девич.“ Сва
мудрост оста на покољењу спаса безазлене душе и пупољцима
наде да сачувају и загрле, пољубе и похрле, мислима и тијелом,
јер живот им даше, Косово и Метохија, мило чедо наше.
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Милица Стојановић
Прва економска школа, Београд
стовремено смо и мудри и маштовити сликари који на
свом негованом длану спретно држе палету разноликих
боја. Има на њој боја очајања, радости, понижења,
опраштања, љубоморе, зависти, истине и лажи, греха, покајања
и свега што се не може опипати, али се може осетити и
исказати. Узимајући ове боје душе, сваки сликар пажљиво
одабира коју ће нанети на бело, тек рођено платно живота.

ижући се изван димензија, трагала сам за својом
личношћу, а успела сам се пронаћи у старој, оронулој кући
где се родила моја покојна бака. И не покушавајући да
дефинишем то узвишено, свето осећање – љубав, схватила сам
да нећу изневерити ово тло.
живајући у безбрижности, стрпљиво сам ткала платно
нитима својих мисли, када ми Небески Отац намерно
посла необичног госта. Ведрог лица, крупних, бадемастих
очију, корачала је путевима Светог Саве, цара Душана и кнеза
Лазара, а своју стазу продужила до мог срца. Док сам ја листала
књиге, памтила године и битке, учила историју својих предака,
једна енергична, храбра девојчица ми је све то несвесно донела.
алом обавијене, њене очи жариле су сјајем краљице
Јелене Анжујске, истрајне и упорне оснивачице прве
српске женске школе. Храбра, одлучна и поносна, попут
царице Јелене Бугарске, главног ослонца цара Душана, имала је
снаге чак и битке да предводи. Ипак су њене руке биле
мајчинско нежне попут оних белих у кнегиње Милице,
пожртвоване, скромне мајке и светице. Чистог, белог лица,
паметна, енергична и самосвесна, као принзеца Оливера, која се
није одрекла својега порекла ни у турском заточеништву, сејала
је снажну енергију око себе. Сигурна сам да је њено срце
ризница добрих, светих дела и чистих, неукаљаних осећања,
које је наследила од своје чукун, чукун баке Ане Немањић.
нтиквитетски
драгоцена,
ова
посебна
девојчица,
најнасмејанији житељ Косова и Метохије, донела је мени,
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гладној знања, нешто вредније и од књиге. Никада нисам
посетила постојбину нашега народа, нити сам се уплитала у
гнусне, политичке расправе о њој, али сам је осетила, удахнула.
Божанствена другарица донела ми је њену душу, јер њом је
текла крв наших оснивача. Кроз њу сам доживела сопствени
народ и порекло. Да ме Господ није даровао овако скупим
драгуљем, моја трагања би се изгубила међу хрпама папира,
никад не откривши шта је тачно.
Душа је чиста као неисплакана суза, а тело је њен штит
које све гадости прима на себе. Зато сликари морају да
употребе све боје, али да их уравнотеже. Сами смо кројачи
своје судбине и не смемо платно мајке Србије оставити без
боја, без њене душе.
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Економска школа, Бањалука
ноћас је Бог просуо жар по небу, срам нас било.
И ноћас су душе прешле преко воде, сјеле му у крило.
И ноћас оста на Косову пољу гроб до гроба пуст
и тако ће вјечно да остану сиви, како облак густ.
Опет је вјетар зањихао тешка манастирска врата,
па шкрипе, у инат се опиру, спојена копља од злата.
У конацима, монасима уморни капци, опет украсили лице,
и опет су напољу јаукали орли, соколи и сјенице.
И опет, и опет, погину Мјесец, Сунце га посјече на небу,
и шуме у грлу окуси туге, немоћи, наде, шуме и гребу.
А ја сам далеко... и ми, сви смо далеко,
а негдје је записано да будемо сложни да бисмо били неко,
неко, ко Косово, Метохију је стек'о, и њему сузе теку,
а киша на божуре пада, међ' њима чујеш јеку,
тамо је слана потекла ријека, од које су божури црвени,
Ријека православља, тако је зовем, чудни су путеви њени.
Она је извор, она је живот и за вијекове она ће бити,
а ја сам далеко... далеко, и сузе не могу скрити.
И опет је народ пред Христом молио, за српскога рода, за душе
спас
и опет се чује код иконостаса, грлати поповски глас.
Док молитве узноси, Христу у славу, предивне пјесме пој,
свијеће им красе свјетлошћу лице пре него крену у бој.
Јер већи су они Срби и Српство, од свих заједно нас,
Они су борци, они су диви, часно се крсте с` вјером у спас.
Њихово бојиште Косово бива, тамо гдје Лазар посјечен бише,
на уснама молитве, у души жар, џаба олује, узалуд кише.
А побједник Сунце раширио крила, окићен вијенцем слуге
обавија,
радознало милује убогу земљу, велике ране Косову завија.
Шапуће пјесму да он је живот, алфа, омега, почетак и крај!
Да нема њега, воде и земље, свијет би другачије личио, знај.
Каже да сијаће упркос свему, да нада не смије никад' да мре,
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јер доћиће вријеме да уздигне славне и поруши оне што
срушише сне.
А волио бих и ја, и нек' сам далеко, да вјерујем да све и биће
тако.
А волио бих и ја да живим у свијету гдје све је лако, све је лако.
Волио бих сада да се пробудим нагло, схватим да сан ме мори,
да Србија поново продише снажно, а не за живот да се бори.
Да не боли ме душа, и да угледам свијетли са неба дивни сноп,
да полетим, побиједим, отјерам таму и не будем роб.
Знам, нисам сам, постоји још неко ко исто то жели,
можда су у овој пјесми негдје на Косову снови нам се срели.
Знам, нисам сам, јер к'о и други живим за дан,
кад' стаћу на Косово и рећи тихо: ,,Био је то само сан...”
Знам, да једном Србију душа престаће да боли
јер није крив ко је жив и ко умије да чува и воли.
Знам, и да живот носи заплете, расплете, преокрете,
да се покоја сиједа поткраде у коси, јер године брзо лете.
Питате се како знам, не, то Сунце није рекло,
након што је Бог просуо жар нешто ме је опекло,
од тог дана на души носим печат на којем то и пише,
све док ово се не догоди печат не смије да се брише,
јер ћу само тако знати када сигурни можемо бити,
не бојте се јавићу вам, од вас то првих нећу крити.
Вама припада Царство Оца, крило Бога, Едем врт,
а ми ћемо за вама доћи, познаћемо крвав пут.
Ми смо срце које куца, разум који слуша,
а Косово, Метохија, Срвија је душа...
И опет, и опет, погину Сунце, Мјесец га збаци с` неба,
брзо ће доћи вријеме за смјену, Сунце је зашло, ал' с` опрезом
вреба.
На Косову спавају божури, звона, храмови – највећи прошлости
дар,
а Бог је поново милостив био, и опет, и опет, просуо жар.
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ЕТШ „Јован Цвијић“, Штрпце
колски дан, као и сваки други. Време је великог
школског одмора. По ходницима се чује жагор ђака.
Ја сам у учионици и седим у својој клупи. На табли
је окачена велика карта Србије. Поглед клизи по њој.
Великим црвеним словима пише: СРБИЈА! Ту је Београд, река
Дунав, Сава.
Гледам и читам: Ниш, Врање, Бујановац, а онда
Приштина. Срце ми задрхти, а сузе ми склизнуше низ лице. Да,
ту је Приштина, Урошевац, Призрен...
То је моје Косово и Метохија. Чујем звук звона који
пара небо, а долази из манастира Грачанице. То Грачаница
шаље поздраве Пећкој Патријаршији и Високим Дечанима.
Звук звона ремети река Бистрица, чија вода са камена на камен
прича причу о великом Душановом граду. Газиместан
прекривен црвеним маковима, прича своју причу о Косовским
јунацима.
Много је воде рекама протекло, много је времена
прошло, много се тога десило, али је Косово и даље ту.
Из недра поносне Шар-планине, вину се сиви орао ка
небу високо, кликну до бола: „Косово је душа Србије“ и спусти
се на зидине Калемегдана.
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унце је лењо залазило и полако је долазило време да
мала деца иду на спавање, али унучица је свом деки
непрестано понављала : „Причај ми још, још, деко. Не
спава ми се.“ Деди није преостало ништа друго него да своју
једину унучицу ушушка у кревет, а себе удобно смести у
столицу на љуљање, која је шкрипала. Унучица је већ губила
стрпљење чекајући деду да намести столицу. Он је прекинуо
намештање оронуле столице и започео своју причу.
Јао, Милице... О чему желиш да ти причам?
О оним чикама и Милошу Обилићу.
Аа... о вечери пред Косовску битку. – Деда је прекрстио руке на
груди и гласно се накашљао. – Кнез Лазар је окупио
најугледније Србе дог времена како би сели и смислили начин
да одбране своју земљу од најезде Турака. Уз вечеру и најбоље
вино причали су о судбини српског народа и о наредном дану,
који ће променити све.
Али, деко, ако су пили вино зар неће сутрдан бити много љути
као тата?
Деда срамно погну главу. Заборавио је колико је
Милица добро опажала и да су његови покушаји, ма колико
покушавао да поштеди унуку ружног понашања њеног оца,
постали безначајни. Од када је Миличина мајка нестала у току
рата деведесетих година на Косову и Метохији деда се бринуо о
Милици. Он је постао њен отац и мати када правих није имала.
Не брини, мила, нису они много попили. – Застао је сачекавши
да се Милица намести јер јој је нешто упорно сметало. – '' Као
принцеза на зрну грашка'' – помислио је деда и осети топлину
око срца. – Кнез Лазар је знао да се причало о сутрадашњој
битки и о издаји пред њу.
И онда је уперио прст у Милоша Обилића и оптужио га да је он
крив. – Милица је знала причу напамет.
Али није био у праву. Милош Обилић никада није издао српски
народ!
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Он је преварио Мурата и победио га.
Али им то није ништа значило, јер је и кнез Лазар погинуо у
боју.
И Србија је пала под Турке.
Не, не, још увек није.
Аа, да... – ударила се руком у чело. – Постали смо вазали.
Тако је, мила. Зашто ти уопште причам кад све знаш?
Причај ми о Марку Краљевићу.
Мила, хиљаду пута сам ти причао о њему.
А о чему ми ниси причао, деко?
Деда се замислио. Милица је много волела историју,
као и све епске песме, али у последње време деда више није
могао да сети ниједне песме коју још није испричао. На крају
одустао је од бајки и одлучио да јој прича о прошлости које се
он лично сећа. На Косову и Метохији није одувек било тешко
живети.
Када сам био мали мој најбољи друг Милан би се свако вече
искрадали из куће и одлазили на реку.
Али, деда, како сте могли ноћу да излазите, тада је опасно?
Пре смо морали да се бојимо само дивљих животиња.
Благо вама. – Тужно је Милица погнула главу. Она може само
да машта о дугим шетњама по месечини са својим другарима.
Не брини, биће боље. Једном ћеш и ти имати оно што сам ја
имао. Слободу.
Милица није разумела свог деду. Она је мислила да је
знала шта реч слобода значи, али њено значење било је много
компликованије, него што је она икад замишљала.
Тако смо, једне ноћи, Милан и ја скупили храбрости и
одлучили да посетимо ону кућу на брду. – Деда је драматично
причао.
Јао, па зар ону велику? – Сама помисао на запуштену кућу на
врху брда ју је плашила. Та кућа је ту стајала одувек, како се
мештанима чинило, а нико није знао чија је била и ко ју је
направио. Као стражар мотрила је на село и чувала га од утвара,
а у исто време била је права мала атракција за децу из села.
Највећи подухват, у који би једно дете могло да се упусти, је,
управо, био улазак у кућу.
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Да, да, њу. – Смешио се деда. – Попели смо се уз брдо и стигли
до отшкринутих врата куће. Изнутра чуло се завијање и
шушкање. Провирили смо кроз отвор, али због мрака ништа
нисмо видели. Понели смо татину стару лампу и упалили је.
Милан је морао ногом да шутне врата која су се уз гласну дреку
отворила. Зверали смо по мраку, али када смо принели лампу
могли смо све да видимо. А унутра...
Шта, шта? – Милица се склупчала на кревет широм отворених
очију. Прстићима стискала је ћебе очекујући наставак приче.
Унутра је кућа била празна. Милан, који је био велика
кукавица, погурао је мене напред, па сам ја морао први да уђем.
Док сам држао лампу, рука ми се тресла. Очекивао сам сваког
трена да нешто искочи и зграби нас и одведе негде далеко.
Корак по корак улазили смо све дубље у огромно предсобље, на
чијем се крају налазило велико степениште, а испод њих пролаз
за други крај куће. Пришли смо степеницама, али даље нисмо
смели. Укипљено стајали смо и чекали. А онда...
Онда...
Бела сенка појавила се на врх степеништа. Лебдела је изнад тла
крећу ћи се ка нама. Ухватио сам Милана за руку који је од
страха занемео и повукао га за собом. Заједно излетели смо из
куће. Нисмо престали да трчимо све док нисмо стигли до наше
куће. Заклели смо се да никоме нећемо рећи шта смо видели
унутра, јер би нам се ругали. Отишли смо свако својој кући. Те
ноћи нисам ока склопио. Бела сенка ми је остала урезана у
сећање.
Милица се намрштила.
Издао си свог друга.
Зашто?
Па, мени си испричао за белу сенку.
Ах, па ти си посебна.
Још увек се мрштила. Прича ју је наљутила.
Духови не постоје. Ви сте само били ћорави па вам се свашта
привиђало.
Еее, не бих ја тако био сигуран.
Окренула је љутито главу од деде. Љутила се на њега
што јој је испричао глупаву причу, а и на саму себе што му је
поверовала. Сада са и она плашила духова. Деда се насмеја на
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бурну реакцију своје унуке. Сагнуо се и пољубио је поврх
темена главе на шта се она додатно брецнула.
Намераваш ли да посетиш кућу? – упитао је деда. Надао се да ју
је прича одваратила од ранијих планова да оде са другарима
сутра до куће. Пре пар дана је и он сам био тамо. То није било
место за децу, поготово не за српску. Албанци су повремено
долазили и склањали своје оружје. Није желео ни да помсли
шта би се десило кад би се сутра случајно тамо нашли Албанци
и деца у исто време.
Духови излазе само ноћу?
Ти их само видиш ноћу. Они су и дању тамо у кући.
Милица прогута кнедлу. Ентузијазам је полако јењавао,
а њена жеља да икада посети кућу је нестајала.
Нећу сутра ићи тамо.
Обећаваш?
Обећавам.
Деда је погледао на сат који је стајао на сточићу поред
кревета. Било је прошло девет сати.
Сутра је школа. Време је за спавање.
Устао је са столице и сачекао да се Милица намести у
лежећи положај. Пољубио ју је у чело и пожелео јој лаку ноћ.
Угасио је светло и изашао из собе. Дубоко је удахнуо, када га је
снажни осећај обузео. Жмарци су му прошли кроз тело и
оставили за собом осећај нелагодности. Провирио је кроз
прозор и уверио се да опасности није било. Напољу је било
мирно, као и увек. Само једна типична ноћ, као и свака друга.
Његовог сина још увек није било, али то је сада био
обичај. Није се никада враћао пре зоре, па неће ни данас.
Поспремио је по кући како је не би оставио у лошем стању пре
доласка сина. Једном је због прљавог тањира ударио деду
мотком по леђима. Ако им већ животи нису савршени, нека је,
барем, кућа у савршеном стању. Очистио је мрве са пода и
изнео смеће из куће. Док је убацивао кесу у контејњер, учинило
му се као да је видео нешто како прелеће изнад куће. Нека црна
сенка лебдела је над њим с претећим ставом. Погледао је ка
небу, на ком се месец сјајио, а звезде играле око њега. Црне
сенке нигде није било. Одмахнуо је руком и насмејао се својој
глупости.
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Ушао је у кућу и посремио се за спавање. Лежећи у
кревет планирао је шта сутра да ради. Помислио је како дуго
није ишао у комшилук. Желео је да види пар људи које дуго
није видео. Заборавио је на константни страх по живот који је
преко дана осећао и препустио се маштању о савршеном свету,
где би мир владао, а све несугласице и мржње између народа би
нестао. Људи би живели заједно у слози и тек тад би
благостање наступило. Помисао на своју унучицу слободно
трчи и скаче до миле воље без и мало страха и спретње,
измамило му је осмех на лице. Кад би рат пресато да постоји,
сви би живели у рају.
Али у соби поред, Милица је све време размушљала о
белој сенци на врху степеништа. Њу је највише морила
чињеница да нешто тако страшно постоји тамо негде.
Заборавила је на утваре из стварности и усресредила се на ону
која је скривена чекала на њу. Шта ако сада уђе кроз прозор?
Шта да ради онда? Да ли духови не воле децу, или они не воле
све? Да ли би тада било паметније побећи главом без обзира у
ноћ и држати палчеве да се тада ни један Албанац не нађе на
улици или остати у соби и без страха од Албанаца, али у
опасности од страшног духа. Тада ју је дух више плашио. Њега
није знала, као што није ни знала како да се одбарни од њега.
Са Албанцима је било лако: или побећи од њих или их молити
за милост. Они би се можда и смиловали, али за духа није била
тако сигурна. Превише размишљања и бриге су је умарали.
Напокон, склопила је очи и заспала.
Бела светлост засенила је очи мале Милице. Пружала је
руке ка светлости у којој је видела лик своје мајке. Дозивала ју
је, али је само тишина излазила из њених уста. Покушала је да
крене ка њој, али то је трајало годинама. Њене ноге чиниле су
јој се тешкима на тоне и није их могла померити. Вриштала је
за мамом док се она губила у залазећој светлости. Одједном
кућа се затресе и наступи потпуни мрак.
Мама, тата и деда махали су јој стојећи на прагу куће.
Тата је изгледао онако лепо као што га се сећала пре маминог
нестанка. Очи су му светлуцале од среће док је поносно гледао
у своју ћерку. Мама јој је пружала руке, смешећи јој се. Зло је
нестало и она је напокон била са њима. Мајка ју је подигла у
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наручје и загрлила најјаче до тада. Ушли су заједно у кућу
затворивши врата за собом. Напокон је била срећна и спокојна.
Косовска полиција претраживала је рушевине некада
скромне српске куће. Багер је подигао кров и склонио га у
страну. Сада су ватргасци слободно могли да уђу унура и
потраже преживеле. Пар минута касније један је на албанском
викнуо да је пронашао неког. Испод великог парчета зида
лежао је деда. Проверили су му пулс, али било је прекасно.
Изнели су га из куће и послали у мрвачницу. Ускоро је један
ватрогасац пронашао крваву ручицу, која је вирила испод
кревета. Успели су, некако, да извуку беживотно тело Милице,
која је грчевито држала свог плишаног меду у руци. Да нису
знали да мртва, мислили би да се смеје.
Наредног дана пронашли су тело Миличиног оца, којег су у
пуцњави Албанци ранили и оставили га да искрвари на смрт.
Сахранили су га заједно са његовом мезимицом и оцем. Били су
на окупу, чак, и у смрти. Кад им живот није донео ништа лепо,
можда ће у смрти наћи своју срећу.
Кућа на врх брда је још увек стајала чекајући боља
времена, у којима ће опет некоме представљати изазов и када ће
опет утеривати страх у жиле деце. Али село је нестало и остале
су само шупље шкољке нечега што је једном било српско.
Територија, ма каква она била, богата и плодна или
пуста и сушна, није оно што једној држави даје душу. Душа
једне земље је њен народ, а када њега нема и држава умире.
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Сандра Ивановић
иљаде невиних бораца оставило је тог дана 1389.
године своје животе на непрегледној равници крцатој
лешевима. Млади, тек истргнути од мајчине сисе, и
они други, са једном ногом у гробу, сви су до
последњег даха бранили оно што данас људи, одевени у
свечаним црним и сивим оделима, на јавним скупштинама
називају својим. Оно чиме се заклињу, показујући три прста,
бусајући се поносно у груди. Оно што је насилницима
оправдање злочина. Питам се знају ли шта је права борба, прави
рат. Какав је осећај предводити крхку војску против силе
Османског царства, бранећи оно мало распарчане земље што је
остало. Борба прса у прса. Крв на све стране. Нема места
страху, нема времена за размишљање. Они не знају колико је
крви проливено за само пар сати непрекидног клања Срба и
Турака. Не знају ни колико је косе одсечено за очевима, браћом
и синовима. Никад неће ни знати. Али теби ћу рећи! Приђи
ближе, слушај ме сад...
Када се земља напила крви и када је дан црним
засторима полако прекривао, још увек топла тела ратника,
осетио сам како се лагано уздижем изнад свога тела. Лебдео
сам над земљом. Над лешевима се уздизао огаван мирис крви,
мокраће и зноја. Мирис смрти. Прелазио сам погледом преко
ратника покушавајући да разазнам је ли ко остао жив. Нико
кога сам познавао. Југовићи, Топлица Милан, Милош Обилић...
Сви су погинули. Каткад би се зачуо јецај неког преживелог
ратника. Туп јаук, па затим опет мук. Напокон, све се умири и
настаде застрашујућа тишина. Тишина која никако није
наговештавала претходне догађаје.
Како је сунце устајало и доносило са собом окрутне
истине, бука на бојном пољу постајала је несношљива. Хиљаде
жена је превртало лешеве тражећи своје најмилије. Хиљаду
девојака је нарицало, клело и вриштало. Хиљаде мајчинских
срца је препукло и хиљаде празних гробова је напуњено. Иако
је заглушујућа бука заустављала ток мисли, знао сам да је било
време да заспим, да се одморим... Осетих умор и жељу за сном.
Следећи пут сам се пробудио у 21. веку. Пробудила ме
је сетна тишина која се надвила над мојим народом. Црни облак
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гнева и незадовољства надвијао се над Косовом гушећи целу
Србију. Неко им је дирао светиње. Неко им је зазирао у душу.
Одлучих да се вратим тамо одакле сам и потекао. Да обиђем
своју децу и оно за шта сам се борио. Да се поново сретнем
лицем у лице са својим најгорим страховима.
Нисам ни слутио како сада све изгледа. Српству ни
трага. Људи живе у страху. Светиње су порушене, куће празне,
а улице пусте. Птице више не долазе да питају за пут ка југу.
Гледам природу где сам некад живео и сада се грозим пред
призором. Ни стара сеоска црква више не одаје утисак
сигурности. Крст на куполи цркве је искривљен. Српска застава
спаљена. Црква празна и оронула. Икона нема, свеће не горе,
мирис тамјана се више не осећа. На старом гробљу жена у
позним годинама седи над црним мермерним гробом. Сузама
које капљу на њега брише прашину са слике свог унука. Поглед
јој је тако беживотан, умртвљен. Тихо нариче за својим
најмилијим. Тихо, да је не чују људи у зеленим оделима, са
дугим металним цевима. У дворишту, некада најлепше куће у
селу, већ одавно не цветају зумбули. Пред вратима стоји човек
са дететом у руци. Љуби праг своје куће и одлази знајући да га
више никада неће прећи.
Место највећих светиња и колевка највећих јунака,
мајка девет Југовића и Косовке девојке, сада је туђа. Срби су
заспали. Са црним повезима преко очију прелазе преко
свакодневнице, преко неправде, преко бола. Остали, пак,
повијених глава и сакривених погледа, отупело чекају нови дан.
Вену док успомене око њих нестају и док се руши највећа
ризница српскога блага.
Србијо, устани, заклињем те поново! „Ко је Србин и
српскога рода, и од српске крви и колена, а не брани Косово
славно, не имао од рода порода, ни мушкога, ни девојачкога!
Од руке му ништа не родило, рујно вино, ни пшеница бела,
рђом кап'о док му је колена!“
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Сара Багавац
Сенћанска гимназија, Сента
ама, мама!
- Кажи Милице, на тераси сам, ширим веш.
- Мама, важно је, дозива Милица са осмехом мајку,
овог пута стварно.
И наставља:
- Не разумем ову границу наше земље, чини ми се да
се стално мења.
Мама одговара:
- Ово је најважније, морам да седнем.
Мама је села поред Милице, очију пуних суза, гледала
ју је у очи и почела причу:
- Вратимо се у XII век када је велики жупан Стефан
Немања код села Пантине, на левој обали Ситнице, однео
победу над Византијом.
- Мама, али зашто да се враћамо у XII век кад мене сад
интересују само географске границе?
- Драга Милице, мене је професор историје научио да
морамо добро да познајемо прошлост да бисмо разумели
садашњост. Где смо стале? Од тог доба, па до пада под турску
власт, после Косовског боја, подручје Косова и Метохије
постало је важан део српске средњовeковне државе, духовности
и писмености. У доба средњовековне Србије територију су
чинили Рашка, Зета, Банат, повремено делови Босне и
Херцеговине, на западу, чак до Пељешца, Македонија, једно
време део Грчке и Бугарске, део касније Албаније, а само језгро
представљало је Косово и Метохију. Неко време град Призрен
био је престоница српских владара Душана и Уроша. На Косову
и у Метохији било је развијено рударство, ратарство,
виноградарство и сточарство, градитељство и занатство.
Рудници олова и сребра били су заштитни знакови рудника
Новог Брда и Трепче. Приходи нису ишли владару, новац је
коришћен за јачање војске и ратове, очувања територија, као и
градњу велелепних задужбина. Највећи задужбинар (ктитор)
био је Свети краљ Милутин. Од више стотина старих светиња
на Косову и у Метохији довољно је поменути само Грачаницу,
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Високе Дечане, више пута касније рушени Манастир Светих
Арханађела код Призрена, велелепну цркву Богородице
Љевишке, која је једно време била претворена у џамију; њеном
каснијом реконструкцијом откривене су, испод слоја малтера,
можда и најлепше фреске средњовековног српског
фрескосликарства. Боје су остале свеже, а трагови длета се
доимају као беле пахуље. Највећи број црквених светиња
саграђен је у Метохији. И само име Метохија потиче од грчке
речи метох, што значи црквени посед. Зато се и жели
озваничити скраћено име – Косово, без помена Метохије. А сви
ти манастири и цркве саграђени су на прелепим местима. Свака
та светиња је истовремено и драгуљ градитељства и драгуљ
природе. Нико не може остати равнодушан на изглед манастира
и амбијент Високих Дечана, задужбине Светог краља Стефана
Дечанског, посвећеног Вазнесењу Господа Исуса Христа, а
саграђеног између 1327. и 1335. године. Манастир је смештен у
живописној долини реке Бистрице, окружен висовима
Проклетија и густим кестеновим и боровим шумама. Манастир
је познат као највећи и најбоље очувани средњовековни српски
манастир. У својој бурној историји остао је познат као важан
духовни центар у коме је развијана црквена уметност,
мисионарски и преводилачки рад и друге духовне активности.
Иако су манастирске зграде страдале у време турске окупације,
црква је у потпуности сачувана са својим вредним фрескама из
XIV века. Данас се богослужења у Високим Дечанима врше по
древном типику Свете Горе Атонске. Такође, кћери моја, треба
да знаш да је за нас Србе веома значајна и Пећка Петријаршија.
Манастирски комплекс Пећке Патријаршије састоји се од
четири цркве које су саграђене у периоду између XIII и XIV
века. Вековима је овај манастир био седиште Српске
православне цркве. Налази се у прелепој Руговској клисури
поред реке Бистрице. До XVIII века манастир је био напредно
монашко седиште, са стотинама учених монаха. Услед сурових
турских зулума патријарх Арсеније је крајем XVII века у
Великој сеоби повео из овог подручја хиљаде хришћанских
породица у Јужну Угарску. И поред притисака локалног
муслиманског становништва, манастир се одржао до данас.
Након Другог светског рата, Пећка Патријаршија претворена је
у женски манастир. Мада овај манастир административно не
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припада Рашко-призренској епархији, његова историја уско је
повезана са историјом других манастира ове епархије. Мицо, ја
сам била у многим од тих манастира. Тешко је описати ту
емоцију и вековима чувану снагу духа кад се отворе тешка
врата манастира. Кад уђеш, осетиш да си део тог чудесног
митског света. Можда звучи нестварно и патетично, али кад се
изађе из манастира, некако ти је лакше, ослобођен си брига,
испуњен поносом што том свету припадаш.
- Мама, зашто ме никад ниси водила у те манастире?
- Драга, све те светиње су већ десетак година готово
недоступне, често се до њих долази само у пратњи тенкова! И
опасане су бодљикавом жицом. Угрожена су и манастирска
братства у њима, баш као и давне 1904. године, када су
британску списатељицу Едит Мари Дурум турски низами
(војници) пратили до Пећи фијакерима. Имовина се отима, пре
пет-шест година многи манастири и цркве су спаљени. Више
нема оне праве цркве Богоридице Љевишке! Најзначајније
богомоље су остале описане у књигама и надам се да неће бити
избрисане из памћења. Покушавам да ти пренесем емоцију
коју, нажалост, ниси могла да доживиш, али желим да и ти
твојој деци причаш о значају ових манастира за Србе.
Мамине очи, сада већ пуне суза, ипак су наставиле да
причају истинуту причу о судбини српског народа.
Мајка је грлила Милицу већ потресену, али она ју је
молила да настави и исприча јој тајне Косовског боја... За
Косово је везан и тежак дан српске историје. Косовски бој био
је догађај који је и до данашњег дана остао тако важан.
Косовски бој најбоље описује менталитет српског народа који
увек истраје до краја. Реке суза српских мајки су потекле
заједно са храброшћу њихових синова... Српски народ се није
предавао чак ни онда кад се исход наслућивао; њихова вера у
Бога, храброст и велика љубав према српском народу била им је
звезда водиља. Тако су храбри српски витезови одлазили у
сусрет сигурној смрти, са вером у Бога, за узвишену идеју
борбе против османлијских освајача.
Милица је задивљено слушала мајчину причу о
достојанству, јунаштву и поносу српских витезова. И док је све
одсутније слушала мамину причу, замишљала је Србију са
Косовом и Метохијом – пространом, зеленом, валовитом,
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урешеном црвеном бојом косовских божура, с мирисом тамјана
и реским звоном звона српских светиња. Али, из маште су је
пренуле мамине речи:
–Нажалост, Милице, такве Србије сада има само у
нашим срцима и души.
Пренула ју је стварност. Србија са душом Косова.
– Али, драга моја кћери, пред нама је света обавеза,
завештање, да својој деци преносимо мит и дух косовски, преко
и мимо граница и географских и временских. И потомци Јевреја
су сачували сан о Обећаној земљи! Зар га не можемо сачувати и
ми?!
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Теодора Мишељић
Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, Ниш
дубини ноћи овде је све привидно мирно.
Но, шум лишћа тка причу из чијих гласова и звука
сви тајну наричу свету.
Не бој се, пружи руке,
нека задрхте уморно у немиру мисли узавреле,
док се скривене патње нису у свом среле
лету.
Сиђи. Сиђи низ ово замрло степениште,
притајеног даха, хладним кораком,
нека те само мртви шум осенчен мраком
прати.
Види. Види како мрачна тишина обавија
последљи осмех у свој црни вео,
осетићеш како залутали тебе део
пати.
Не ходај нежним својим стопалима по оштром камењу,
јер ће те крик твој, ненадни, одати,
а нико твој усплахирени неће познати
глас.
Не нагињи се над мрачним понорима
да власи ти косе не прикрију лице,
а погледи студени забораве, нехотице,
нас.
Стани. Застани бар на један трен,
положи руку на пепео, нека га твоје руке греју,
ветрови силни по пољу да све те не развеју
успомене.
Погледај. Огледај се у зрцалу мача,
изгубљеног у неком страшном, пламеном боју,
чува најсветију тајну своју што
вене.
У овим тренуцима је вечност,
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кад на Косову пољу крв се зали,
а трага оних што су за отаџбину пали
нема.
Само буктињама збори се кроз тмине.
У сенци вечног камења срце бије,
а у успламсалој слави мученика душа Србије
дрема.
Слушај. Слушај причу тишу од пауковог ткања,
повест оних што умреше у сјају,
што гроб претка и пут нараштају,
приказаше.
Причај. Причај и проспи семе благотворних суза,
откриј лепоту заборављених векова,
предање и историју уснулог Косова
нашег.
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Тијана Сибиновић
ЕТШ „Јован Цвијић“, Штрпце
ваког се јутра будим с циљем да наставим свој живот
и проживим га најбоље што могу. Ништа не може
заменити онај добар осећај који је присутан у нама
када угледамо светлост дана. Замислите дан без
сунчеве светлости, птицу без крила, рибу без пераја... Човека
без душе, живот без слободе. Србију без Косова! Тада ствари не
би биле потпуне, ништа не би имало смисла. Живети у делу
света за који се отимају они чији преци ту нису пустили корене
није тако једноставно. Али временом, успела сам да се
прилагодим и навикнем.
Косово је света српска земља, најскупља српска реч. То
важи од давнина. Зарад отаџбине погинули су многи. И сада
други желе да нам отму срце Србије. Све је почело те проклете
'99. Кажу да је било заиста страшно. Страдало је много цивила,
а у свакој кући завладао је страх. Сви су бринули за своје и
животе својих најмилијих. Многи на Косову су остали без оца,
брата, мужа... То су била времена која су пробудила мржњу у
људима, а и, поред страха, инат и жељу да одбранимо оно што
имамо и останемо ту где јесмо заувек. Нисмо смели да
допустимо себи да будемо недестојни своје историје, већ смо
остали на својим вековним огњиштима и пребродили најтеже
кризе. За време бомбардовања била сам јако мала, имала сам
непуне четири године тако да овај период слабо памтим. Сећам
се само да смо дане и ноћи проводили у подруму наше куће.
Тада сам била девојчица коју је занимала само игра, па су ми и
сирене које су се непрестано чуле биле занимљиве. Било ми је
најважније да су породица и пријатељи поред мене, били су ту
и осећала сам се сигурном. Тада нисам знала за страх.
Време је пролазило, немири су се полако стишавали
али се ствари нису много мењале. На телевизији су стално
јављали о новим злочинима које су Шиптари починили. Иако је
било давно, мислим да ће слика коју сам тог дана видела на
телевизији заувек остати урезана у једном делу мојих сећања.
Тог дана, годину након бомбардовања, на телевизији се
приказивао документарни филм о претходним догађајима. Тих
неколико минута, колико сам одгледала, урезала су у мени,
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четворогодишњој девојчици, неразумљив страх. Заиста
невероватно, али још увек се могу сетити тих одвратних осмеха
на лицима Шиптарских младића после уништавања туђих
домова. Гледала сам како су најпре опљачкали, а затим спалили
кућу у којој су живели, сада протерани, Срби. Гледали су
пламен задивљено, поносни на себе. Били су ми одвратни, али
су ме навели на размишљање. Од тад, дуже време су ми кроз
главу пролазиле те слике и најцрње мисли. Сваке вечери пре
спавања размишњала сам о томе шта ће бити ако дођу и тако
ураде са нашом кућом. Хоћемо ли успети изаћи и побећи?
Видела сам нас како из куће у пламену бежимо у пиџамама,
босоноги без ичег. Размишљала сам и о томе где ћемо отићи,
шта ће бити с нама и нашим познаницима. Срећом, моји
страхови и стрепње се никад нису обистинили, била је то само
моја агонија и ноћна мора. Родитељи су чинили све да ми
ништа не осетимо. И поред свега имали смо лепа детињства.
Док су се деца по градовима играла најновијим играчкама, ми
смо по ливадама трчали за лоптом, купали се у реци и с првим
пролећем брали љубичице. Умели смо да уживамо, несвесни
тога да немамо слободу кретања. Волели смо сунце, воду,
ваздух, то је било довољно да будемо срећни. Те године мама
нас је одвела на првомајски уранак и то забележила камером.
Тај снимак ме увек ражалости и врати у то време. Уживали смо,
играли смо се, трчали и смејали се својим догодовштинама. Све
је било савршено док се у даљини није чуо пуцањ. Ту се снимак
нагло прекида. Не сећам се шта је даље било, али мама каже да
смо се само спаковали и вратили кући и да никада нисмо
сазнали одакле се то чуло. Над нашим безбрижним детињсвом
неприметно се надвио вео стрепње. И док су се друга деца
бојала Баба Роге, ми смо се плашили правих људи који су
заиста могли да нам науде.
Време је и даље пролазило и са собом однело скоро све
страхове. А онда је дошао тај 17. март 2004. и обновио сва
осећања ужаса. Међутим, ми смо и даље остали овде, у души
Србије, без већих проблема. Најстрашнији су били стални
нестанци струје. Често су то биле рестрикције и знали смо кад
да их очекујемо, а повремено је струја нестајала без најаве. Пре
две године, усред лета, били смо без струје више од месец дана.
Тада струја уопште није долазила, а ми смо морали да се
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снађемо. У 21. веку грејали смо воду за купање на шпорету у
дворишту, користили пеглу која се греје, такође на шпорету, и
прали веш ручно. Али и са овим смо знали храбро да се
суочимо. И то смо успели да преживимо без већих последица.
Овакве ствари су нас само ојачале, како народ каже „оно што
нас не убије, само нас ојача“ и, тиме што смо победили
проблеме, улила нам се нова снага да наставимо даље. Сада,
слободно могу да кажем да живимо као сав нормалан свет, бар
овде, у Сиринићкој жупи. Моји проблеми се могу поистоветити
са проблемима свих тинејџера света. Али они догађаји који су
изазвали немире оставили су неизбрисиве трагове у нашим
животима и нашој свести. Оставили су и последице које се још
увек осећају. Наши рођаци који живе изван Косова и Метохије
не смеју да дођу да нас посете. Један од националних паркова
Србије налази се свега 15-ак километара од мог места. Шарпланина је дивна! Да бих отишла тамо да скијам морам да
сачекам неки радни дан када не идем у школу, јер ићи тамо за
викенд није баш безбедно. Наш ски-центар сада користе
Шиптари, викендом се горе готово не говори српски језик. Сада
је нама најближи град Урошевац најружнији град који сам икад
видела. Кроз градове који су некада били наши не може се
проћи не запажено и безбедно. Ту више нема Срба, ни једног
јединог. Као ни у Приштини и Призрену. Приштина – мој
родни град, место где сам први пут угледала светлост, удахнула
ваздух, где ми је мама подарила живот... Сада могу само да
замишљам како тај град изгледа, не бих се усудила да
прошетам улицама, иако то јако желим. Призрен је такође доста
измењен. Иако су људи љубазни према нама Србима, нажалост,
полако почињемо да се осећамо као странци. Када смо били
прошле године, тата се усудио да оде до куће у којој је живела
његова сестра и где је провео најлепши део живота. Оно што је
затекао било је жалосно. Пут до куће био је обрастао коровом и
трњем, а на месту на којем се некада уздизала величанствена
кућа остале су само зидине. Од те дивне, велике куће остала је
само успомена и сећања на дане проведене у њој. „Дивна су то
времена била”, каже тата. Непромењена је остала само ружа на
месту где је некад био улаз, која још увек цвета. Као да пркоси
својом лепотом, уливајући наду да није све пропало. Морамо да
верујемо у то, вера ће нас одржати. Нову наду уливају нам и
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обнављање цркава и манастира. Светиње наше православне не
смеју бити одузете и оскрнављене. Бранићемо их докле год
можемо!
Ни у једном тренутку не смемо заборавити ко смо и
одакле смо, не смемо заборавити за шта су се борили наши
преци и колику су жртву принели за нашу добробит. Не
отераше нас ни Турци, ни Немци, неће нас отерати ни
Шиптари. Јер ми припадамо Косову а Косово припада Србији!
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Војислав Папулановић
СШЦ „Милорад Влачић“, Власеница
идовдан је тада био облачан дан.
Гавранови круже над Косовом пољем.
Те хиљаду триста осамдесет неке
скупише се две велике људске реке
на Косову, надајући се нечем бољем.
Све се то десило на тај облачан дан.
А по небу тмурном гракћу гавранови,
Кажу: „Биће боја, а биће и крви.
Јунак до јунака данас ће да гине“
Веле: „Свака сабља оштро ће да сине.
Који ли ће јунак погинути први?“
Све то, на Видовдан, гракћу гавранови.
Цар је Лазар своју главу оставио
као и Обилић, на Косову равном.
И други јунаци с њима погинуше
у Небеско Царство одоше им душе.
Султан Мурат, у свом походу неславном
тачку на свој живот тада је ставио.
Беше ово пре шесто година, давно.
Данас су времена другачија, нова,
Ал' још над Косовом гавранови круже
Само сада другом господару служе,
А нема ни људи оног старог кова
који за слободу погинуше славно.
Данашња времена мрачна су и тешка.
Сиромашан духом, народ већ се губи,
а како и неће, ствар кад је таква,
да земљом управља и шуша свакаква.
Не помажу више искежени зуби,
да с' одбрани земља стечена, претешка.
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Бурна историја са својих страница
поруке нам шаље. Овде припадамо.
Кад нам узму душу, за њу се боримо.
Сви од жара за ту борбу горимо,
пред првом препреком никад не падамо.
Једино ми знамо где нам је граница.
Косово, Метохијо, почујте народ
који кличе на помен вашег имена.
Наш народ, који се свим силама бори.
И тај жар народа који увек гори,
све док је српскога рода и семена,
гореће, за сав српски, православни род.
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Александра Ђорђевић,
Гимназија „Вук Караџић“, Бабушница
ад ноћ захвати сваки педаљ земље у којој живимо
и кише облију све до једног поља насушног
са којег убиремо плодове наше вере и надања..
Када нестане све оно за шта смо се годинама борили
и муком бранили од разних пошасти сурово послатих на наш
пут,
које дрмају и колебају сврху нашег постојања и живљења..
Осмеси дрхтећи на лицу стоје да би подсетили
на горку маглу старих дана, пробудили свест у људима
и распламсали понос у жилама, срцу и грудима.
Срце одзвања необичном мешавином радости и поноса,
туге и разумевања.. Мозак бива принуђен да му се покори.
Ту нема места индивидуалном неслагању,
све српске душе се утапају у једну,
сложне у циљу да оживе сећање на херојску узвишеност..
Осека радости уступа пут плими горде сете,
евоцирајући успомене на доба часне борбе предака,
спремних да за отаџбину своју дају крв, сузе и зној..
Времена као дашак ветра пролазе,
бесане ноћи хитро смењују блажене зоре и тако у круг..
Живот иде даље, а ипак немо стоји
у сећању на борбу и пут неизвестан, магловит и дуг.
Охрабрени љубављу, сетом и повести,
устрајалим ходом и промуклим гласом,
док у нама тиња сећање на храброст,
корачамо храбро неком новом стазом.
И док кроз зивот усхићено гурамо
и пратимо своју водиљу на бисерном небу,
феникс се вешто из пепела диже и лагано шири свој бесмртни
дах.
На крилима снаге, вере и судбине полеће у поход на вечити бој,
у загрљају воље, на крову света-посвећује душу легенди
косовској.
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Мегдани бола на плодном тлу почивају вековима,
носећи терет прохујалих дана..
Тамо где је некад владало јунаштво, Србија и српство,
данас стоји само отворена рана.
Богато је тле којим корацамо,
историјом, диком, чојством и врлином,
али црна рупа покрива га снажно
и гњечи му развој џиновском тежином.
Естуари муке и фјордови наде,
преплићу се хитро у милион грана,
стихијски нас гоне духови прошлости,
а остаје само вера пољуљана.
Тамо где се некад славило живљење,
где ничу корени јунаства и сете,
крв су своју лили гласници судбине,
верници слободе давно одузете.
Отишло је време Обилић Милоша,
прохујало доба славног кнез Лазара,
остала је искра у срцу родољуба
на сваки помен вечнога Косова.
Хук палих јунака велелепног дара,
утонулих у океан вечитог надања,
шири се вазухом попут урагана
док одзвања вапај њиховог страдања.
Мелодија страшна небом се протеже,
високи су тонови туге и очаја,
драматична симфонија у срце погађа,
пролама се тихо до душиних одаја..
Плачу истом снагом и земља и људи,
пате и певају у истом мучном гласу,
исти ваздух тешки заједно удишу,
примајући болно покорну гримасу.
И тамо је некад радости било,
славило се српство и род српски цели,
данас преостаје само гласни врисак
због варвара који све су одузели.
Једном наша земља, данас у туђини
покреће лавину дивних осећања,
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понос нам црпи из сваког гордог стиха
највреднијег нашег народног предања.
Апозиција српства било је и остаће,
оличење духа у леглу тираније,
у амбису несреће и вртлогу судбинеКОСОВО И МЕТОХИЈА ДУША ЈЕ СРБИЈЕ!
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Анђела Јанковић
Економско-трговинска школа „Доситеј Обрадовић“,
Алибунар
е је зрно клицу заметнуло, онде нека и плодом почне.
Петар Петровић Његош
Рано моја, свагда жива, колевко и успомено, клетво и
молитво, твоје сам огледало…
Косово и Метохијо, зрно си из ког је Србија
проклијала. У теби извире и куца. Носиш је и вазносиш. Искра
си јој у дну ока. Ти си лице, а она наличје, а то двоје једно без
другог не могу постојати. Свако село у теби има имењака негде
у другом делу Србије, насталом у сеобама, названог тако да нас
подсећа на завичај. Ми на теби постасмо цивилизација и дух
твој у себи носимо. Наш си почетак.
До дана данашњег многи су се борили за тебе на
фронту крвавом и на фронту духовном. Изградили ти цркве и
кућишта. Узидали себе и своју веру. Створили овај народ и
оставили завет. Чизмом те многи гњечише, али те храбри
витезови очуваше српским кроз векове. Многи мисле да те
знају, но ти си тајна, испод скута скриваш од злих људи своје
лице. Али те познајем ја и познаје те сваки ЧОВЕК земље
Србије, истино моја.
Твоја су поља окићена цвећем каквог нигде нема и
цвеће то у себи носи мирисе душа народа који те одвајкада
настањује. Твоје су планине капије и стражарнице. Твоје су
шуме зеленије и смерније стоје, шапатом сведоче о вековима.
Гласи твојих монаха носе нас преко трња, као по песку. Твоје
цркве и манастири, потомци вечности, грађени од стране
великих владара, али и простога народа, мелем и хлеб су,
нарочито за нас који постадосмо избеглице у рођеној земљи.
Ти миришеш и на рођење и на крв. Закопало си у своју утробу
толико своје деце, сломљених копаља, кућа и окућница,
манастирских звона, суза и вапаја.
Мисли о теби ми не враћају спокој. Како ће ми то
вратити све што сам за собом оставио? Тражим кутак где ћу
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исплакати тугу за прошлошћу, за суровом садашњошћу, за
Дечанима, Богородицом Љевишком и другим светињама. Како
да гледам Вавилонске куле које дигоше на темељима цркава
твојих?
Недостајеш ми, земљо моја мила. Боли ме сваки твој
уздах.
Погледај ту где пружам своју руку – ово је мој
шљивик, ово је мој поток и моја ливада, овде сам се родио, овде
сам прве кораке научио, овде су ми сахрањени ђед, отац и друга
фамилија, овде је жена родила нашу милу децу, а овде су школу
учили. Овде ми убише пријатеља, а овде ми пушком запретише
да одем са свог огњишта. Овим сам путем пре десет година
газио ка непознатом, гледајући у земљу јер другде нисам могао,
не од страха, већ од боли и од срама. Чуше се само црне птице и
неспокој у њиховим крилима. Летеле су са Метохије. Носиле су
уснуле душе. Косови.
Помислих на кукавичлук у себи и дан када сам се
вратио са ратишта и предао пушку. Зар да бежим и оставим
своје врбаке и уснула брда, своје магле и шљивике? Зар да оно
што смо стицали, па и пушком бранили, мој отац, ђед, ја и
многи прађедови, годинама уназад, пустим у вир да све однесе?
Сетих се да осташе кандила још да горе и мошти свете
миром да одишу. Осташе гробови да те чувају и сведоче, и то
ме умири бар на трен…
Подсећам се свакога јутра сваке твоје стопе како те не
бих заборавио…
Видим те у плавим косама малих девојчица што трче
пуне меда у души. Видим те у умешеном хлебу и у слатком
вину, у свежем млеку и кајмаку…. Виђам те у лицима људи, у
дубини њихових погледа, у сузним очима и храпавим рукама.
Виђам те и у птицама кад крену негде у бескрај. Гледам их тако
и чезнем, умивам лице сузама успоменицама. Суза радосница и
суза жалосница у једну стану… лију чежњу и бол, али и моћ
просветљења и наде. Виђам те и у шумама, пуним стасалог,
младог дрвећа. Виђам те окупану бехаром и увијену жагором
деце. Чујем те у песми девојака и у благом пролећном ветру.
Сета у очима те одаје, земљо наших праотаца. Јака, али рањива,
храбра, али богобојажљива. Чујем те како скривено плачеш док
пада киша и како кукаш уз грмљавину, удараш се у прса уз
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град. Чујем све и осећам сав твој бол дубоко у грудима. И даље
тражим одговоре у сунцима твојих зеница.
О земљо моја, ко сада мојом стопом гази? Изворе, ко са
тебе пије? Семе моје, ко те сије? Росо јутарња, кога зором
умиваш? Сунце моје, коме ли се смешиш? Храсту мој, коме
хлад правиш док коси? Бреме моје, ко те сада и да ли те носи?
Срце моје, коме сада куцаш, коме певаш и шапућеш, слуша ли
те ко док грцаш? Планино, ко са твога врха гледа, ко ти овце у
пашњаке води? Ко те сада брани, ко те не да, ко те учи о
слободи? Ко те бере горки плоду слатке душе? Кога слутиш,
кога очекујеш? Коме шириш руке и коме се надаш? Сузо моја,
ко те сада теши, ко те зове? Земљо моја, ко те сада оре? Боре ли
се мисли твоје? Да л' заплачеш некад за мном, да л' се сетиш
старих дана, мојих руку, мојих бора? Питаш ли се шта је са
мном, ко ме сада успављује, коме рађам, коме зборим, радујем
се, осмехујем? Да л' залечих горке ране и загасих горке сузе?
Питаш ли се, мили роде, куд‟ ме сада пути воде?
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Ања Ераковић
Костајница
д Косова стигли гласи
да се земља српска спаси,
свећу пали, сабљу паши,
сви су тако преци наши.
Манастирска звона јече,
са Косова река тече,
крвава јој вода била,
жртва Србе прославила.
За небеску тад је славу
и кнез Лазар дао главу,
свет је бедем сазидао,
Богу народ завештао.
Двапут Срба мање било,
на Видовдан све се збило.
Духом Лазар земљу брани,
духом српску децу храни.
Духом Лазар победио,
дух је свети оставио,
потомцима да се боре
док језиком својим зборе.
Крв је земља жедна пила
на Косову сва се слила,
небо узе што је свето,
а Србију што ј' проклето.
На Косову пољу свету,
ту се бојна копља плету,
исплели су венац славни,
такви беху дани давни.
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Још косовска душа дише,
повесницу стару пише,
жива душа на Косову
и на гробу Лазарову.
Поново се распитују,
венац славе потцењују,
ломно тело земље моје
с душом хоће да раздвоје.
Нема снаге те да сруши
благу светлост српској души.
Јер Србија жива није
без Косова, Метохије.
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Биљана Шормаз
Економска школа, Бањалука
осово равно. Много чудних успомена носим откад
сам га посљедњи пут посјетила.
Дан је био прилично врућ, без имало вјетра. Возила
сам се старим џипом, по путу пуном рупа. Тражила
сам једно село. Чула сам да ту живи много српских породица.
Жељела сам сама да се увјерим у оно што су ми други
посјетиоци овог села причали. Знала сам да ризикујем, јер је
читаво село опкољено албанским војницима и становништво
нема слободу кретања, а дјеца се не смију играти у својим
двориштима. Примијетила сам неколико дјечака на дрвету.
Стала сам поред пута и замолила једног дјечака да сиђе.
,,Ћао! Ја сам Михајло!“, рекао је кад је сишао са дрвета.
,,Ћао Михајло! Ја сам Ана! Зашто сте горе, на дрвету?“,
занимало ме је.
,,Па играмо се. Али шшшш, они не смију да знају гдје
смо“, тихо рече осврћући се.
,,Ко су ОНИ?“, знала сам одговор, али ме је занимало
шта ће Михајло одговорити.
,,Па зли људи.“, погледао ме је зачуђено. Сигурно се
питао зашто то не знам.
,,Да ли би ми могао показати гдје живиш?“, добила сам
једну добру идеју. Одлучила сам да сазнам како живи једна
породица у оваквим условима.
,,Наравно!“, узе ме за руку и пођосмо путељком са још
више рупа.
Кад смо стигли, сузе су ми кренуле, али била сам јача
од њих. Кућица је била сва ороунла, без прозора и врата.
Умјесто њих стајале су крпе и дека. Један зид је био избушен
мецима и чинило се да ову кућу држи једна дашчица. Бојала
сам се да ће задувати вјетар и да ће се кућа срушити.
Примијетила сам велику рупу на старом дрвеном крову,
прекривену само најлоном.
,,Дођи“, прошапутао је.
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Пошла сам за њим и кад смо дошли до 'врата' он је
гласно викнуо: ,,Довео сам госта!“ Испред нас угледах лица
његових родитеља и једну дјевојчицу, претпостављам да је то
његова старија сестра. Насмијешише се и љубазно и уведоше
ме у кућу.
Дуго смо разговарали. Била сам веома радознала и
стално сам запиткивала. Док су ми његови родитељи причали о
свом животу овдје, на Косову, у очима сам им могла видјети
много страха, али и среће. Рекли су ми да се много боје за своју
дјецу и то да су често гладни и да немају шта да једу. Кажу да
се свако вече прије спавања моле да се пробуде живи, јер
албанска војска може било када да дође и све их убије. Заиста
застрашујуће! Михајло ми је рекао да, кад би он имао много
пара, купио би одјећу и храну и дао их свим породицама које
живе на Косову и Метохији. То је рекао са много наде и жеље
да помогне другима.
Наставили смо разговарати о мало веселијим темема.
Осјетила сам много среће у просторији. Ту сам видјела више
среће и задовољатва него у читавој Србији. У једном тренутку
чула сам тешке, бучне кораке. Један војник је ушао у кућу са
пушком на раменима и мрким погледом. Срце ми је стало.
Почела сам се трести од страха, а остали су само уперили
погледе у под. Војник ми је пришао и дао ми бијелу коверту.
Једва сам ју отворила и извадила писмо. Амбасада Србије ми је
наредила да одмах кренем назад, за Београд, јер је овдје
превише опасно за мене. Написали су, такође, да ће ме до
границе пратити албанска полиција. Погледала сам у војника и
он је само рекао: ,,Морате кренути сад.“
Послушала сам га и без поздрава изашла из куће.
Војник је кренуо замном и, на сву срећу, није пуцао.
А за њих није опасно?, помислила сам. Зашто о њима
нико не брине? Бијес је почео буктати у мени. Хтјела сам нешто
урадити. Хтјела сам им некако помоћи, али нисам могла.
Постоје неки људи који су јачи и моћнији од мене. Одлучила
сам им помоћи кад стигнем у Београд. Организоваћу разне
хуманитарне акције. Знам да ће све бити успјешне, јер је толико
много људи који желе помоћи.
Косово равно. Пуно страха, среће и наде. Људи који
живе овдје чине Косово и Метохију. Они су срце које куца и
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моћно је до сада. Иако сада није административни дио Србије,
али јесте сваког Србина православца. Туђинци су отели нашу
свету земљу, али не заувјек. Тамо гдје је проливена крв наших
предака и гдје су наше највеће светиње не могу да граде
будућност нека туђа дјеца, него само наша. Нека Господ
услиши све молитве које даноноћно теку у Високим Дечанима,
Раваници, Сопоћанима да тако и буде...
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Борис Баковић
СШ и гимназија „Петар Кочић“, Зворник
унце је пружало зраке са истока на лице монаха.
Старац, одjевен у скромну црну мантију, седе косе са
лицем без иједне боре, а очију бистрих попут ума,
испуњених надом као идејама, кротко је резбарио лик
Богородице гледајући у своје гравуре као срна у тек рођено
лане .У порти манастира саграђеног још у славна времена, садa
већ далеке прошлости, одисао је мир, а мирис тамјана је
стварао идилу спокоја која је обузимала душу, и коју сваки
искрени верник прати у потрази за смислом свога постојања.
Међутим, душа верника није спокојна, пати и страшно је боли
што се у суседству ове духовне идиле одвија нека нова голгота
и као да се у њој отварају “нове ране на распетом Христу”.
Чини се да добро и зло живе у комшилуку. Поред монаха седи
један модерно одјевен човек, знатижељног погледа. Врпољи се
и са нестрпљењем чека речи са старчевих усана. Тихо,какав је
монашки живот,старац је почео дијалог:
-Видиш, синко, дошао си овде из белога света, да
напишеш некакав извештај о Космету и да га пред светским
моћницима образлажеш. Обрати пажњу, образ-лажеш, видиш
како реч, наизглед случајно, открива смисао. Твоја врлина је у
томе што си закуцао на манастирска врата желећи да чујеш
речи овог старца који служи Богу и народу свом.
Употребљавају данас ти моћници разне речи новога кова,
неразумљиве њима, а камоли простом народу, а желе да
потисну све оне књиге јасним језиком исписане, разумљиве
свима и пастиру и учењаку и учитељу и његовом ђаку. Сметају
им јер говоре истину о мученом пољу Косову и посвећеној мати
Метохији. Косово је наша света реч, она код нас стоји заједно
са Јеванђељем и олтаром, а Косово и јесте жртвеник, олтар на
коме положисмо жртву и страдасмо због љубави према Христу,
јер и он страдаше из љубави према нама. Истину каза наш
знаменити песник, да је Косово “најскупља српска реч”. А
зашто? Шта је то због чега има тај значај? Шта то Косово
посвети? Због чега је оно наше духовно огледало где се
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огледамо сви и са нестрпљењем очекујемо приказ лика на којем
ће се исцртати све што урадисмо у мисији званој живот? Да ли
су то све битке које су се на овим просторима збиле, у којима су
наши преци попут соколова изводили плесове слободе над
главама освајача, којима је свето само њихово злато, свила и
позлаћени есцајг? Ми никада кроз историју нисмо нападали,
само смо се бранили, и, да ли зато што смо увек храбро
штитили своје име, земљу и сећања на претке, а унуцима
препричавали легенде и догађаје са ове земље на којој седимо,
учећи их о духовним и човечанским вредностима, успели да
опстанемо на ветрометини сопствене повести. Посветили су
Космет сви прелепи манастири по Метохији, која своја врата
отварају свима, чији калуђери живе Христа, фреске чувају
историју, подруми добра вина, а звона и молитве пружају утеху
за тужне, савременим животом изругане или, пак, опомену и
путоказе онима који су данас, у времену зла и изопачености
срећни, несвјесни површности и кратковечности своје среће. Не
мораш познавати ни наш језик, није битно чак да ли си на путу
Божијем или неком путу за који верујеш да је прави. Довољно
је да ти мирис тамјана уђе у душу, песма Грачаничка у слух и
осетићеш мир. Мир око којег се врте сва наша животна
тражења. Прођи данас овим равницама, брдима, обалама
бистрих река, од Митровице па доле до Штрпца и видећеш ко
то у ствари посвети Космет. Сусрешћеш се са гладнима,
жеднима, мученима, прогоњенима и на крају као гајтаном
жицом обавијеним. Ако мало боље погледаш видећеш да се том
жицом дави један народ. Видећеш савремене мученике, о
којима си у тим лажним књигама читао да су они ти који муче,
који прогањају децу и старице, даве, руше и пале. А ко су они?
Скини своје наочале за сунце и погледај, мајку која са дететом у
наручју моли Бога само за мир и корицу хлеба за своје дете. За
њу и не мора. Важно је да је дете сито. Старицу, која опет моли
да пронађе гроб свога сина. Да има где да кади, свеће пали и да
рида, кука, да крст целива. Децу без родитеље, баке без унука,
родитеље без деце. Са својом тугом, у жице окованим телима, а
духом који лебди изнад Косова, растерује облаке и надом руши
бедеме настале људским злом. Када спознаш све те судбине,
преплетене, увијене, болне, понекад нама који их немо
посматрамо, толико тужне, да се питамо како их подносе и
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дивимо се њиховом опстанку, а опет знамо да они верују и
знају да ће после кише доћи сунце.
Пођи сада, овим путевима на које ти указах, путеви ће
ти исписати тај извештај. Нека ти Бог подари мир који је
потреба свима.- како је почео,тихо,тако је старац и завршио
дијалог.
Подижући руку, направио је у ваздуху крст ка глави
странчевој, а затим са песмом угодном уђе у храм и пусти звона
са манстирских звоника, чији се умилни звуци простираше дуж
равнице и околних изувијаних стена. Одзвањали, сабирали и
опомињали. Странац који је прилично разумео Вуков језик, био
је зачуђен, са дозом неверице. Па зар ови нису убијали, клали и
мучили? Зар није то онај отпадни балкански народ? Брзим
ходом, са плавим шлемом на глави, напустио је манастирске
одаје и упутио се путевима на којим је желео пронаћи
материјал за свој извештај. Тешко је преправити већ насликану
слику, а немогуће је платно заменити новим. Косово је сликано
само сивим тоновима. Медијско сликарство сада личи на
далтонизам који не препознаје црвену боју људске крви.
Око шест месеци боравио сам на подручију Косова.
Обилазио сам много места, тражећи у њима доказе о
спровођењу наших резолуција, као и ревизију о начину
поштовања људских права. Морам Вас обавестити да ово неће
бити класични извештај са статистиком, цифрама. Ово је
моја лична исповест о ономе што сам тамо доживео. Уместо,
као и много пута до сада, као што смо сви већ научили, ја бих
требао изнети осуду Српског народа, али човек у мени, моје
васпитање и животна начела ми налажу другачије. Зар бих
требао осудити оне којима смо управо ми одузели елементарна
права? Требам ли осудити старце и старице који више немају
деце, који застрашујуће, али истинито, не знају ни места
њиховог починка?Проводе своје последње дане у жици. Не могу
се слободно кретати, гладни су а опет нису кивни на нас. На
нас који смо дужни да их заштитимо, а ми ћемо поново да их
осуђјујемо. Спознао сам ја доле ко је жртва а ко извршилац
злочина. Увидео сам наше грехове и наш затамљен ум. Научили
су ме, ти мали верни људи једну велику истину и легенду о
Косову или како га они зову Космету, како би у једној речи
сјединили Косово и Метохију, не одвајајући их ни у речима. А
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што се тиче тог поднебља, ма које га силе покушавале
отимати од српског народа, оно ће се после много страдања
њима опет враћати. Косово је њима дар од Бога у ког заисти,
истински верују, а Божије дарове нико не може присвојити
сем оних којима су намењени. Они чак желе и да га деле са
другима. Али ти други га желе само за себе .Пред нама је данас
велика одговорност. Морамо исправити све наше неправде
према њима. Морамо дозволити сунцу да растера облаке и
обасја Косово. Ко не верује, нека оде тамо, прође сва места,
чује и очима види све животне приче. Тада ће сигурно подићи
глас за спас тог народа и подршку држави Србији на тим
просторима.
У канцеларији, на једанестом спрату, четвртој од
лифта, у ладици радног стола, испод књиге правилника
Европског парламента, скривен, стоји, прашином прекривен
овај извештај. Искреност и истина у њему није била у складу са
интересима великих. Остао је да чека светло неких нових дана.
На стени изнад Метохијског манастира, у његовој
испосници, са погледом ка небу моли се онај странац. Вратио се
на извор истине, крстио у име Христа и понео име Тома. Сада
са осталом манастирском братијом и верним народом чека да
свет изађе из магле, да спозна начела човечанства, да коначно
чује вапаје са намучене земље. Без Косова и Метохије српски
народ је као без ваздуха. Угушен је и усмрћен. Али верујемо у
Христа, а то значи верујемо у васкрсење.
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Вања Ивана Ковачић
Гимназија „22. Октобар“, Жабаљ
паси и сачувај свој род. Нека му земља буде постеља, а
небо прекривaч. Живот сан, спокој и мир. Душа чиста,
као суза тек рођеног детета. Тело спремно на сва
искушења које нам Бог шаље и учи нас да чинимо
подвиге.
Речи. Опет бујице речи навиру из душе, прете да
поплаве све оно разумно у мени. Плашим се. Покушам нешто
да кажем, а усне само говоре – ово је моје, ово је моја земља,
ово је моје небо, ово је моја светиња. Зуби ми се заривају у усне
које дрхте од бола и спречавају ме да кажем све оно због чега
су пали наши стари. Колико још суза? Колико крви? Изгубити
грумен земље је исто као и изгубити дете. Зато сам на
коленима, зато молим све праведне да нам пруже руку, јер је
веће понижење седети скрштених.
Опет корачам нашом стазом. Стопала ми милује та
света земља, која гори. Тешки су кораци оних који је бацају у
понор и чине да подрхтава као дете када види сопствену сенку.
Јесен је, али лишће не пада. Не жели да слети док га наш ветар
не отргне с грана. Дували су много јачи, њихова сила, бес и
мржња је рушила све пред собом, али лишће није пало.
Пожутело од чекања и изнемогло, снажно се држи за своје
дрво – без ког не може ни да увене.
Опет онај глас. Пита ме има ли ту неког Лазара?
Милоша? Саве? Пролазим крај старице која ме мрко гледа, а
тако желим да је питам да ли се сећа прича о Косову? Зна ли
који је народ своје кости, као кап воде, спустио на ову земљу,
да би његова деца корачала уздигнуте главе. Јунаци! Кад
погледамо у небо, видимо ваше свтле образе и последњи поглед
у ком су осликани наши манастири, наша поља, наша огњишта.
Сваки Србин тада погне главу, ода почаст, али ни то није
довољно.
Волети своју земљу је лако, али борити се против оних
који не могу да схвате да мржња све разара – па ће на крају и
њих, није. Сачували смо српски језик, кроз облаке назиремо
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плаве очи, сви знају да су Савине, имамо прошлост и владаре
који су Србију винули до небеса и зато нека нас сви чују. Срби
нису дивљаци са Балкана. Имамо своју историју, културу,
уметност. Имамо свест и савест. И знамо шта нам припада. Не
желимо рат, не желимо зло ономе ко није наше вере,
националности, али ни страдање недужног народа. Чујем како
говоре да Србија треба да се помири са губитком Косова и
Метохије. Зна ли тај човек или народ шта то значи? Од нас се
тражи да се одрекнемо Срба, нашег поноса, који су остали да се
боре у веку у ком се толико прича о слободи, светиња, кости
предака... Онај ко залива семе мржње и покушава Србе да увери
како ће израсти прелепа црвена ружа, треба да зна да од те
приче остаје само црвена боја. Она симболише патњу, бол и
страх људи, који желе само оно што им припада. Да ли ће да
зажмуре на све оно што је откривено?
Толико тога можемо рећи, наша тела могу издржати терет зла,
јер нам је душа чиста и баш онда када су помислили да немамо
снаге, Марија се помолила за нас, њена „Молитва“ је свету
показала да наш глас вреди, да верујемо у себе и знамо да нас
чека боље сутра. Сапутник великог народа је подвиг, који ће
нашу будућност претворити у мир, који нам увек отимају они,
који никада неће моћи да корачају небеским стазама.
Прошлост је стуб који држи мост садашњости, а уједно
и пут којим ће проћи будућност. То значи да Србија мора бити
свесна своје прошлости, јер једино тако у садашњости можемо
да доживимо благостање. И схватимо ко су пријатељи српског
народа, јер је лепо знати да има неко ко никада неће прихватити
лаж.
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Вук Јевтовић
ТШ ,,Никола Тесла“, Лепосавић
едимо у северномитровачком кафићу,
Ти слушаш једну животну причу.
И док крај Ибра ветар ћарлија,
Мени овај дах пролећни прија.
Чујем с радија Скорпион свира ,,Ветар промена“,
Мени си ти, драга, много тога донела.
Док ме слушаш све смелије и смелије,
На живот гледам све зрелије и зрелије,
Приђи, види како сам леп,
Поклонићу ти један црвени цвет.
Еулекс и Кфор – каква интриганција,
Не гледај у сто са странцима,
Не гледај овде ни у кога,
Барем ти сада, спаси се тога.
Границе, хеликоптери, полиција,
Угрожено кретање и људска права,
Због свега тога мене боли глава.
Ја и моја школска бајкер ескадрила,
Летимо улицама раширених крила,
Тражимо слободу, тражимо спас,
Што тако је близу, а далеко од нас.
Митровица, Београд, Србија, Косово,
Зашто мене младог стално брине ово?
Свети Сава, моја чврста линија,
Косово и Метохија, моја душа, Србија.
А ја сам само једна лирска душа,
Коју живот непрестано куша.
Волим да слушам твој умиљати глас,
У свему овоме, ти једини си спас.
Београђанко мала, ти си недостајала.
Хвала Фејсбуку, решио ми муку.
Приђи, види како сам леп,
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Ти и ја променићемо овај немирни свет,
Саградићемо свет пун толеранције,
Без мржње и без границе.
Седећемо на сред Косовог Поља,
Сетићеш се љутог Косовског боја,
Цар Лазара од српскијех глава,
И јунаштва Милош Обилића,
А и девет браће Југовића.
Обићићемо Призрен, Грачаницу, Дечане,
Поморавље, Гораждевац, Пасјане,
Приштину, Осојане и стићи на лепосавићке стране.
Прелетећемо житнице златне, шуме горске,
Слушати цвркуте птица и гласове дечије,
Манастирска звона и мелодије хорске.
Сејаћемо љубав на све стране.
Ми срећни смо људи, без злобе и мане.
Ми пуни смо снаге, жеље, воље,
Да нам свима буде много лепше, боље,
Да градимо фабрике, путеве и школе.
Садићемо цвеће и трешње румене,
Волећемо људе, и они тебе, мене.
Играћемо чачак, по киши и снегу,
Слушаћемо Чолу, Брену и Ђуса и Брегу.
И тако пуни полета, бодрићемо Нолета.
И док седимо заједно у кафићу,
Ти слушаш једну животну причу,
И док ме слушаш све смелије и смелије,
На живот гледам све зрелије и зрелије.
Приђи, види како сам леп,
Поклонићу ти божур, косовски цвет.
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Вучинић Анђела
Школа за текстил и дизајн, Лепосавић
ледам у стари храст поред Ибра, хиљадугодишњак.
Стар колико Србија, и личи на њу. Има дубоке корене,
стабло старо и огромно, а гране јаке и избраздане.
Баш као и моја Србија. Остарео, снажан и постојан.
Ко зна колико је коњаника напојило коња испод њега,
колико путника заноћило, колико се птица испилило у крошњи
овог храста.
А време се смењивало, освајачи пролазили, вода текла,
градови се градили и рушили у његовој сенци, а храст опстајао.
И данас стоји. Мученик, али стамен и поносит.
Кажу има душу, зато и живи. Баш као и Србија.
Ако узмете душу овом старцу, остаће само голо и суво
дрво које ће први удари грома претворити у ћумур и пепео.
Нестаће стари храст, баш као и танка сува гранчица у малој
ватри.
Али он је проживео хиљаду година и чувао своју душу.
Рањавали су га природа и људи, али се није дао и опстао је. Ко
зна колико ће још година и векова живети. Родитељ велике
шуме као српско Косово.
А моја Србија, овде на сливовима река неродимља
Ибра, Ситнице, Лаба и врховима Рогозне, Копаоника,
Проклетија, Бањске, Соколице. Све корен до корена, и ту је
душа Србије. Њено стабло се надвило над Шумадијом,
Колубаром, Цером, Ћердапом, а крошњу као да су исплели
Банат, Срем, Бачка и војвођанска равница.
Ако! Лепа и поносна Србија, а корен баш ту где ја
стојим и поносим се – у центру душе Србије. Стојим на тлу
српског Косова, где су многе војничке чизме газиле, борећи се
да га очувају. На тло где су и Симониди очи извађене, па опет
стоји поносна осликавајући величину свог народа кроз
многобројна страдања из далеке, а и нама тако блиске
прошлости и мој отац је оставио живот, све због њега, нашег
Косова.
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А где ћу наћи корен српства ако не над књигама њених
твораца, у одајама властелинским и себарским пољима.
Ову душу су често напуштали очеви, а враћали јој се
унуци, и тако се као дан и ноћ смењивали чувари српских
манастира, орачи поља, умни и богати, да шире мирис тамјана и
љубав хришћанску.
Неко хоће да ову душу одвоји од Србије, да буде
бездушна, леш.
Гледам у стари храст и он у мене. Као да ме разуме. И
њему су покушали да узму душу, али је он није дао.
То право припада само Богу.
И зато размишљам, да ли је тема питање или потврда.
Ипак на крају наслова стављам тачку.
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Шабани Денис
Прва београдска гимназија
уј Србине, ти храбри јуначе,
Ти потомче Милош Обилића
Мораћеш се потрудити јаче,
Да сачуваш земљу Немањића.
Земљу славну, храбрих витезова,
Натопљену крвљу мученика,
Крвљу славних ратника – лавова.
Тријумфалним маршом победника
Доћи ће ти сви синови твоји.
Ма где били и куда кретали,
Нећемо те саму оставити,
Па макар на бојном пољу пали.
Не брини се, мила наша мати,
Нећемо те душманину дати
Да по теби грдан зулум чини.
Већ ћемо сви у редове стати,
А душманин сам ће се повући,
Или ће га српски мач дотући.
Арбанаси, страни плаћеници,
Што Косово хоће да нам узму,
И домаћи велеиздајници
Послушаће, за њих, песму тужну.
Косово и наша Метохија,
Дрим и Призрен, царства престоница,
И Косовска, славна Митровица,
Манастири, мила Грачаница,
Биће опет држава Србија.
Вршена су крштења свечана
И венчања српских великаша,
У црквици Високих Дечана,
Заувек је историја наша.
Када душман стаде да убија,
И кад су нам главе хтели сећи,
Селио се измучени народ,
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С патријархом, на челу, у Пећи.
Преци стари, заклели су све нас,
Оставили нама у аманет
Да од тада, па све до дан данас,
Упамтимо сви Косовски завет.
Упамтимо, а и испунимо.
Да Косово наше сачувамо,
Подсећа нас клетва Лазарева,
Славно име српскијех краљева.
Цар Душана, српскога сокола
И Стефана, његовога оца.
Име нашет краља Александра,
Краља Петра Ослободиоца.
Стога, ми смо дужни очувати,
Што дедови нам ослободише,
Што је било тешко освојити
Да не буде туђе никад више.
Сваки Србин мора знати ово,
А ко не зна – нека добро слуша!
Српско срце – баш то је Косово,
Метохија, српског рода душа.
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Ђорђе Цвјетиновић
Гимназија „Милош Савковић“, Аранђеловац
`о што жица кокош
Од лисица дивљих чува,
Бедем тај стоји још
Сад, кад најгоре дува.
Нит` висок, ни дебео,
Више мали, но велики,
Сад сив, а некад бео,
Чува га туђин далеки.
Иза њега страх и јад,
Испред бесне су звери,
Иза њега очај и глад,
А испред крвождери.
Свако унутра може ући,
Али ретко ко то жели,
Ту иде ко нема где, но кући,
Два света бедем дели.
О, тај бедем све се ломи,
Муње и громи,
Криво и право,
Болесно и здраво,
Убице и убијени,
Коров и корени,
Ту су срећни и тужни,
Ту су криви и недужни,
Ту је лаж, а и истина,
Ту је врх, ал` и долина,
Ту су вране и орлови,
Трње грдно и божур славан,
Гробља нова и гроб даван,
Храми стари, храми нови,
Стада оваца и чопори вукова,
Чекић и наковањ,
Секира и велик пањ.
Ту је зло, ал` ту је и добро,

80

„Косово и Метохија је душа Србије“
Ту је суђено и кобно,
Ту је живот, а и смрт,
Ту је коров, ал` и врт,
Ту тече вода, ал` и крв,
Лепа јабука и поган црв,
Ту лети соко, а гмиже змија,
Ноћ је хладна, а дан сија,
То је Косово и Метохија,
То је било и то ће остати
Душа наша и земља Србија!
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Драгомир Грубор
„Др Ружица Рип“, Сомбор
ило је вече када је Митар покуцао на врата трошне
кућице. Кроз прозор, који је тик уз врата, чуо се глас
домаћина Петра који узвикну:
„Ево га Митар!“
Након тога зачу се пар корака по дашчаном поду, врата
се отворише, а на вратима се појави човек омањег раста, мршав,
са штаком у руци који веома срдачно дочека свог госта.
„Уђи Митре, уђи!“, рече Петар, склањајући штаку како
се гост не би саплео о њу. У том тренутку на вратима кухиње
појави се Петрова жена, Смиља.
„Добро дошао Митре!“, рече Смиља.
„Боље те нашао, снајка!“, узврати Митар.
„Како си снајка?“
„ А, како – никако!“, узврати Смиља.
„Немој тако, снајка, биће боље, биће боље!“
„Ех, када ће то бити боље, можда када ме покрије
иловача!“
„А, далеко било, снајка,нисмо ваљда дотле дошли!“
Жена само одмахну руком те се поново врати у
кухињу. Петар узе госта под руку па седоше за сто.
„И реци, јеси ли подигао пензију?“, упита Петар са
неком дечијом радозналошћу у очима.
„Јесам, јесам, све је ту.“, рече Митар, вадећи из
унутрашњег џепа капута свежањ новчаница.
„Ево, подигао сам твојих једанаест хиљада, од тога сам
узео четири хиљаде да платим струју и воду, а хиљаду за мене,
гориво и тако то.“
„Ух, да није хиљаду превише?“
„Немој да си такав, осталима наплаћујем хиљаду и по,
а теби само хиљаду, ипак си ми ти брат, и то рођени!“
Петар само слегну раменима, узе новац, преброја,
затим поново слегну раменима, па остаде замилшљен.
„Шест хиљада, шта човек да ради са овим?“, Митар га
погледа па рече:
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„Да, туга, а сећаш ли се некада живота?“
У том тренутку, у просторију уђе Смиља, носећи у
рукама гибаницу.
„Немој, молим те, да крећеш причу о Призрену, касније
га не могу умирити!“, рече Смиља Митру.
„А што? Ти би хтела да ја заборавим време када сам
био свој на своме, када сам од свог рада поштено и раскошно
живео. Док смо били у Призрену тада смо имали живот, ово
сада, ово није живот, ово је патња!“
„Право говориш, Петре!“, рече Митар, гледајући бледо
у под.
„Сећаш ли се само онога имања, њива и кућа које смо
имали, од Призрена па навише није нам било равних!“
„Како да се не сећам, били смо породица за пример!“,
рече Петар.
„А, сећаш ли се некада наше славе, Светог Георгија,
таквог славља и части свет више никада видети неће!“
Петар само уздахну, његово остарело лице и очи у том
тренуку говорили су више од хиљаду речи.
„Никада нећу заборавити нас као децу, кад се
пробудимо па одмах на зденац да се умијемо, мајка спреми
доручак, па неко на њиву, а неко у школу, а касније када се
разлетимо по ливадама и пољанама – изнад нас сво плаветнило
овога света, а испод нас – наше Косово!“
„Да, то су била времена!“, сложише се Митар и Смиља.
„Тако је, БИЛO!“, рече Петар.
„Онога дана када су нас протерали, стигао сам само да
узмем нешто одеће, личну карту и нешто новца да ми се нађе,
чуо сам каније да је имање опљачкано, а чуо сам и то да га је
опљачкао наш први комшија, Беџет. Кажу људи да је почео да
једе свињетину, иако је био заклети муслиман, почео је јести
свињетину онога дана када нас је покрао! Рат је од људи
начинио звери!“
„Истина!“, рече Митар.
,,А тек кад се сетим Марка.“, рече Митар, на шта се
Смиља тргну и дубоко уздахну. Марко је био Петров унук који
је убијен у погрому Срба на Призрен. Петру се очи испунише
сузама, дрхтавим гласом на рубу плача рече: „Сећам се док је
био мали, када би га водио до школе, пролазили бисмо покрај
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великог храста. Увек ми је говорио како зна да је његов деда
јачи од тог столетног храста, и да зна да ће његов деда увек
бити ту да га заштити!“, у том тренутку Петар бризну у плач
говорећи:
„Али деде није било тог дана да га заштити, није ме
било, боље да ми Бог узео душу, него што сам дочекао да чујем
такву вест!“
Митар га је покушавао умирити, али није успевао, у
једном тренутку је рекао:
,,Нека, вратићемо ми њима дупло горе!“, на шта се
Петар тргну и узвикну:
,,Митре, ГРЕХ СЕ ГРЕХОМ НЕ ВРАЋА!!“ Митар је
ућутао и још неко време је немо посматраo под, након чега се
погледом поздравио са домаћинима и отишао.
Светло у соби горeло је још дуго у ноћ, а Митар и
Смиља седели су немо за столом, оплакујући дан када су
сазнали за тужну вест.
Знали су да њихове сузе не могу да врате ништа што је
некада било њихово. У њима је само остала нада да ће дочекати
ново јутро.
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Јасмина Тешовић
Гимназија „Свети Сава“, Пожега
ада су страшну црту прешли, у свему су што постоји:
из цвета, птице, из тишине јављају ми се мили моји
Драган Брајковић
После дуге и хладне зиме, која је сваку кућу, ливаду, пољану,
травчицу и грану себично обојила у бело, најзад смо осетили
топлину пролећног сунца и мирисе који драже чула у сарадњи
са ветром – он их доноси, а заузврат односи ружне и тескобне
мисли које је зимска умртвљеност нагомилала и оставила за
собом. Најзад смо осетили додир поветарца и предиван осећај
јутарње росе.
Никли смо из земље, рођени смо, желели смо да
будемо рођени, доста нам је било мрака и узалудности.
Помаљали смо главице стидљиво и нежно, као девојче које
обара очи пред погледима стасалих момака. Слушали смо разне
звукове, слабе и јаке, топоте, звецкања, подрхтавања, праскања,
жељни да сазнамо шта је то, ко производи те тонове, различите
и сваки пут другачије. Наше није само оно чега смо се одрекли.
Ми смо се одрекли мрака зарад светлости, одабрали смо
храброст уместо кукавичлука, јер живот гута само оне који
немају снаге и храбрости да пусте изданке. Увек, ма где били,
ма где живели, дисали, осећали, остају наши корени од којих се
не може побећи. Наше порекло, наша земља, наш дом, наше
уточиште. Косово и Метохија ће увек бити наш дом, најлепше
место на свету. Љубав према родном крају не умире никада, ни
кад закаже срећа и мир.
Одмалена су нам причали о историји и животу наших
предака. Да чујемо, да запамтимо, да знамо. Да не заборавимо.
О томе када смо настали не знамо пуно. Верујемо у Бога, тако
да је Он тај који нас је створио, створио да бисмо украсили
свет. Да би се сви редом дивили нашој младости, лепоти, снази,
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интелигенцији, храбрости, поноситости, грациозности, а код
старијих – искуству, сталожености и мудрости. Сваког дана
нашег одрастања причали су нам о нашим старима, њиховом
српском инату и пркосу да слободне живе где пожеле и бране
своје огњиште, иако су безброј пута морали да се суочавају са
разним недаћама и невољама да би остварили тај свој циљ.
Причали су нам о њиховој вољи за животом и опстанком, због
чега и ми данас постојимо.
Многи сматрају да се са душом рађамо, да је свакоме
од нас она природно рођењем дата. Али, то баш и није тако.
Душу морамо да заслужимо током живота, па ма колико он
трајао, својим праведним и часним поступцима. Немој чинити
другоме оно што не би волео теби да се чини. Душа је
обновљива, али лагана и танана, лако се да покварити, што смо
млађи, лакше се њом да манипулисати. Душа је покров телу,
без кога оно нема стваран, смисаони облик. Она је та која
покреће и одржава, душа тело увек, а тело душу никада. Без
душе нисмо људи, ни животиње, ни биљке. Подсећамо само на
празну папирну кесу која без циља, намене и сврхе, трепери на
ветру. Коју нико не чека, која ником не треба. Прија нам када
слушамо богоугодне песме и литургије из манастира Светих
Архангела из Призрена, мада у манастиру живи тек осморица
монаха. Њихови гласови дају нашем постојању снажнију
вредност, и ми се не плашимо јер знамо да нисмо сами. Газили
су нас безброј пута, уништавали нам латице, стабљике,
пљували на наша лица и говорили нам разне увреде и
простаклуке. Најстрашније је то што су нас газила деца, деца
коју родитељи уче да се угњетавањем све постиже и да је сила
једино оружје које постоји. Треба се плашити људи који се не
плаше Бога, било да су неверници или верници.
Да, то смо ми, косовски божури. Растемо једино овде,
на Космету. Почупају нас, ми опет порастемо. Изгазе нас, ми се
попут опруге вратимо у пређашњи положај када они не виде и
уверени су у своју победу. Уметну коров између нас, ми и
коров припитомимо и роди се нови божур. Некада смо били
бели попут снега, наше латице су трепериле и гордо се
пресијавале на сунцу. Од те 1389. године смо црвени као рубин.
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Наше извориште црвене боје је крв, крв српских јунака који су
изгинули за крст часни и слободу златну. Докле год осећамо
ваздух, ветар, сунчеву светлост, росу, кишу, звуке, па и бол и
тугу, знаћемо да смо живи. Свако ко је жив се може борити за
свој циљ. Свако ко је жив осећа. Бесконачност неба изнад нас
доказује свачију (не)пролазност, па и нашу. Знате да на
Космету никад није мрак? Чак ни у најцрњим ноћима, и када је
небо препуно облака који заклоне Месец, увек се види бар једна
звезда да нам осветљава пут раја.
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Милена Кућеровић
Гимназија, Рашка
амтим само пискав звук сирене за узбуну, тада је све
почело. Мама и тата су то слутили већ неко време, али
до тада нисам знала ста значи тихо изговарана реч „рат“
у њиховим притајеним разговорима. Цртаћи су све чешће
бивали прекинути Вестима, мада ме је све то, као дете од шест
година, поприлично љутило. Опет смо били у подруму, нас
тридесетак станара, згрчени у мраку поред каца из којих се
осећао кисео купус. Успављивала сам мале бебе са другог
спрата, док су мушкарци љуто псовали, а мајке плакале. Моји
млађи брат и сестра су успевали да у тој гужви спавају, али ја
нисам могла, тих дана сам одрасла.
Спаковали смо само најпотребније ствари, мада се тог
дана не сећам добро, знам само да су ми рекли да идемо код
бабе и деде у село, а на питање кад се враћамо, нису ми
одговарали. Ни они нису знали да се тамо више никада нећемо
вратити. Намештај је стигао камионом и ту је био крај. Мама је
успела да нађе бројеве телефона бивших комшија и тако сам
сазнала да су ми омиљене комшинице подстанари у Нишу, тета
Милка са породицом се сместила у Пирот, а остале комшије су
широм Србије нашле безбедан дом, ако уопште то смем да
кажем сада.
Ускоро пуним деветнаест година и после рата никада
нисам отишла у родни град, никада више нисам прошетала
Приштином, нити ми је деда више куповао вруће кифле из
пекаре поплочане мермером. Биле су потребне године да
схватим да сам изгубила дом, да су ми родитељи изгубили
посао и пријатеље, само зато што постоје веће земље од нас,
које кроје судбину малих и које су се решиле нуклеарног отпада
тиме што су нас бомбардовали њиме и учинили да цела Србија
умире од рака, да никада нисам пошла у школу са мојим
другарима из вртића и да никада нисам кренула у балетску
школу због политичких питања, због агресивних Албанаца и
других непријатеља. Толико породица завијених у црно, толико
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угашених огњишта, толико туге, а нико ни дан данас не уме да
каже зашто. Тужно, зар не?
Реците ми зашто да ћутим о својим успоменама, зашто
да кријем бес када видим читко написано на свим нашим
производима да постоји измишљена држава Косово и које за њу
увозник, кажите ми зашто ћутимо и не чинимо ништа када
слушамо о терору који трпе једини храбри људи који су остали
тамо?!
Зато ћу сама рећи, зато и пишем овај састав не би ли
напокон гласно рекла: „Косово и Метохија је душа Србије!“
Можда се питате како уопште смем да изговорим то,
после свих чланака у новинама, после свих неуспелих
преговора, избора, после проглашења Републике Косова, после
снимака на којима се америчке и албанске заставе вијоре
Приштином, после свих до темеља изгорених манастира и
цркава долином косовских река, али говорим то гласно због
крви проливене тамо од Косовског боја па све до данас, због
деце које је рат претворио у сирочиће, због породица које је рат
претворио у подстанаре, раднике, просјаке, због опустошених
кућа, напуштених манастира и свих путева којима Срби више
слободно не иду. Пишем о томе, зато што је ту основана прва
српска држава, зато што је Косово колевка православља, зато
што је по тој земљи ходао Милош Обилић, због свих епских
песама, због свих сабора и вашара где су се играла српска кола,
због традиције која умире и језика који све више губи српске
речи.
А када сви гласно изговоримо наслов ове теме и када се
свест народа пробуди, надам се да неће бити касно и да ће ове
речи и даље имати смисла. Сањам о српској револуцији, о
промени, о правој демократији коју данас немамо, о промени
политичког режима и о повратку инстинкта и зову корена који
ће се кад тад пробудити у мојим вршњацима који су имали
исту, али и гору судбину. Можда ће мој рад код Вас пробудити
неке емоције, али верујте ми на реч када кажем да то није
довољно. Косово је и даље део наше земље докле год је део нас
и докле год будемо имали вољу да га својим зовемо. То није
само парче земље као што неке државе мисле, то је срце наше
Србије које све тише куца. Моја душа је и даље тамо, да ли је и
Ваша?
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Маја Недановски
Хемијско-медицинскa школa, Вршац
а сам песник спевала бих најлепше стихове Теби,
Косово.
Оживели би у њима сви моји драги, родбина и
комшије, онда кад саде и жању, кад славе о празницима, играју
у колу, друже на прелима и шале у Белој недељи.
Да сам сликар насликала бих најлепше пурпурне
косовске божуре и њима преплавила Метохију. Раскошном
плавом и златном удахнула бих живот у камен наших светих
храмова.
Од темеља до крста саздане су у камену наше
богомоље. Као однекуд из тајанственог мира, попут лађа,
допловиле су благовесно, усидриле се ту, међу нама пролазним.
Њихова звона зазвече на смрт чију било, на радост празничну,
на пожар, и онда када смо у сузама и клетвама одлазили, ни
сами не знамо куда.
И певала су звона Грачанице кад су мог брата крстили
у њеном окриљу, када су се владари крунисали, а јечала су
болно кад су мог деда Радула укопали, када су нас са вековних
огњишта протерали.
Косово! Света Лазарева земља. И моја и твоја.
Памтимо га јер је на Косову пао да мучеништво и слободу у
песмама и уснама понесемо. И Милоша памтимо, јер је он из
наших чађавих земуница потекао. Видов миљеник. Њега што се
снагом узвиси и цару Мурату под грло стаде.
Призивају нас сећања на Тебе, моје Косово. Док
одлазим од Тебе увек се Теби враћам као најблискијем и кроз
сва моја бекства мамим твоје лице.
Кад спокој овлада и звона наших богомоља потресају
призвуком немира, понесе ме туга дубља од весеља и радост
дубља од туге. Сећања на Тебе, Косово моје, испуне ме миром у
немирној души.
Нисам ни песник, ни сликар. Ето, тек толико да се
помолим: „Боже, ти можеш. Учини да се у опроштај слију све
наше муке и да у ножеве не олистају наше руке.“
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Kaда Косово и Метохију, колевку наших светиња,
закључамо у срце, у клетве и сузе, овековечимо у перу, онда та
светиња вечно живи.
Ако Косово, темељ од костију заборавимо, вечног ћемо
и сами кости бити.
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Саво Малешић
Пријепољска гимназија
е дирајте ми моју Србију,
Груди сте јој бомбама пресекли на пола,
а сад јој срце чупате.
Толико сте је пута газили чизмама,
уживали у њеним крицима бола,
а сад је опет крвљу купате.
Не дирајте јој срце рањено,
Сувише дуго, дуго је патила.
Не дирајте ми моју Србију,
Крвљу је својом слободу платила.
Ја знам да ви сте јачи,
И можете од нас створити гомилу пепела.
Ал' знајте,
Проклет је онај ко тлачи,
И увек плати своја недела.
А ми ћемо се опет дићи,
Саздати срце од косовског камена,
Крв од косовског Божура,
Душу од јеке косовских звона.
А ви ћете нестати у вихору пламена,
Јецајућ' у тами грешних милиона.
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Милан Тривић
Земунска гимназија, Београд
а сам само још један дечак у сивом плашту. Знам. Нама,
дечацима, као да је суђена та униформа. Али она ми,
ипак, једина обезбеђује почасно место у „гомили“.
Носио сам је дуго, док нисам схватио да, ма колико
изношена и чађава, некоме другом биће довека топла, удобна и
чиста. Исто тако, знао сам да никада ником моји мудри
закључци неће бити корисни уколико не начиним и следећи
корак. Зато сам иступио из „гомиле".
По први пут у животу, свестан сам да радим нешто
истински добро. Корачам Земљом успомена. Спознајем живот у
канџама судбине. Међу празним погледима. Међу пушкама. На
тлу Старе земље, Косова и Метохије. Познајем ове дечаке и
девојчице. Никада их раније нисам видео, али ми је
задивљујуће добро знана свака бора на њиховим лицима. Сваки
гест, жеља и потреба. Крајичком ока пратим њихове осмехе и
сазнајем – то су моја браћа и сестре. Можда су некада, као и ја,
пожелели да имају крила. Можда су некада бар маштали да на
поклон добију слободу. Не. Нису ни помишљали на то. И тачка.
Превише нас је који иза њиховог сунца тражимо громове и
муње. А већина је увек побеђивала.
Та иста деца смо ми. Истина, у тешким временима ми
испољавамо салве чежње за додиром и пажњом, док њима тада
није у моћи да било шта захтевају. Схватили су да им околна
ледена срца не могу пружити ни шачицу топлине, па се зато
радују пролећу. У томе је разлика између нас.
Осмех је одувек био преостала кап воде. Тек пошто
топлином надјача сунце и златом залије околину, он постаје
приметан. Њихови осмеси били су стварни и искрени тог дана.
Никада их више нисам видео. Понекад ни Кошава не може
проредити узбуђење које лебди у ваздуху. Лета, 2006. године,
тај неописиви осећај среће чудом се заглавио у мом срцу.
Поново крочим у Земљу сећања и упознајем нову децу, своје
вршњаке. Прилазим једној слепој девојчици, и она ми на ухо
шапуће: „Знам да је ту негде мир. Дозивам га, али ме не чује.
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Не чује, јер се сакрио, да би нам недостајао.“ Сигурно бих тада
проговорио пуним гласом, да ме речи нису издале. Знам.
Одувек су само вириле из прикрајка, надајући се неуморно
савршеном тренутку. Али тај тренутак се, што је пре могуће,
стопио с низом оних сличних њему, што довека помажу
шивење сивог плашта, без одређених мера. Мислим да су,
наједном, речи издале и моју браћу и сестре. Зато смо заједно
потрчати. Међу облаке. Право у загрљај својих неостварених
снова. Преко Ђеравице, па дуж Белог Дрима. Гарави. Боси.
Слободни. Јездели смо небом налик папирним авионима и
ветар нас је чинио срећним. Тек тако.
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Милица Денић
Економско-трговинска школа, Лапље Село
aн је суморан. Испред мене је сивило. Понекад
пролети нека птица да ми покаже да овде има још
живота. Све је тешко. Прошло је десет година од када
се осећам као странац у својој земљи. Прилазим прозору у
својој соби, увек сам била срећна крај њега. Са њега бих видела
нешто најлепше што се може видети – пуно дечијих осмеха и
радости. Док сада нема тога што је некад било. Све је тако
тешко и тужно. Мој дах је исцртао слику на прозору. Гледам је,
личи ми на слику наше војске пред Косовски бој. Толико много
ситних људи, са душом пуном патриотизма. Дошли су ту да
пруже овој земљи оно што се не може купити, да пруже
слободу свим поколењима. Тада је просуто много крви на ову
свету српску земљу, на Косово – душу наше Србије. Моју
замишљеност прекидају звуци звона са манастира Грачанице.
Прекрстила сам се и помолила. Српска нога на Косову је била
пре много столећа. Једно Српско звоно има већу историју него
поједине земље света. Моји стари кажу „живело се лепо
некада”. Косово је душа српске духовности. Живели смо у миру
и молили да се не догоди поново Косовски бој. Највећи страх се
поново догодио. Мрачне силе надвиле су своје шалове над
душом наше Србије – над Косовом. Гадост, дечији жагор
заменили су пуцњи. Решили су да убију моју домовину да јој
сломе срце. Успели су, сада мојом земљом шетају туђе чизме!
Страх ме је! Страх ме је те мрачне силе која корача нашом
земљом. Полако, око срца ме нешто стеже. Осећам неку
неугодност јер полако одлазе српске породице. Губи и то мало
дечије српске радости које су биле. Полако, око срца ме нешто
стеже. Осећам неку неугодност јер полако одлазе српске
породице. Губи и то мало дечије српске радости које су биле.
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Пре пар дана сам се возила предивним пределима
Косова. Видела сам српске светиње. Некако су поносно
издигнуте и подсећају пролазнике да се не заборави да је
Косово душа Србије. Мало нас је остало на Косову, али
борићемо се свим силама, бранићемо нашу светињу. Први пут
када сам разумела шта се десило на Косову и када је требало да
прихватим сурову истину, ја сам наставила да лутам у свету
бајки, у свету где није отето наше Косово, наше велико срце
Србије.
Улицом је прошла жена у црном. Погнута је, сломљена
је од бола, изгубила је сина јединца који је бранио сваки педаљ
Косова. Ипак, дражи је последњи трачак наде да борба није
била узалудна, да њен јединац, дика и понос, није узалуд
поклекнуо на бранику отаџбине.
Мрак је. Небо и поглед нико не може да ми отме.
Загледала сам се у звезде. Видела сам звезду падалицу. Слупила
сам се и помислила жељу. Помислила сам да се срце и душа
врати Србији, да стране чизме нестану, да се врате дечија
вриска, да поново будемо слободни, да поново истом снагом
заблиста Косово. Историја се понавља. Као што наша
пословица каже „отето – проклето“. Тако ће се и неправда
учињена Србији исправити једног дана, а до тада, надајмо се
лепшем животу и сачувај све српско на Косову.
Али још само једно: Србијо, зар да док и последње
Српско срце куца, и твоје срце Косово ће куцати!
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Милица Ресимић
Гимназија, Ивањица
e такнух стопом ту земљу свету,
а свуда трагови предака мојих,
сад слушам само тугу и сету,
бол, јад и патњу ближњих и својих.
И чујем јецај уморних душа
што их је судбина к‟о задња хуља,
обручем ропства стегла до смрти –
живот к‟о казна, обична мрља.
Тамо у срцу, где крст се светли,
ил‟ је бар некад имао сјај,
тамо где гинуше велики, свети,
бацише ласо на њихов рај.
А још пре боја Свети Кнез рече
да су нам сабље бритке да спасе,
небеско царство нама најпрече,
чули и знали смо да јесте наше.
Тупим болом, немо, утирем у срце
сваку причу, бајку – о Космету нашем,
завили у црно, тамошње нам сунце,
ко сам ја да причам о свом болу вашем,
вас, невиних људи, што чувате оно,
велико и свето, посред наших груди,
јединствено, право, једино и чедно,
што наш корен чува и магију буди.
Јер магично јесте, нестварно и трајно,
ти свемоћни Боже, не дај да се затре,
наше једнородно, безгрешно и сјано,
тај једини огањ наше пале ватре.
Вискоко ти небо, ти Стефан Уроше,
високо ти вину Високе Дечане,
никла светлост тада на пољани мира,
обрадова красно све српске мештане.
И Љевишка цакли као декор раја,
залут‟о на Земљи неком пуком срећом
ал‟ скрнави рука неког ажда-змаја,
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ту светињу вечну са задушном свећом.
Та задушна свећа заправо је пропаст,
невера и немир, очајање наше,
горке тешке сузе, воштанице компас,
ка јединој води те пустиње слаше.
А теби паше, о како ти паше,
да мировну снагу третираш к‟о своје
праљавштином плесном, оружаном снагом,
нечисто и клето оружје ти твоје,
да се моји боје, да се Срби боје,
да се више не зна ни твоје ни моје,
јер нам душе стоје као ратне строје,
ти си клео моје, отимаш ми моје!
Ја те терам сада што даље од мене,
овај живот само, тешка је партија
свих карата лажних за смешне пулене,
твој је корак крвав, празна ти хартија
свих великих дела, задужбина, речи,
теби празно срце и празна ти душа,
како можеш даље кад ми суза јечи,
у додиру земље тебе ђаво куша.
А мени у Пећи као огањ сија
прелепа и света наша Патријаршија.
Грачаница сија, а около војска,
неки туђин диже буку миру светом,
Оче, Боже, Свети, Једини, Свемоћни,
па чујеш ли дрхтај бездани са сетом,
умире нам душа, вапаји се чују,
фреквенцијом бола, одишу нам часи,
ако нема друге, искључи нам струју
на довод безнађа којега се плашим.
А тамо, у души, рађала се душа,
свог народа српског и хришћанске вере,
зашто нас судбина опако куша,
па тера очај срце да пере,
очај за очајем, свукуда, свугде,
тама за тамом и нови мрак,
уд‟рите јаче, ал‟ негде другде,
не ту, у душу, где нисам јак.
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Сећам се слике кад крст нам криве,
светињу пале, ђавола зову,
садећи тикве сатанске живе,
проклеће живот по своме кову.
Проклети да су, бездушна тела,
омамљена силом нечастве силе,
пљују на искон нашега врела,
па где ће им деца, несреће их свиле?
Немирно срце, не дрхти сада –
најјачем Србину што још тамо траје,
теже је много, а још тежа нада,
да вечно ће псина да пљује и лаје.
Лахором од снова опустела река,
свих надања пустих, чињења и знања,
па где ће нам пород, без највећег лека,
туга све је већа, шанса све је мања.
Не желим да вређам ја ничију веру,
ал‟ реците куда, људи мудре главе,
куда после свега и у коме смеру,
кад несташе треном све вредности праве
– нестаде нам душа, чупају је снагом
те блатњаве силе, притворне и клете,
нестаје нам живот опустошен трагом,
неких људи бедних, оружјем што прете.
Хеј ти, сузо луталице, натопи ми душу,
када су је злима горки исушили,
не куни ми земљу кроз немира сушу,
не смем ни да бројим шта су порушили.
Не смем ни да плачем, нема више суза,
ти судбимо љута, без имало стида,
тупо гледам ваздух док предамном пуза,
ситни, бедни човек што ми срце кида.
Пуза као црви створени да једу,
нешто што је вечно и чини нас нама,
сестри видим боре, брату видим седу,
све нас иста мука потире и слама.
Тај црв што гмиже, пун једа туђег,
који се храни тугом и болом,
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заправо јесте заслепљен човек,
што руши све редом, пред истином голом,
и моје, и твоје, и туђе, и наше,
руши закон света, среће и доброте,
њему мртва душа тако добро паше,
све се мирно руши од наше грехоте.
Ој Србијо црна, црни ти душмани,
где ћеш, кад нас међу псине баце,
какви су нам ово црни дошли дани,
смејемо се, док нам пљују ту у фаце.
Хајде пљуни јаче, ти бедни човече,
то једино умеш из све бедне снаге,
а само си једно, мрски нечовече,
пљувеж мртав црвљив од буђи и влаге.
Пљуни, куни, вређај, удари и дери,
боди душу силно и заривај ране,
наћићемо ми се на тој истој мери,
ове гадне вожње тешке, убрзане,
па ће исти Бог свима да нам суди,
по чињену нашем и по заслугама,
тад ћеш знати шта је вапај тешки луди,
за душом у светлим златним полугама.
А то злато нашег светог храма,
духом среде свог нашег средишта,
сваки камен духовнога кама,
манастири – извор и попришта,
носиће нас на крилима својим,
кад ти тонеш њих ће лет да носи,
док гамижеш тим ногама својим,
рука правде све ће да нас коси,
а ти проси, немерљиво проси,
па ћеш знати како је и шта је
кад псине ти раздеру сво свето,
ти га молиш, а он бесно лаје.
Косово је наша вертикала,
по којој се промер наше душе
мери душом и зато му хвала,
што пркоси када сви га руше,
што нам сија и кад мрак нас тамни,
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што нас греје и кад ветар цепа,
стидимо се, ми смо људи срамни,
нек‟ нас клепа баш све што нас клепа.
Јер не знамо да чувамо наше,
туђе нам је увек много боље,
и црви нас опасно уплаше,
а за борбу нема снаге, воље.
Једино могу Бога да молим,
не умем ништа више од тога,
не желим више рану да солим,
оца и деде, пароца мога,
они су гинули за нешто свето,
а ја ни слутњом не знам да слутим,
светињу нашу да браним ето,
не знам ни како, па сузе мутим,
по свом том болу – надању мрачном,
трагам за неким трачком бољитка,
дрхтавом речју и одвећ плачном,
кунем се ово је још једна битка,
тачно је, губим је, и сад је тако,
ал‟ кроз Божји завет, вратиће се след,
кад је нешто право, једино и јако,
увек ће на добро да дочека ред.
Ова моја реч је опора и ситна,
за велику светлост потребна су дела,
у Косовском миту светиња је битна,
знам да бићеш једном сва наша и цела.
Ово је мера све моје части,
Божијег суда, мога средишта,
једном ће застава црна та пасти,
а мени слободом дисаће гледишта.
Па ћу часно рећи, ја нечасна клета,
тамо у сржи наше нам душе –
ово је моја земља света,
никад више злима неће да је руше.
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Милош Тадијин
Школа за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад
ако је прва светлост, свежа и чиста, клизнула низ
свете долине, огрнута прилика, не спуштајући главу,
корачала је усамљена, са сјајем једног народа у
будним очима.
Одазвао се на позив своје ускомешане крви и пошао на
југ, у потрази за оним световним што је остало иза његовог
прадеда, игумана у једном Косовском манастиру. Овај нови
свет око нас, свет бројки и нестваран, како је рекао, брзо га је
уморио и, размишљајући о томе како је овоземаљски живот
сувише кратак за илузије среће, одлучио је, у својој двадесет
другој, да га окрене Богу. Пошао је из Ужица, чије су бучне
улице и тамни дезен, који је нагризао фасаде зграда, почели
чинити исто и са њим. Ослонио се на своје младалачке ноге и са
неколико крпа које су му штитиле тело од кобних јесењих ноћи,
ходао је, увек усправљеног врата, са немирним очима, не би ли
у свом видику ухватио по коју куполу или окрајак зидине неког
древног здања. Преко рамена је пребацио торбу од белог платна
која је носила хлеб, онај који га је покретао на овом путу.
Уистину, није пошао са предзнањем или било каквом речју која
би га упутила ка баш том манастиру који је тражио, нашто се он
није обесхрабрио, већ насупрот томе, у његовој младој души
отворила се неизмерна жеђ за оним слатким напитком који би
му пружио боравак у тим вековним баштинама једног
напаћеног народа, а вредним целом човечанству. Оно мало
несигурности што му је недостатак година уливао у свест
нестало је од момента када је већ дубоко загазио на земљу
светаца, на земљу где је правда крваво испаштала ради своје
постојбине.
Овог јутра, отиснуо се из Приштине и пошао ка
Грачаници, тој светињи о којој је толико тога чуо, и коју је
могао замишљати само после пар недостојних фотографија из
неких књига. Прашина се дизала по сувој децембарској зори,
како су по старим путевима тутњали његови кораци, а он је
полако подрхтавао од узбуђења пошто се ближио оној пољани
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коју је толико пута замишљао. Окружен проређеним скелетима
старих јаблана који су се, и овако мртви, и даље уздизали на
небеске висине и били први сведоци чистог јутарњег сунца.
Грејало га је то сазнање. А онда су се јабланови повлачили,
кућице смањивале, а у даљини изронила једна од последњих
монументалних задужбина краља Милутина, као какав
божански мозаик од опеке и малтера, са крунама поврх сваке
главе. Када је већ био довољно близу да буде прогутан, млади
путник је застао, не могавши начинити ни корак даље. Својим
великим кристалним очима посматрао је ову чудесну творевину
како се диже испред њега, мајушног и недостојног, и све те
куполе као да су израњале у вечном току, величанствено,
остављајући га тако неважног ту, доле, својим малим мислима и
својој људској фасцинацији. Плави кровови са којих није
скидао поглед, као да су били извори свете воде, сливајући се у
савршеним луковима од горе према доле, па обрнуто. Сви
крстови, поврх купола, стоички су указивали на смисао свега и
на оно што држи овако велику грађевину у свом сјају. Спајали
небо и његову душу. Пронашао се испред припрате на западном
порталу, која му је узвратила поглед са свих својих седам очију.
Била је то црква Успења Пресвете Богородице, сама и једина
довољно чврста да преживи векове тортуре. Из једног ока на
припрати, провирило је бледо лице, које је убрзо изашло и
поздравило младића. Један старац, монах, са свом топлином
једне словенске душе, испричао му је пар речи о краљу и
његовом задужбинарству које је прешло чак четрдесет
манастира и угостио га у конаку поред. На питања у вези
његовог прадеда, младић није успео пронаћи одговора, али није
могао очајавати сада када је седео за столом, а чекала га је и
унутрашњост оне исте цркве. Закрочивши унутра, језа му обузе
цело тело и ризница фресака са стотину живописних фигура
пренесе га у нову димензију, какву до сада није могао ни
замислити. Страшни суд бдио је над њим, причајући своју
апокалиптичну причу без и једне речи, а толико тачно. Две
велике прилике истицале су се на зидовима, једна наспрам
друге. На једној страни стајао је сам краљ, ктитор, како држи
своју славну творевину у наручју, у одећи кроз коју је исијавало
православље. Са друге стране, спокојног лица и још спокојнијег
става, усправила се краљица Симонида. Гледао је њену круну
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која се стапала са самим ореолом, прожета драгуљима и
перлама; гледао је како је она, висока, наспрам њега, али,
највише од свега, гледао је у њене очи, које су недостајале овој
фресци и замишљао их, византијски плаве, како продиру у
његову душу, и душу свог народа. Прошавши кроз ову галерију
српског духа и повести, застао је код јужног зида капеле на ком
је било урезано мноштво речи. Без размишљања положио је
прсте на хладан камен и без погледа је могао разбирати оно што
су говориле: „Видех разрушениј и паданије храма Свете
Богородице грачаничке, јепискупије липљанске – зазидах је од
основаније и пописах и украсих изнутра и извана.“ Као да је
чуо глас иза својих леђа како долази са исте оне фреске краљеве
где он поносно представља своје дело.
Прошло је више дана откако је ходао ка западу и више
премрзлих ноћи, али је, уз помоћ једног старца који је преносио
сено и прихватио да га повезе колима, брзо стигао и до следећег
светилишта. Високи Дечани ништа мање нису задивили
младића, и црква Христа Пантократора са својом једином
куполом уздигла се над свим световним и пожелео ју је дотаћи,
бар једанпут. Бифоре и трифоре прозора обавили су магични
преплети са бајковитим створењима која је чекао да оживе
сваког трена. Могао је видети Стефана Дечанског како се са
поносом диви својем здању, баш са овог места где је он сада
стајао. И вековима после тога, тај поклон своме народу и даље
стоји високо и усправно као оличење његове суштине, његовог
духа. Младом путнику се није посрећило, и пошто је опет био
пријатно дочекан и посетио огромну унутрашњост цркве са
осликаним сводом и лозом Немањића, коју је пажљиво
пропратио, морао је напустити и ово место, без икаквог сазнања
о ономе за чиме је пошао.
Следећег јутра, наставио је своје путешествије, али
како је време одмицало и вукло се за њим, све је више и више
наилазио само на остатке манастира које је окрутна рука
историје збрисала у свом бездушном режиму. Уместо
велелепних базилика које су му подизале погледе, сада је
спуштао главу над темељима и разбацаном камењу по пустим
периферијама. Манастирске зидове стране војске користиле су
као своја утврђења, крунили их, без имало савести, гребали и
просипали попут обичног стења. Пљачкани, рушени, окречени
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недужном крвљу ради похлепе и ђавољих идеја. Гледао је
страшне силуете гладних орлова како круже небом,
изгладнелих попут лешинара. Ходао је и као да није могао
пронаћи утехе. Планине над хоризонтом, у језивој даљини,
полако су нестајале; падало је вече. И у њему, и око њега,
заиграо је страх. Онај који осећају људи само пред великом
смрћу, само јунаци. Низ магловита поља, у даљини, као да је
видео стотине коња, и на хиљаде оштрих турских копаља. А иза
својих леђа осетио је дах срца која жудњом и побожношћу стоје
спремна да се обрачунају са змијом и непријатељима
божанских цркава. Када је склопио очи све се одиграло у
моменту – и Милош је убио Мурата, и Лазар је страдао, и ветар
је прошао и збрисао све живо, оставивши само хиљаде
православних душа да се успињу на овом месту. Отворио је
своје велике очи и, како је Сунце замакло низ брда, на целој
пољани просула се крв страдалих ратника, црвена, ужарена
светлост умирућег сунца. А орлови су и даље кружили.
Ноћ је полако прогутала све боје и, како је он одмицао
северније, осећао се празније и празније. Ближио се манастиру
Црна Река, ка којем су га упутили у Дечанима, јер, како кажу,
тамо живи један старац који ће засигурно знати оно што младић
тражи. У муклој ноћи, приближио се планини Мокре горе и по
опису је знао да је ту. Мали дрвени мост, са оштрим кровом,
делио је земљу по којој је он газио са малим манастиром,
приљубљеним уз литицу планине. Пошто га је прешао и
покуцао, било је потребно неколико тренутака да се појави
брадати човек, набораног лица, са свећом у руци и отвори му
врата, да би се овај извинио за такву изненадну посету. Сели су
за сто и младић му је испричао цело своје путовање. „Нека те не
море црне мисли, Господ неће дозволити да се овај пламен
угаси.”, и тим речима старац закључи њихов разговор, пошто
му је рекао да је његов прадед водио манастир који је сада пуки
темељ. Млади путник се дубоко обесхрабри. Одбио је да
преноћи и изашао напоље у хладну ноћ.
Прешао је мостић и успео се на прво брдашце где је
стајао непомично са старчевим речима које су му одзвањале у
глави. Погледао је велики звездани свод, а звезде – као да су
почеле да се руше, падају једна за другом. Али то је био први
снег. Подигао је главу и, када је осетио како му се прва пахуља
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топи на лицу, обузе га незамисливо блаженство и, како се цела
земља обавила у нежни бели вео, он погледа око себе и са овог
узвишења не виде ништа друго, већ само Рај, обасјан
божанском месечином. Сва она крв опрала се у његовим
кристалним очима, а све оне душе стопиле су се са светим
пољем. Целу ноћ је седео на земљи и напајао свој дух и своју
крв. Знао је где му је место.
Како је прва светлост, свежа и чиста, клизнула низ свете
долине, огрнута прилика, не спуштајући главу, корачала је
усамљена, са сјајем једног народа у будним очима.
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Михајло Бошковић
Филолошка гимназија, Београд
паваш ли Обилићу, спаваш ли Лазаре, Косанчићу,
Топлице? Спавајте, узалудни, спавајте. И Србија
спава, и Срби спавају. Не отварајте очи нипошто, ни
ми млађи не смијемо. Чујете ли камионе како вам
преко гробова прелазе? Чујете ли чизме како се шуњају око
ваших задужбина? Да их сачувају од вас и мене. Спавајте, не
отварајте очи, никако. Ако их отворите, гледајте само испред
себе. Ваше Косово више није равно. Више није ни свето. Сад
руља бјелосвјетска господари вашом крвљу.
Ви, навикли на гробни мрак, можда бисте могли и
видјети, у мрклој ноћи која се над Косовом спустила. Ми живи
не можемо. Јер, изнад њега, сунце више не грије. И оно је ушло
у посљедњи аутобус, и отишло са дјецом Косова. У
пртљажницима, између кофера, згуснуле су се птице. И
голубови, и врапци и роде отишли су са вашим синовима.
Остале су само вране, да душманима, једног далеког дана,
наслуте несрећу.
Ипак, није ни тако лоше. Много горе смо могли проћи.
Сваки пут када видим зидаре, блага ме језа прође. Уплашим се,
да ће нас живе зазидати. Свјетске велике главе, могле би тако
одлучити, ако постану љубоморне на ове лијепе звијезде изнад
нас. Могли су нас живе зазидати под један камени свод. Добро
смо ми, несретни и прошли.
Не замјери Лазаре, не окрећи нам леђа Обилићу. Ви сте
се Испрсили пред силом, ми гледамо у небо. Ви сте своје
освајаче могли погледати у очи, макар истог трена издахнули.
Ми их не видимо. Видимо само по небу траг који остављају.
Као да се бориш против каквог, суровог бога, недодирљивог.
Сада наликујемо дјеци. Играмо се на ледини, кликерима.
Избушимо рупу у земљи, и убацујемо у њу, малене
порцуланске лопте. Ми смо тако мали, да од свих нас једно
омање дијете саставиш. Али имамо много лијепих, великих
кликера. Сви други су већи од нас, и сви су у неком сродству,
само ми не припадамо њиховој дружби. А и ми би да се играмо
и будемо дио дружбе, ваљда смо тако научени. Па да купимо
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другу дјецу, дајемо им најљепше кликере, и што морамо али и
што хоћемо. А заузврат, и ми неки кликер добијемо. Много
мање сјајан од оног који смо дали. Шкрти су они на кликерима.
То је данашњи свијет, Обилићу, витеже мој часни, велика дјеца
која по пољима буше рупе и играју кликера. Ако би ову нашу
несрећну планету, погледао са какве ревносне удаљености,
сигуран сам да би видио само рупу до рупе, и мноштво ситних
блиставих кристала, око њих.
Не жалим ја земљу, ни поток, ни цвијет. Снаћи ће се
мудро дрвеће и уз Србина, и Американца, и Нијемца. Жао ми
човјека. Како човјек да се снађе, ако му покидаш коријење.
Како да се прими на другом тлу, ако му је земља Косовска била
потаман, мека, кишна? Има ли довољно мудрости у човјеку, да
без горчине заволи друго небо и туђе сунце? Има ли снаге у
човјеку, да се не утопи у брзим водама мржње према својој
браћи, према људима?
Топлице, видим, отимаш се хладној земљи, сабљу
исукујеш. Немој Топлице, име каљати, нека им је просто. Не
знаш ти ове нове ствари. Некад, док си ти земљу орао, много је
другачије било. Сада, ограничена пољопривреда на западу. Не
успијевају мрква и купус свуда. Нови прописи, мој Милане.
Тако ти мрква и купус најбоље рађају на истоку. Онда, ови
западни, ору на истоку. Праведно ору, своје ораче пошаљу. Па,
кад узгоје мркву и купус на истоку, онда бродовима и
камионима, на запад превозе.
А по Косову – добри, равни путеви. Нека их Милане,
неће ни мрква ни купус довијека. Само смо ми чудан народ.
Неће нас докупусити туђи купус, ако се сами не раскупусамо.
Али неправде ће бити док буде човјека. Једни другима
ћемо увијек бити вукови. Али није нам свима тај терет
подједнако распоређен, дуж овог крхког тијела које вучемо за
собом. Једном плавооком дјетету, које се родило у Приштини,
тешко ће мајка објаснити, да постоји још једно дијете, у
Берлину или Лисабону, које није на њега бацало убојите балоне
из облака. И једно и друго ће живјети, али једно са страхом и
мржњом коју ће можда и прећутати, а друго лагано, као
гушчије перо вјетром ношено. Једно, још у повоју жигосано
страхом и невјером, друго – лишено страха од живота.
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Молим се да сва дјеца српска, и она косовска и она
друга, остану успавана, док не дође неко боље вријеме. Молим
се за оне који још не умију да опросте.
Није Косово душа Србије, баш та дјеца су њена душа.
Косово је само она величина коју узимамо да би измјерили свој
патриотизам. И узимамо је улудо.
Трудим се да не помињем често ни Косово, ни Србију.
Страхујем да ћу повриједити, умањити многе боли. Зар можете
ријечима простим, ма како их слагали једну покрај друге,
изразити храброст и одлучност два дјечака, у једном далеком
селу, на Косову, са слијепом мајком и без оца? Зар да призивам
осјећај патриотизма сваког од нас, позивајући се на храброст
два дјетета, од шест година, који јарам воловима пребацују, и
пјешаче километрима кроз шуме до школе, по киши, по
снијегу? Постоји ли ријеч да опише њихову сиротињску кућу, и
сузе, које лију из слијепих очију њихове мајке?
Знате ли Милицу, дјевојчицу која се родила у
Приштини прије три године? Знате ли много Милица, Ана и
Ивана, које су се родиле на Косову прије три, пет или осам
година? Знате ли да не смију изаћи из својих станова? Не смију
изговорити на глас своје име?
Колико Срба помисли на њих када на сав глас каже:
„Косово је душа Србије?" Помисли ли иједан?
Земља к`о земља. Тврда или мека, родна или сува.
Увијек је само обична земља.
Али чини се, продадосмо Милицу, и Петра, и Марка, за
кликере.
Не због отаџбине, ни Лазара, ни Карађорђа, ни због
вијекова страдања, ни Патријаршије. Ни због Немањића, ни
због Обреновића. Ја своје кликере враћам због једне мале
Милице, због једног невиног Душана, који не знају како се
њихово име може громко провлачити између зграда.
Само због њих, ничега другог.
Вратимо им сви њихове кликере, сачувајмо нашу дјецу.
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Невена Стојановић
Хемијско-медицинска школа, Вршац
осово поље...Река јунаштва што тече. Пропланци
божуром миришу... Црвеном су крвљу заливени.
Косово...К`о некад, злати Зарђало ордење
прадедова.Колевка српска...Кућа, јуначких срца.
Црвчак, препелица и свака травка шапатом прича, зове.
Да поврати веру у дом у мору избеглица. Има ли још неко
место да светли светлошћу, под заштитом Кнеза?
Извори и планине...
У окриљу самоће – манастири, ишчитавају књиге
староставне...Гаје своја бела стада...
Ал' настаде бездушно доба, кад човек удари на
човека...Озвери се као да комшије нису стасале под истом
небеском капом...
Чују се неки туђи гласови...Скренуше са главног пута у
нетраг...
А, душа наша је ту... Где јунаци Косова спавају...
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Силвана Миљић
СМШ „Јован Дучић“, Теслић
обра моја земљо, дал' те туга мори
Дал' те душа боли док по теби газе
И дрско, без стида, праве своје стазе
Ти мрачни нељуди, крадљивци, злотвори.
Да ли некад' чезнеш за временом прошлим,
Када су на теби живјели јунаци,
Ови гости данас нису добро дошли,
Сувише боле њихови окови и ланци.
Добра моја земљо, крваре ти ране,
А ја само имам ову моју пјесму.
Нек' ти она буде мелем у мрачне дане,
Са њом ти пружам своју руку десну.
Нисам близу тебе, да ти ране лијечим,
Немам крила моћна у зрак да се винем,
Али знам, ја могу бол јаку да спријечим,
Љубав крила има, она ће да сине.
Кад' до тебе дође као Сунце мило,
Земљо моја добра, прими је у крило,
Као кћерку своју што долази мајци,
Ти си милосрдна, то знају јунаци.
Из вијекова прошлих, што су живот дали
Без страха, без суза, поносно су стали.
У љутоме часу, испред злих џелата,
За њих су отворена чиста рајска врата.
У мени цвили једна болна рана,
Рана милиона што на срцу лежи.
Хоћеш ли видјети, земљо, бољих дана,
Живот потомака сваки дан је тежи.

111

„Косово и Метохија је душа Србије“
Нису наши преци гинули тек тако
Да по Косову газе стопе отимача,
Пребољети ране никад' није лако ,
Али вјера православна сада је још јача.
Јер док вјера живи, постоји и човјек,
И у сваком' од нас јарка жеља гори.
Ово тешко вријеме неће трајат' довијек',
Наше храбро срце жели да се бори.
Да поскида ланце што му стежу груди
И окове тешке што слободу гуше,
За јарам и бич нису ови људи,
Борбене и храбре косовске су душе.
Јер у њима тече крв јунака славних
Што су погинули на Косову пољу.
Све док поштују битке из времена давних
Ти људи ће живјет' за будућност бољу.
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Софија Скерлић
Гимназија „Милош Савковић“, Аранђеловац
оме ћеш се приволети царству?
Или волиш Царству небескоме или волиш царству
земаљскоме?
Питање створено са првим човеком. Одлука коју
доноси свако од нас, од рођења до смрти, по својој савести,
разуму и делима.
Ниједан народ овог света, не поседује, оно што има
српски, хришћански народ. Ниједан од тих, многобројних,
народа нема Косово и Метохију!
Шта је Косово и Метохија? Шта представља за Србе, а
шта за свет? Да ли је оно српско страдалиште, или светилиште?
Пораз или победа? Смрт или живот вечни?
Гледано са аспекта земаљског царства, Косово и
Метохија је јужна покрајина балканске земље Србије. Великог
је природног и друштвеног значаја за цео свет. Ако бисмо
гледали из прерспективе Царства Небеског, видели бисмо
Косово и Метохију у свој својој чистоти и неисцрпној
светлости, светлости која обасјава и прошлост, и садашњост, и
будућност. Преноси се стотинама година, са колена на колено,
и преносиће се!
Косово и Метохија утиснути су на души сваког Србина,
као и сваког човека који искрено љуби српски народ.
То је тврђава, небеска тврђава, небеска кућа сваког
Србина, грађена свесно положеним витешким животима.
Сваким, новопострадалим животом, као највећим даром који
један човек може да принесе, она се све чвршће везује за
небеса, за непролазност!
Са тих нама непознатих, непрегледних висина, Косово и
Метохија пружају нераскидиве нити до сваког човека, до сваког
Србина.
Сваки хришћанин, свесно или несвесно, највише цени
слободу. Слобода је најузвишенији дар од Бога.
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Срби никада без борбе нису били поробљени. Увек су
радије бирали привидну смрт, но окове.
Многе битке су војеване за слободу Србије, али ниједна
од њих није опевана као Косовска битка. Ниједна од њих није
се толико дубоко урезала у ум и душу народа , као Косовска.
Та битка није вођена због земаљског циља, ни са жељом
за земаљском победом. Вођена је да би крст часни, још једном
победио полумесец, да би се извојевала, макар поразом, славна,
слобода златна.
У тим тренуцима, за земаљско око, на Косову равном,
изгибе сва српска војска и славни кнез Лазар. Гледаше крв,
мртва тела косовских мученика.
У свом чемеру и јаду, само српски народ, гледавши
далекосежним, духовним очима, виде Косовку девојку. Она
несебично даје бескрајну љубав и топлину свим косовским
мученицима, идући крвавих хаљина од једног до другог.
Мајку девет Југовића, која у себи сакупља и носи бол и
тугу, неповратан губитак својих вољених.
Срећемо и Марка Краљевића, који, каснећи на Косово,
остаје жив. Он постаје верни и највећи заштитник Православне
вере и српства. Хладнокрвно и немилосрдно дели правду.
Његов лик представља непокоран, слободарски дух који живи у
сваком Србину, и када је заробљен.
Кнежева вечера има сличности и са Тајном вечером.
Мећу верним и оданим људима, седећи за истим столом, налазе
се и издајници, скривени у помрачини свог ума и дела. Попут
Јуде, ту је Вук Бранковић, који не издаје само своју земљу,
народ, веру, већ и самог себе.
На Видовдан, мало ко, осим Срба, виде да су се за сваког
српског витеза отворила врата вечног живота.
Обасјани славом и песмом , ушли су у непролазну славу
Господњу.
Мера жртве је мера љубави! А љубав је врлина, над свим
врлинама!
Сваки новорођени, српски живот за себе везује карику,
неодбациву карику Косова и Метохије. Без те карике ми губимо
лични, народни идентитет, губимо векове, смисао свега што
постоји.
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Српски народ сву своју снагу, добија од јединог
истинитог и живог Бога, Тросунчаног Божанства.
Сваки непријатељ наше земље то зна, зато и руши и
спаљује цркве и манастире, узалуд покушавајући да убије
невидљиву силу. Али он уништава само земаљску кућу
милостивог Бога. Нико од нас не може да докучи, ни да појми
Свето Тројство, понајмање непријатељ и слуга нечастивог,
једна врећа земље, баш као и сви ми.
Наш жртвеник је Косово и Метохија.
То је та „аутономна покрајина“ у мојим очима и у очима
мог народа.
Пред собом видим сва та спаљена огњишта. Чујем плач,
осећам муку и бол мог народа који и ову априлску ноћ проводе
у грчу и стрепњи. Питам се да ли ће моја браћа и сестрице
дочекети једном нови дан, сигурни, у миру и љубави, без
опасности.
Овај скроман текст, нека буде још једно дело које
потврђује мој одговор и многих пре мене јер:
„Земаљско је за малена царство,
А Небеско је увјек и довјека.“
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Срђан Пуцар
Гимназија, Градишка
рољеће, божур не цвијета,
Црни облак тужну кишу лије,
Милица вртом не шета,
Славни Милош на огњишту није.
Плави Ибар туђе цвијеће носи,
Бијели соко издише у роси,
Народ тужну пјесму пјева:
Ко је Србин кад Призрена нема.
Празни су нам манастири,
Још празније наше душе,
На гробовима наших стари'
Тужни вјетар гране њише.
Ал' кандило је упаљено,
Дим тамјана до небеса
Носи наше старо звоно,
Звоно старе Цркве,
Дечана и Грачанице.
Вратићемо што је наше,
Заклињем се ја свечано,
Нису наши за заборав
Живот дали.
Промјенили нису вјеру славну,
Христову вјеру Православну,
Сазидали торањ до небеса,
Да се чује наша пјесма,
Да се ори наше звоно ,
Да се чује до Русије ,
Да се зна шта смо, ко смо.
Славни Кнеже, за нас Бога моли,
Стара рана у туђини боли.
На молитви жеља нам је иста –
ВЕЛИКА СРБИЈА У НАРУЧЈУ ХРИСТА
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Ана Филиповић
Гимназија „Урош Предић“, Панчево
ожур у мојој коси,
блистави сјај носи,
за љубав он проси,
док уживам у јутарњој роси.
Горске очи ме лове,
док са Ђеравице спуштам се доле.
На Газиводи жабице плове.
Не дам странцима оно што је моје.
Док пред Грачаницом стојим,
за мир, љубав и слогу се молим.
Задужбине мојих предака бројим.
Ујединимо се и више нећу да се бојим.
Не изневеримо наше претке,
нису за џабе испуцали метке.
Нека буду крваве борбе ретке,
нека звона означе нове почетке.
Не дајмо да узму нам душу,
и у срцу изазову сушу.
Краљеви опет нек се крунишу,
и задужбине поново подижу.
Омладино, на нама је остало,
да сачувамо све што је преостало,
да вратимо што је туђе постало,
а уз помоћ наших предака настало.
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Андреа Малешевић
Средњошколски центар, Сребрeница
остојао је кланац предјела, гдје је космос огњем својих
прстију додиривао ужарено тло, гдје се својим тихим
кораком успињао на ове кривудаве, прахом црвеног
памука покривене путеве. Путеве гдје ријеке својим
жубором односе у један нови вртлог, један нови вир, кут земље
на ком сваки жбун, као птиче што мили над гробовима браће
цвијета.
Ту, у том ропском куту спутана, лежиш ти, крилата
земљо! И док крв из твојих рана тече, ти се уздижеш небу
снагом крилатог лава. Јер твоје су ране света лица анђеоска и ту
на њима гдје је једном туђинска рука избола твоја поља, класна
жита, твоје воде, посјекла твоје шуме, данас поносно стоје
ореоли мученичке части. Земљо моја крвава, ти си мученица
одувијек била, одувијек су твоја дијеца лила сузе над горким
плодовима своје судбине. Црне раке виле су се из твојих груди.
Умјесто воде крв жуборила, умјесто ваздуха магла и пепео су
хујали. Али запамти земљо моја, када год се пати, срце добија
крила. И ти сада личиш на крилатог лава, ти крилата земљо која
сијаш као муња у олујној ноћи. Из огња твоје душе ничу нова
поља, нове ријеке, нове њиве и кланци, крилати постају чак и
наши робовски ланци. А ти, земљо моја, уздижеш се високо
небу у царске одаје меког паперја.
На том путу живота наишао је и берач предјела. Тај
берач предјела и није био ништа друго, до путник сам у свом
срцу. Он је пошао пут непознатих даљина, пут мора и валова,
кроз степе, да пронађе онај пламен, онај траг живота од кога све
почиње. Од кога се сунца рађају, звијезде сијају и гасе се, од
кога живот почиње и гаси се. Путник који је пошао у живот
трагом свог несаног духа из срца поноћи. Тај берач предјела
била сам ја. Спавала сам под луком мјесечеве пјене у
пјенушавим таласима мора. Слушала сам жубор лишћа,
осјећала сам сваки шапат тихе априлске кише која ми је
миловала лице. Будила сам се озарена сунчевим осмијехом.
Мислила сам да је живот оно што постоји сада, а сутра, већ
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сутра можемо постати свитац у житу, дијете заспало у наручју
мајке у колиби од прућа или пак дугме на прсима младића. А
онда сам на том путу у олуји ноћи и страхова, наишла на кланц
смрти који ме је водио некуд у непрегледну земљу црвеног
памука.
Погледала сам у тај кланaц смрти и шта сам видјела?
Огољело, пусто грање, ријеку која плаче, бескрај без клијања,
човјека без порода, сушне изворе скамењеног мајчиног погледа,
прах и пепео, ништавило. Докле оком видиш и ногом
закорачиш нема човјека, цвијећа, нема воде, нема ничега осим
слободе, бескрајне слободе. Не плачи земљо моја! Преко палих
иду пути величине и трагови оних што су данас пали, видјеће се
сутра како свјетле небом. Њихове ће главе засијати за сваку кап
проливене крви, гдје ће данас знојем са наших леђа, поље
уродити хљебом завичају. На искри оних што умру у сјају,
показаћемо пут предака. Високо ћемо уздигнути главу и нећемо
се предати за мрве житних поља што нам дају. Осјећам да у
мени тече крв предака мојих и зато сам спремна мријети у крви
својих вена. Мријети за ова иста поља крви, која ће уродити
светим причешћем и плодом. Већ сутра ове руке што потичу од
тих Светих мученика у овом кланцу смрти подићиће манастире,
изродити дијецу, узорати њиве, накалемити ново воће. За имена
оних који су свој живот угасили, да би се данас нови родио. За
оне због којих ми данас постојимо, наш народ и језик. За
златом окована лица мученичког рода, погнућемо главу и
одржати опело. Тишина ће нам душу скаменити, па ипак ми
ћемо чути вапај и крик мајки које траже дјецу. Чућемо њихов
плач, њихове немирне душе, које још увијек раздрагано трче,
босоноге по мокрој трави за лоптом што им рат узе.
У овој гробници срама и божури изумиру, а тежак
црвени прах, као крвава ријека, вије се ка небу. И док корачам
по земљи предака чујем крик, чујем вапај, чујем како космос
ништавилом свога постојања уништава меко паперје, златна
класја, воде, лишће... Осјетим руке неке како ме милују. Чујем
неки глас како ме дозива, видим два црна ока саткана од ноћи
како ме зову. Приближим им се и тек што их врхом прстију
дотакнем, она се распрше у стотине црвених звијезада и
нестану у ноћи. Погледам високо и као у неком сну, видим
насмијана лица ђака који пружају руке некуд у даљину пут
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ситних корака мјесечине, ка цвијећу у којима виде лик мајке.
Мио и њежан глас, свилена коса, руке, њежан додир, пољупци,
хладна децембарска ноћ, огњиште, наручје, ватра у камину.
Кроз ноздрве се шири мирис тек испеченог хљеба. Ниси сам, на
столу стари сат откуцава вријеме. Борбу са временом давно си
изгубио , али не плачеш, знаш да се све битке не могу добити.
Склопио си очи на грудима мајке, читав свијет је пред тобом.
Сањаш о меким паучинастим облацима и нечијим њежним
рукама, рукама мајке. А онда у једном трену пробудиш се и
видиш како је лик мајке ишчезао некуд у рукама двојице
војника. Још памтиш те грубе руке, њихов хладан, продоран
поглед, њихова зелена одијела, нож у руци, скуте мајчине
бијеле хаљине, сада тако прљаве. Последњи пут погледаш у
њено уплакано лице скрхано од бола, потом чујеш њен крик и
тишину. Чујеш један замах руком, хладну рану поред срца, а
потом мрак. Пробудиш се као сјена која лута овим предјелима
срама и бола. Тражиш мајку, још један њен загрљај , тражиш
њену косу, бијелу хаљину, али узалуд плачеш. Она неће доћи.
О, горки плодови судбине моје, зашто ми очи не
оскрнавите свјетлошћу дана, да више не гледам патње свога
народа? Да више не чујем вапај и крик недужне дијеце! Да
више не гледам сељака у житном пољу зноја и патње! Да не
осјетим више овај јак мирис крви који ме гуши. Не могу да
дишем, да ходам по овом кланцу бола! Стави ме у кавге! У
оклопну раку, зароби моје мисли, само утишај плач мога
народа. Пусти мученике храбре да умру ћутке на страшном
пољу! Сузе, сестрице моје, плачите. Плачите! Нека ваше сузе
буду света изворска вода!
Надамном небо сиво још увијек лута. На оморини
људи, божури, све се мртво чини. У висини затрепери
побједник вјечни данас, као и тада. Затрепери јачи од смрти и
од бола. Вична и поносна, крилата моја земља небом лебди и у
олуји ноћи тихо жубори – КОСОВО.
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Андријана Спасојевић
Пољопривредна и медицинска школа, Бијељина
осле Косовске битке и последњег зеленог стола.
После свог преживљеног бола
У мирису косовског божура.
Опет се жалост осети.
То непријатељ жели да нам се освети.
Покушава да отме оно што је наше.
Вековима српска душа под ропством бијаше.
А сад и Албанци хоће да Космет украду,
Ал' Србија неће дати,
Срби имају веру и наду.
У нади за боље сутра Србија живи!
Да докаже да сви мртви за ратове нису криви.
У нади да ће јој бити враћено благо све
Србија живи, Космет је душа Србије!
Не заборави Србијо!
Где је мајка јунаке млеком дојила.
Обоји небо слободом,
Као што га је Лазарева војска бојила.
Сети се свих Јунака!
За Космет издејствуј слободу!
Косово је твоја душа, уточиште твом народу.
О Србијо,Србијо! Земљо слободе!
Не дај на себе, не губи наду!
Не дозволи да ти Космет украду!
Ако ти Космет украду, узето ти је све!
Космет је душа Србије!
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Божана Слијепчевић
Гимназија, Прњавор
ао малу, сека ме је учила да се молим Богу, крстим,
читам молитве... Шта год радила и гдје год била, вјера
да се носи у себи и да се не изгуби. Растући питала сам
се – ко смо ми? Ко су наши преци? Ко је градио цркве које су
дом свих православаца? Цркве које су вијековима дочекивале и
испраћале народ. Полако сам добијала одговоре на своја
питања. О Богу и нашој вјери сам читала, а читајући све више и
више сазнала да су наши најљепши манастири, баш тамо, на
Косову и Метохији. Читала сам о косовском боју, о томе како је
велики број српских душа дало живот да би спасили своју
домовину. Наше Косово је крвљу натопљено. Али душе, српске
душе, тамо су, на Косову и Метохији, и сјаје неописивом
свјетлошћу. Њих нико не може убити. Ако кажемо да је Косово
и Метохија душа Србије, онда знамо да је Србија тијело Косова
и Метохије. Душу би требало хранити молитвом. Молитве
низати једну за другом и недопустити да нашу душу обавије
тама. Знамо да је тијело пролазно, да ће једног дана и Србија
можда нестати. Али, док је наше тијело ту, потребно је да га
хранимо здравом храном. Да још више зидамо цркве и
манастире, а не оне силне грађевине у којима се одбацују сви
канони Православне вјере. У ово вријеме све више младих, на
жалост, одбацује вјеру. Заборављају ко су, одакле су. Пуштају
се лошем утицају Запада. Јадно је, али морам написати. Једне
суботе сам отишла у диско. Сила младих, пијаних. Веселе се.
Што пијанији - то им боље. Сутрадан сам отишла у цркву, а од
младих само нас троје, четворо, стојимо, молимо се. Зар такво
уништавање тијела може добро утицати на душу? Сигурно да
не. Недозволимо да Косово и Метохија падне у заборав. Боримо
се, јаче, боље, искреније! Онако као што су се 1389. године за
Косово и Метохију борили очеви, синови, браћа, мужеви...
Помозимо Косову и Метохији да дише слободно и да тијело
поново удахне своју душу. Па зашто одвојисте душу од живог
тијела!? Зашто?
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Даница Стојиљковић
Гимназија и средња стручна школа, Источна Илиџа
рага другарице, не знам где си, шта радиш, нити да
ли ће ти ово писмо стићи? Ватра и мржња однели су
све твоје, све што је чинило моју и твоју срећу.
Остаје ми само да вапим за помоћ и гледам како
бесни пламени језици лижу све што је чинило твоје детињство.
Почела бих управо том паролом коју у последње време
стално чујемо: „Косово и Метохија је срце Србије“. Враћам
сећање годину дана у назад, нижу се слике, речи, писма,
догађаји. Сви су везани за једно – Косово и Метохију. Још увек
се сећам блиндираних кола која чувају наш аутобус и
разуларених људи који гађају прозоре и људе у њима чиме
стигну. Још увек се сећам натписа на разрушеним кућама и
црквама, сви са сличним смислом: „Смрт Србима“. Ишли смо
ка Грачаници. Под притиском камена, зацвилело је стакло,
тужно и болно. Оштри делићи прснуше свуда, као и наша душа,
манастири, култура и људи на Косову и Метохији. Баш као
напрсло стакло, у глави ми се роје мисли, разлећу и желе да
схвате. Логичног објашњења нема, како за мене тако ни за моје
вршњаке на Косову и Метохији. Мене су живот и судбина
бацили у Београд где сам рођена, у миру и благостању. Родбина
и пријатељи причали су ми о лепоти поља, планина, река, Ибра,
Ситнице, Лаба и косовске равнице. А ти другарице моја си све
то доживела, све урезала у душу, и све изгубила. Гледам и
слушам слике и приче људи који нас не воле, који немају у себи
Лазареве крви, Светог Саву и косовске божуре, који нису
Немањићи. Ти „паметни“ странци који су успели да проуче
сваки атом камена, руде и бакра, а никада количину и жар
љубави ка отаџбини. Жар који још увек осећам док пишем ово,
драга другарице, иако не знам где си. Срж наше историје је
управо ту у Косовском боју који се и даље дешава. Где си
живела и нестала као и још безброј њих. Био је и Видовдан и
питања да ли ћемо безбедно стићи до Грачанице. Знам, причала
си ми да си ту крштена и да су сви радосно ишли куда су хтели.
Људи су се грлили, смех одјекивао, дечја граја и црквена звона.
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Сада је остала тишина и вечна стрепња. Последњих година
десило се толико тога. Због чије грешке? Шта је наш народ
скривио да мора толико да пати? Изгубио је све: дом, завичај,
сломио се живот који су људи градили годинама, протерани из
домова својих дедова, прадедова. Поред кућног прага изгубили
су животе. Шта ја смем да кажем? Пишем ово у сигурном дому,
топлом кутку, док теби свако свануће и сумрак доноси немир и
неизвесност. Сваког дана оконча се живот недужних људи,
жена и деце. Обичан живот жеља је деце на Косову и
Метохији. Шта они мисле? Ко су ти груби странци који
слободно газе нашу земљу, заклањају сунце бодљикавом
жицом, одузимају слободу Србима, руше нашу светињу и наду?
Зашто? Докле више? Сузе ми лију, а њих је брига! Брига их што
ја не могу да посетим другарицу у Приштини, нити знам било
шта о њој. Брига их што наши људи немају слободу, што живе
од данас до сутра. Њима се то никада није догодило и не дај
Боже да се деси. Како би им било да су им сви манастири
попаљени, да немају где да се моле, да страхују да ће опет доћи
17. март и да ће им рећи: „Бежите“! И изједа ме што моје речи
немају јачину да зауставе све. Изједа ме што причам о свему, а
на сигурном сам, и нисам доживела то као многи избегли.
Желим да само једном у животу осетим целину наше земље, да
потпуно доживим најлепши део Србије и видим срећу свих
Срба са Косова и Метохије. „Наше небо сад се свело на тачку,
на зрно, али зрно наде да ће нам некада бити боље. Можда ће то
зрно порасти са нама, иако смо у тешком положају – но не у
безнадежном. Имамо веру, имамо младост, снагу, вољу и жељу
да сачувамо Косово и Метохију, а небо ће нам помоћи да то и
остваримо“.
Јер, рекао је велики српски песник: „Нада нема право
ни у кога до у Бога и у своје руке, на гробљу ће изникнути
цвијеће за далеко неко покољење“. И ако Бог да, моја
другарице, догодине се видимо у Приштини!
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Емир Сијарић
Техничка школа, Мајданпек
ва гаврана црна ка мени долазе
да ми донесу поруку са Косова мога.
Да људи одлазе
са огњишта свога.
Са оног камења на којима земља стојигде кажу да се
камен руши.
Говорише да она Србија више не постоји.
О, како могу да разбијају стубове душе моје ?
О, колико ли бодљикавих жица на грудима носим?
О, колико ли капи крви протекоше Дримом?
Неће ми више душманин дати да моју траву косим.
Да моји људи слободно ходе
и сладе се сопственим вином.
За мој народ више не постоји слобода.
Следбеници Јуде целивају мене у образ,
као некада Господа мог.
Док крв чељади моје по трави проливају.
О, Лазаре свети!
Коме глава сија више од Сунца.
Нема ко мој народ да крепи.
О, закуцај на врата Господара мог срца!
Јер и земља стрепи од злочина
који на њој починише.
Реци Господу да их опомене са висина.
Погледај!
Сву ми стоку побише,
сваки цветак изгазише.
свако зрно земље избацише,
сваку цркву попалише,
гробове моје деце порушише,
лобање мојих потомака згазише,
сваки осмех уништише,
свако маче поклаше,
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све ми монахе растераше,
по неке и убише!
О Лазаре!
Нек' буде анатема сваком
Ко чеду моме науди.
И сам Бог своју казну спрема
сваком ко покуша душу тела мог да погуби.
О Грачанице!
Колико си само преживела Голгота?
Дечани свети, колико ли суза напуни одаје твоје?
Сваки изгорели храм и изгубљен живот,
њихова је срамота.
Ваше су патње узвисиле и име пред Богом моје.
Косово је оно чиме се ја хвалити умем.
Ја, Србија, говорим у име Бога!
Јер Бог ми даде да то говорити смем!
Косово и Метохија је душа тела мога!
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Илија Пантић
СШЦ „Милорад Влачић“, Власеница
едном у неком бакарном јуну на Видовдан,
закорачих на тврду, окамењену ледину.
Запловише очи видиком,
као сан кад затрепери кроз ледену тмину.
Газиместан опустјели и ја, жељан земље своје.
Сретосмо се погледима.
Вјечни сапутници што на свијету
више ничег се не боје.
Два живота, двије судбине,
на истој слици.
Лутајући сновима, не видјех земљу ову!
Отуђен од свјетлости, зар не чух њен крик?
Зашто вјетрови, што гласницима их зову,
од мене скриваше њен златни лик?
Ништа на свијету овом не даваше мир.
Не опијаше ме заносно, тако чисто, као ти.
У свијету без боја, тумарах уклет,
тражећи свој вир и ријечи у којима камен
крвљу окупан ћути и ври.
У теби живот одувијек трепери, болом огрнут.
Слике све исте,
крваве оштрице што мукло јече.
Исти дан крвави, од јаука иструо и крут.
И мирис смрти што ноздрве пече.
Из пепела ти свијетла ускрсни!
Буди опет жива!
Док корачаш вјечности у сусрет у небу се огледај.
Пусти Сунце да лик ти злати и цјелива.
Оном што увир свој тражи, нову снагу дај!
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Катарина Јовичић
Медицинска школа, Београд
а, господо, Косово и Метохија је душа Србије, душа
српског народа. Шта не разумете? Како народ може
да има душу? Разумем да не разумете, господо. Бојим
се да вам и сама реч душа представља проблем.
Требало би је имати да бисте је разумели.
Питате ме да ли је то неки бренд? Да, то је бренд. Не
као Кока-кола, овај бренд је нешто старији и много скупљи.
Колико кошта? Бојим се, господо, да Косово нема цену. Опет не
разумете? Разумем. Како да вам објасним, бели свете?
Замислите ратника. Замислили? Добро, то вам није тешко да
замислите јер рат је један од ваших најуспешнијих производа.
Сада замислите да је ратник измучен дугим и тешким биткама,
да је свој читав живот провео борећи се за слободу своје
породице. Крварио, патио, губио најближе и најмилије. Господу
се молио да победи зло, да врати сунце на небо притиснуто
сивилом безумља. Уморан је, жељан мира. Опет проблем? Није
вам позната реч „мир“? Разумем. Сад замислите да је ратник
рођен у колевци коју милују две реке, Лаб и Ситница. Колевку
је љуљао ветар плодне Метохије, а чедо у њој успављивала
звона Дечана, Грачанице, Патријаршије. Шар-планина својим
моћним плећима га чувала, ораховачки виногради појили вином
живота, храниле га зреле воћка из Дренице, друге српске Свете
горе. Ратник свим својим бићем чезне за својом колевком, за
местом где се родио, где је у човека стасао, где је научио ко је,
откуда је и зашто је. Чезне и гори да помилује божур, да удахне
ваздух који мирише на тамјан. Знам, много је овде речи које не
разумете. Можда је то због тога што ваше памћење сеже тек
двестотинак година уназад. Ово о чему причам много је
старије. Сада замислите да је ратник жељан свога дома, свога
завичаја, колевке у којој је први пут угледао свет. Замислите да
је ратник пошао својој кући. А тамо, неки други људи, други
свет испуњен чудним зградама са високим шиљастим кулама.
Тамо божур изгажен, виногради затрти, плоче од камена на
којима је исклесана крштеница – смрвљене, звона умукла, реке

128

„Косово и Метохија је душа Србије“
усахле, мутне као сузе удовице. И плаче ратник, жуљне руке
малаксале. Гледа некада мирисом окупано, поље притиснуто
шаторима чудних номада. Цеви топова разјапљене. Гледа
Метохију удављену нечистом силом, силом слуге нечастивог са
којом се тешко борити може. Шири ноздрве као звер тражећи
прамен, траг мириса тамјана. Бију му дамар као вуку кога
салеће хајка безумника жељних трофеја. Тај је ратник, господо,
српски народ. Сврха његовог живота је потрага за миром. А
мира, господо, нема без мира у души. А душа, господо, душа је
у оковима нељудских хорди. Душа је укљештена између
Проклетија и Шаре, Дренице и Лаба, Поморавља и Кошара.
Душа је Косово. Скините окове, ако бога знате, безбожници!
Вратите се својој кући, пригрлите своју децу и пустите нашу да
живе. Косово припада телу српскоме, без њега Србија крвари и
сања мир, свима потребан. У име мученика од Косовске битке
до Милице Ракић. Душа се, господо, не да отети.
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Марина Ћирковић
ЕТШ „Јован Цвијић“, Штрпце
спод мора тече врели камен, душе врију. Гробови
подригују, прождраће нам кости ако станемо. Страх као
жиг у образима јеца, ми смо само његови подстанари.
Празне године око нас празно лете. Шта ће године са нама
оваквима? Где је граница? Да ли уопште постоји? Шта је циљ?
Или трчимо у круг као испрани мозгови? Људи гутају сузе и
жваћу сопствене зубе, крв лије са цркве светог Јована. Буди ме,
Боже, пре него што пожелим да умрем у сну. Анестезију у
кичму дају да не боли док мрве крст и кост. Црна земља
покрива очи да не гледају јад док влада мрак. Градећи империје
вампири су отишли предалеко!
Нек' боли док боли, рукама стежемо кожу своју. Док
сунце моли и зрачи ми поклањамо веру и наду. Пут до плавог
прекривен је велом од ружа, али ми летимо. Немамо времена да
чекамо да нас убију. Њихов инат нећемо животом да платимо.
Сломите нас, убијте, јер ви то можете. Али немате трофеј јер
душа је вечна! Душа нас држи и воли. Растемо, дишемо,
патимо, верујемо под истим крстом, јер смо браћа. И над
мртвим срцем и прахом од костију душа бдије и теши нас.
Белим устима љуби нас у очи и чека на час када ћемо поново
бити заједно.
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Милена Јевтић
Гимназија, Косовска Митровица
( из дневника )
15. април 2008.
... Док одмичу последње секунде филма, мој отац
почиње причу коју је годинама скривао од мене. Његов начин
приповедања је будио тугу и страх у мени. А он сместивши се
поред мене почиње речима: „Био сам очевидац страшноог
догађаја.Мог најбољег пријатеља, вама драгог, чика Милана,
задесила је велика несрећа. Враћајући се из болнице, где је био
у посети свом сину, његов аутомобил зауставили су непознати
људи. Није ни слутио да
'захваљујући' њима више никада неће бити у
прилици посетити свог јединца. На самом крају његовог живота
само су се могле чути речи молитве:
' ... да буде воља твоја на земљи као и на небу...'
уследиле су секунде, минути... мукле тишине... а
онда сати, дани, године плакања и туге“.
Понављам иста питања неколико пута , али чини се
да ниједно од њих не допире до свести мога оца. Устао је
кријући сузе, окренуо леђа и прошапутао: „Изгледа... да... да је
морало тако да буде. Никад нам није било лако. Невине жртве
су одувек биле највеће духовно благо једног народа. Кажу да
нема дела без жртве, и да се величина једног народа огледа у
броју невиних жртава, али зашто кад баш те жртве остављају
немоћне и беспомоћне иза себе. Осећам да њему дугујем све.
Крив сам јер нисам успео да му помогнем, јер нисам умакао
људима који су ме беспомоћног држали на рукама. Крив сам и
годинама носим ту бол дубоко у души. Крив сам и сузе
проливам како бих повратио време, ал„ време ме не слуша, јури
путем без повратка. И баш као и теби сада, многима сам причао
о томе. Сви су се трудили да ме убеде, чак сам тада и разне
приче слушао. Сећам се, био је један старац у нашој околини
који ми је испричао како Србима на Косову и Метохији нису
давали да сахрањују мртве на гробљу, јер су се баш на српским
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гробљима окућавали. Рече ми да се ипак један Албанац
смилова. Дозволи Србину да сахрани дете, зато што је била
позна јесен, а до следеће припреме земљишта, све ће се
прекрити и неће остати трага на земљи. Српски народ је народ
буна, а буне описују прошлост. Незнајући о себи, почињемо из
почетка. Косово и Метохија је веза између прошлости и
данашњег дана, конац који на окупу држи Србију и Србе. Од
када је Србина на Косову као да певамо само са једног места и
на исту тему. Увек када су одлазили са Косова напуштали су
сами себе, а одлазећи у Европу излазили су из ње, и губили све
оно што су већ имали. А нису последњи пут на Косову и
Метохији погинули листом, ни убијани по списку. ‟Кажемо да
памтимо од Косова, а мислимо од Потопа. Бројимо од Косова а
мислимо од Почела. Косово је било пре свих векова. Косовом и
Метохијом почиње српска Нова Ера.‟ Као што кости настају у
утроби мајке, тако се од невидљиве преље испреде и најтрајнија
људска грађевина. Христос је још на крсту, а Крститељ у води.
А храмови су – замкови, и главни градови средњовековне
Србије. То су бојеви, које смо заувек добили, сазвежђа небеског
царства која су неугасива и неразорива. Оно што је њима
грађено остало је у нама. Сва доброта до тада посејана изникла
је после косовског затирања. То је име за нашу небеску
отаџбину. Ту отаџбину можемо изгубити само духовним
самоубиством, јер ту на нашој небеској отаџбини су се Срби
први пут састали како би окајали неслогу и нејединство. Косово
и Метохија је једино место где су се Срби побратимили и
сјединили. То је једина земља на којој Срби клече, љубе је и
носе је у својим душама, као што је и Косово и Метохија душа
Србије. Мада, требало би да се цела земља назове тако, јер то
није само поље на коме се одиграла Косовска битка, ни
позорница пораза и издаје, то је тачка са које смо полетели
увис. ‟Ту се судбина променила, историја размрсила, душа
очистила, отпочео нови живот српске нације.‟ Из душе је све
почело и у души ће се све завршити. Душа Србије и Србина је
ова света земља, ово Косово и Метохија, а пораз нам је помогао
да незаборавимо све о себи и о народу свом. На њему је је
спасена духовна баштина и зато Косово и Метохија изазива
велико буђење националног поноса. И упамти ово, као што сам
и ја упамтио: „Косово је најдубља рана, најдуже памћење,
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најживља успомена, најмилији пепео српског народа.
Заокретница са које је највише порасла наша душа, то је срж
Србије, земаљска одгонетка небеске загонетке! А, док буде
дрвета од њега ће се правити крстови, док буде српског језика
биће Косова и Метохије.‟ “
Тиме заврших разговор што не значи да сам престала
да испитујем о коренима нешега народа и мог Косова.
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Милош Станковић
Техничка школа, Оџаци
10. Фебруар 1998.
Данас је био леп дан, било је сунчано и веома пријатно.
Када сам се ујутру пробудио и доручковао, отишао сам да
помажем оцу око имања. Дан је протекао као и уобичајено.
Прво сам помагао оцу, а касније отишао да се играм. Остао сам
напољу све док није почело да се смркава. Приметио сам нешто
чудно док сам се играо. Видео сам неке људе који су се мотали
око наше куће. Наш пас се узнемирио и почео да лаје. Ово ми
се није нимало свидело. Ти људи су после кратког времена
отишли, али мене и даље мучи шта су хтели и зашто се пас
толико узнемирио.
11. Фебруар 1998.
Дан је поново био сунчан, што је веома чудно за ово
доба године. Понављала се свакодневна рутина, ишли смо на
доручак а потом намирили стоку. Остатак дана провео сам
играјући се у оно мало окопнелог снега који се у хладу сена
није истопио. Исти људи од јуче, поново су долазили, сада их је
било више. Донели су неке конопце, њима су нешто мерили и
премеравали. Мајка се јако уплашила пошто оца није било код
куће. Отишао је да помаже стрицу око неке грађе. Ти људи
нису причали српским језиком, већ неким који ја нисам
разумео. Био сам веома уплашен.
12. Фебруар 1998.
Синоћ сам сањао страшно чудан сан. Сањао сам неке
људе којима нисам видео лице, стајали су поред неке велике
ватре и сви су викали и плакали. Тај сан ме је узнемирио. Када
сам га испричао мајци, рекла ми је да се не бринем, да је то
ипак само сан. Они људи данас нису долазили, ваљда зато што
је падала киша. Ти људи ми се нимало не свиђају и страшно их
се плашим. Надам се да ће и сутра падати киша, јер онда они
неће доћи.
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13. Фебруар 1998.
Јутрос се отац вратио од стрица који живи далеко од
нас. Мајка му је спремила доручак. После доручка му је
испричала о оним људима који су долазили пре два дана, он се
ћутке измакао од стола и отишао на терасу. Цео дан је провео
на њој, ни са ким није разговарао, само је седео и размишљао.
Мислим да се и он уплашио само није хтео то да каже.
14. Фебруар 1998.
Синоћ сам поново сањао онај чудан сан. Цео дан сам
размишљао о њему, ко су они људи и каква је то велика ватра
испред њих. Зашто сви вичу и зашто плачу. Сада је сан био још
чуднији. Изгледало ми је као да смо отац, мајка и ја били
испред ватре. Гледали смо је али ништа нисмо предузимали.
Нисам сигуран шта бих требао да урадим. Чини ми се као да се
тај сан већ десио, или је то можда неки предзнак. И отац је био
забринут данас. Цео дан је тумарао кућом и нешто шапутао сам
себи.
15. Фебруар 1998.
Синоћ нисам спавао, целу ноћ сам размишљао о сну од
јуче. А ваљда сам се и бојао да се успавам да га не бих поново
сањао. Данас су поново долазили они чудни људи. Рекли су оцу
да желе да купе нашу кућу. Отац је рекао да је кућу саградио
његов деда и да она док је он жив неће бити на продају. Један
од људи је рекао да уколико је не продамо, они ће нас побити и
узети је сами. Почео је да виче и да их тера са нашег имања.
Рекао је мајци да позове полицију. Када су људи отишли,
дошла је полиција. Отац им је испричао шта се догодило, а они
су му рекли да они ту не могу ништа и да је било боље да је
продао кућу. Отац се опет наљутио и отерао их са имања.
16. Фебруар 1998.
Синоћ је било сташно. Отац је целу ноћ са својом
ловачком пушком остао на тераси. Мене су пробудили пуцњи.
Мајка ми је рекла да легнем на земљу јер неко пуца на нас.
Онда је отац почео да пуца на њих како би отишли. Погодио је
једног од њих. Када је свануло нашли смо крв поред ограде.
Отац је рекао мајци да спакује наше ствари и да она и ја одемо
код њене мајке. Она му је рекла да без њега неће ићи. Страшно
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се бојим. Није ми јасно зашто ти људи долазе, зашто желе баш
нашу кућу.
17. Фебруар 1998.
Не могу да верујем шта се синоћ десило. Они људи су
поново дошли и пуцали. Погодили су оца у стомак, а нашу кућу
су запалили. Мајка и ја смо једва успели да изађемо из куће.
Ништа се није видело од силног дима. Мајка ме је снажно
држала за руку да се не бих изгубио. Отац, мајка и ја смо седели
на трави у дворишту и гледали како све наше ствари горе. Мој
страшни сан се остварио. Све је било ту, велика ватра, људи
који су плакали и викали, и ми који беспомоћно седимо и
гледамо нашу кућу од које полако остају само успомене. Људи
су трчали покушавајући да помогну моме оцу и да угасе пожар.
Све је било безуспешно, кућа је потпуно изгорела. Отац је у
зору преминуо. Рана на његовом стомаку је била велика,
доктори су рекли да је изгубио превише крви и да не могу
ништа да учине. Мајка и ја смо плакали цео дан, нисмо знали
шта да радимо. Мога оца више нема, нема куће у којој смо
рођени он и ја, нема више ничега. Много људи нам је понудило
помоћ, ми смо се само захваљивали јер нисмо знали шта друго
да кажемо.
17. Фебруар 2008.
Јутрос смо спаковали ствари. Морамо да се иселимо из
стана који смо у Београду изнајмљивали од очеве смрти. Нисмо
имали чиме да платимо кирију за претходна три месеца, па нас
је газда избацио. Данас је тачно десет година од оне страшне
ноћи када је погинуо мој отац и када нам је кућа спаљена.
Данас се Косово, земља на којој сам рођен, одвојило од Србије.
Људи који су ми убили оца сада у мојој кући живе са
одобрењем оних који су одвојили Косово од Србије. Не знам да
ли овај дан може бити тужнији.
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Николина Благојевић
Технолошка школа, Бањалука
ијековима су вођене борбе за изградњу и чување
јединства Србије. Вијековима су наши преци
пролијевали, како своју тако и туђу, крв за отаџбину.
Вијековима се борило за боље сутра да бисмо ми
данас, у двадесет и првом вијеку, дочекали да се за само један
дан све то вијековима грађено распадне. Као што су јањичари
за вријеме Турског царства одводили дјецу од мајки и
потурчивали их, тако су сада Косово и Метохију одвојили од
мајке Србије. Али, мајка је мајка и каква год одвајања да снађу
мајку и дијете она никад то дијете неће оставити, одрећи га се
или заборавити. Увијек ће бити дио ње, њена љубав, њена
душа.
Сви смо ми у школама учили о славном Косовском
боју. Велики људи, велика имена, учинили су да будемо
поносни не само на њих и њихова дјела, већ и на то ко смо, шта
смо, ком народу припадамо и којој вјери. Док су правили те
велике и веома важне кораке у свом животу, мислили су и на
боље данас и на боље сутра. Жељели су да будемо поносни на
њих, да их се сјећамо када их више не буде, да наставимо
њиховим стопама. Чврсто, храбро, уздигнуте главе, са вјером у
Бога, Његову чистину, мудрост и љубав. Ишли смо правим
путем много вијекова. Много је препрека на које се наилазило,
али полако, уз вјеру у себе и у Бога, успијевало се одржати на
том путу. Тако је било све до данашњег времена. Јединство се
распало. Жеља наших предака је занемарена. Изгледа да су они
који су данас на власти Косова и Метохије заборавили на
духовно благо које је јединство Србије и Косова и Метохије
одржавало. Занемарили су мишљења оних којима Косово
одувијек припада. Занемарили су мишљења српског народа које
Косово и Метохију сматра својим домом. Оно је и даље њихов
дом, али сада су више као затвореници. Немају више ону
слободу коју су имали. Све је више страног становништва које
се из дана у дан осјећа све слободније. Око Срба се све више
стеже невидљиви обруч. Шири се страх и повлаче се.
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Покоравају се наметнутом као многе животиње када се улове и
пошаљу у циркус. Преостало им је да „плешу како се свира“.
Физички су заробљени, али психички треба да се боре и да
издрже, као што се каже „нада умире последња“. Уз чврсту и
непоколебљиву вјеру могу све пребродити. Право вјере им нико
не може одузети. Много је цркава и манастира који свједоче о
постојању Срба на Косову. Сви ћемо ми бити и проћи, а они ће
остати да нијемо говоре о старости Српског народа. Како смо
ми из разних записа сазнавали много о нашој историји у којој
Косово игра веома важну улогу, тако ће се то и на многе
наредне генерације преносити. Ова искушења у којима се сада
налазимо ће се, исто, једног дана препричавати. Потрудимо се
да се настави традиција херојства и чврсте и непоколебљиве
вјере. Косово је колијевка мог Српског народа. Чувајмо га од
заборава у име свих оних који су то прије нас чинили, прије
свих у име кнеза Лазара, Југ Богдана и синова, али и у име оних
који су данас прогнани и не живе више на огњишту својих
дједова и прадједова. Много је акција за помоћ Српском народу
Косова и Метохије. Одазовимо се у што већем броју. Покажимо
им да их њихова браћа и сестре нису заборавили. Покажимо им
да смо уз њих и да ћемо увијек бити. Толико смо се борили за
очување јединства и сад да се распадне. Не! Не дозволимо да
им успије да нас раставе. Толико година са поносом говоримо о
славној нам историји да би се сада појавио овај трн у оку и све
нас засузио. Косово је наш почетак без краја. Оно је наша мајка,
а мајке се не остављају и не заборављају никада. Памтимо их и
чувамо од заборава.
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Николина Грковић
Средња школа „Свети Ахилије“, Ариље
ош једна суза попут капље крви за собом оставља смрт,
смрт идеала. Та кћерка немоћи се свом силином свога
бола придружује својим сестрама и у отровном
пољупцу, са мирним огледалом страдања ломи лик
немоћи стварајући олују. То привремено, успавано море, где
почивају тела страдалника за своју земљу, за своју слободу,
побожно примајући тело нове жртве, комеша се и рањава
изнутра, цепајући срж бивства. Мајка Србија крвари. Валови
бола заривају се као оштра сечива, сажимајући и
концентришући патњу у подмукли ударац крвника. То море
суза, у коме српска душа спира свој покров јада, својом
горчином запљускује громадне идеале стварности, продукте
маште задојене надом, и круни их, остављајући само призор
пустоши и јада. Делићи снова се, распршени дахом стварности,
беспомоћно предају олуји и губећи обрисе у таласима уливају у
свој вечни сан - храм палих јунака, плаву гробницу. То
огледало, саткано од суза вештим рукама ткаље, која убира
плодове времена, стапајући их са нитима, у својој утроби крије
призор прохујалих векова. Они су попут оружја у рукама
крвника нанели ране, оставили само ожиљке, да буду вечни
симбол страдања, симбол немира којим је ова земља задојена.
Оковани ланцима прохујалих времена који у обличју утвара
прошлости загађују нашу стварност – само смо мета. Као жртва
боговима, побожно примамо још један ударац. И садашњост је
затрована утварама, и она нас прогања. Наша садашњост симбол наде нашим прецима, симбол спасења које ће нас
водити ка благостању. Садашњост, која је некад била светла
будућност, заварала је наш ум и чула, персонификовала се у
мрачни облик крадљивца српске душе. Печат издајника, у лику
Вука Бранковића, митски именованог као семе раздора,
манифестује се у лику издајничке судбине, времена, прилика,
среће. Заражени ваздухом који удишемо, животом и корацима
који се незадрживо осликавају у времену, хрлимо неспособни
да застанемо и сакупимо делиће стварности која се распада.
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Искре наше душе које се ван нашег тела као мозаик склапају у
ватру живота. Тај плам који је тињао у српској души вековима,
то је оно огњиште које нас је повезало у јаду и несрећи, које нас
је грејало у страшним временима топећи страх идејом
јединства. Представљало је срж Србије, ону нит око које се
ствара дом, породица у којој обитава нада, која у срцу носи
колевку благословену плодом будућих нараштаја. Око те ватре
испреда се прича, прича у тактовима српског срца. Она исијава
и преноси речи предака кроз старца, и улива се у будућност
кроз радознале уши унука. То је прича која попут ордена
поносно обитава на српским грудима. Крунишући славу
српских јунака разлеже се у мит који још увек, неисцрпан и
задојен вером у спас, божанском надом, храни нараштаје, гаји
јунаке, спремне да снагом својих уверења сачувају трон и силну
слику завичаја, попут својих славних предака. Тај огањ који
тиња је управо она звезда која нам је била водиља. Својим
божанским сјајем као сечивима крчила је пут кроз прашуму
мрака, густе праменове ноћи који су у својим утробама
скривали звери. Животна ватра која протиче кроз српске вене
преплиће се са карактером будећи чула и животност, стапајући
се са српском вољом, једини је њен извор и покретач.
Умрежена у српску свест постаје ток мисли, корито које их
обликује, она је симбол који у српској историји има једно име, а
персонификује се у много облика. Та ватра која нам загрева
срце рукама вајара, чије је постојање независно од овог света,
простора и времена, које убирају зреле плодове узвишене
духовности, дарујући тиме душу својим креацијама попут
Творца, обликује српство у реч која нам је највећа рана, а
уједно и највећа победа - Косово. Колико се може
генерализовати и симболисати колективна борба и јединство
српског народа чије су руке испреплитане у ланац живота који
је уједно и бедем, а живот једини залог за слободу, исто толико
се може то име наденути и оном бојном пољу које живи у нама
самима. Сразмерно је сукобу са страстима и демонима, том
микрокосмосу који се сместио унутар ових зидина нашег тела,
које само раздваја две идентичне реалности.
За Србију сада је исто живети и умирати. Кораци
незадрживо вучени судбином газе минуте, године, векове и
марширају животом, али истовремено повећавају јаз између ње
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и њене душе, њеног животног плама. Све више је гурају у
наручје пакленог мрака, без одбране, без наде да неће
ишчезнути као стварност пред нама када је поклопи ноћ. Сада
тај плам постаје зеница мрачног ока, стидљиви сјај звезда у
ноћи који се последњим дахом живота бори да очува огањ у
коме се кали српска душа. И у материјалној форми, а и на
пергаменту наше душе, као извезен Јефимијином руком,
златним је словима урезан живи мит, свемоћан. Руком историје
написана, никла је стара легенда која у себи чува дах времена,
огрнута сећањима испија стихове песама и у своју косу уплиће
редове прича, кити се нискама година, чувајући њихову поуку
од гладних уста прошлости. Окупана фантастиком, непресушна
је инспирација, кореном далека. Зреле плодове њене временски
непоколебљиве и неисцрпне живости која у њој букти убирамо
и сада, ми, директни потомци ратника који су је створили. У
књижевности, уметности, историји, а посебно у свести људи
која не познаје баријере времена и која се пролазности не
покорава, изникао је велелепни храм 1389. године, родило га је
доба страдања. А највећа људска моћ, говор, онај божански дар
који цивилизацију све више узноси небу и приближава Творцу,
уплићући нити духовног света у своје постојање и тиме
благосиљајући причу и причање, очувала га је до садашњег
тренутка. У њему још гори свећа запаљена с надом у будућност,
чији је плам проткан молитвом и вером у спасење, која жртвује
тело узносећи Богу речи молитве, исијавајући снагу палих
јунака. Кроз тај храм, кроз веру у њега и прихватање тог
симбола као кормила наше моралности и патриотизма, уплићу
се нити духовности и оплемењују речи божанства људског која
почива у нама, тај бисер у шкољки нашег оклопа.
Мит који попут еха одјекује долином српског
постојања, чија је мелодија такт наш била. Своје тонове је
уплео. Сад их јасно разабирамо у жубору вода, цвркуту птица,
такту дисања наше родне груде, Србије. Тај мит чије речи слепи
гуслар прстима шапуће и срцем оживљава родио се из смрти.
Њене руке су га обликовале, а задојила га српска крв,
продуховљена, оплемењена надом. Можда је управо мит о том
крвавом тренутку историје који је саставио мрак и светло
разбио огледало постојања - времена које се у том тренутку
заледило, затворио српска срца попут мелема лечећи рану.
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Можда је баш он спречио продор турске коњице у светилишта
наших срца, чувајући хришћанство као најсветију тајну и
највећи понос, одржавајући плам молитве на нашим уснама.
Божији војници предали су животе свом Творцу и преточили их
у историју. Њихова сврха уграђена је у свете симболе вере, у те
храмове који гордо стоје као стражари пред капијама свог
царства. Њихов марш је утабао стазу ка путу светлости, ка путу
славне историје српског народа. Ти кораци су за нас слобода и
свака нова генерација се уплиће у то коло, уводећи свет у нову
еру, нову визију. Повлачећи за собом „десетине себара синова“
рушимо временске баријере, ми, семе богова које ветар разноси
сејући га по тлу историје. Ми, нови кораци славних предака
чије име носимо у жубору крви. Ми смо те шкриње у којима се
чува најсветија тајна, брањени идеал, српски Свети грал. У
свима нама лежи од стихова исткана највећа српска мистерија,
српска душа - Косово.
Српске светиње - деца Косова, манастири који у себи
носе снагу вере, срж православља, на својој кожи, на свом лицу
оцртавају трагове прохујалих времена, ожиљке трагичне
прошлости. Њихово постојање чува причу. Своје искуство
предочавају, искрено и поносно, са истом снагом вере као кад
су окупани светлошћу дана ницали из извора идеала.
Предочавају сваком саговорнику који срцем прочита сваки
ударац судбине, сваки печат времена, сваки слој боје на икони
која им душу осликава. Причају повест о животу, судбини,
свету. ''Поштуј земљу своју, ти човече, родну груду, земљу
којом ходаш, јер она је крвљу опијена, животном снагом човека
осољена. Поштуј братску душу којом је оплемењена јер она је
твој узрок, разлог због кога се твоја плућа сладе нектаром
живота. Овде је некад била битка, битка за твоју будућност!'' почиње прича, прича која се кроз пера надарених уплела у
српску културу. Овај свет је трусно подручје, немирна зона у
којој власт прелази из руке у руку, а ратне секире леже изнад
тла, непокопане, као споменици на гробовима својих жртава.
Душа Србије била је само лагана барка на том немирном мору
коју су ветрови судбине клатили, наизменично је водећи на руб
пакла, али узносећи дворовима раја. Али људска природа је
таква да увек руке пружа својој пројекцији у будућности,
чинећи да баш ти шавови држе Косово увек уз Србију. Тај
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„српски Јерусалим“ је душа Србије докле год осећамо у крви
ритам молитве којом су мајке слале синове у бој. Докле год
осећамо блиским и утиснутим у наш дух тај циљ који у лику
барјактара „још разгони Турке на буљуке“. Њен је саставни део
и кад материјално престане да сведочи о томе јер ми смо од
парчића стварности саградили светилиште. Сакупили смо
крхотине историје склапајући их у мозаик истине, у легенду
чији нам је лик мио. Свеприсутно обличје Косовке девојке нас
опоравља надом, лечи вером, припрема јуначко срце ове земље
да издржи будуће налете плодова Пандорине грешке који су
струјом времена поплочали стазу будућности. Али и обнавља
значај онога што нас чека на крају тог мрачног ходника.
Ореол Срба је обојен патриотизмом, а испод тог
тробојног венца, још увек плодоносна и моћна, цвета
јединствена српска култура. Где год је макар један траг, једна
зидина ту да сведочи о тој култури, још увек ће ницати
косовски божури - симболи бесмртности, весници будућности.
Док је нас - биће и Косова. Док је сећања - живеће мит, кроз
наше душе исијаваће душа Србије, њена највећа рана, али и
највећа победа, највеће богатство.

143

„Косово и Метохија је душа Србије“
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атима и сатима, сваког дана посматрам небо. Само
оно, својим бескрајним плаветнилом, даје трачак
лепоте простору око мене. Простору над којим се,
како мама каже, наднело дугогодишње сивило.
Можда је ово последње јутро које проводим у избегличком
центру. Не одлазим зато што ћу коначно имати свој дом. То
више није могуће, сада када немам оца. Чула сам маму када је
рекла - Заборавиће, још је мала. Питала сам је зашто сви у
центру желе нешто да забораве? Да би преживели - рекла ми је.
Не
желим да живим овако. Ниједно дете то не жели. Затварање
центра значи крај детињства које заправо то и није било. Не
знам да ли ме одлазак чини тужном или срећном. Да ли је страх
оно што видим на лицима других? Страх - од губитка јединог
крова над главом.
Нисам усамљена. У кући у којој живим, пуно је деце.
Много пута сам чула како нас називају избеглицама. Раније сам
се питала да ли је то нешто лоше, нешто што ме одваја од
других. Смрт мени, као већини мојих вршњака није далек
појам. Наравно,када од малена бежим од рата. Како су године
пролазиле, многи су се разбољевали и умирали. Неки од
старости, неки од туге, неки од сиромаштва. Тек сам недавно
схватила зашто су сви они крај живота дочекивали мирно,
спокојно - јер су се поред многих других демона из прошлости
плашили да ће још живети.
Ако због нечега могу рећи да сам срећна, то је зато што
мирно спавам. Ја сам та којој је зло учињено, па зашто бих
осећала грижу савест. Ипак, није само грижа савест та која
доноси море и бесане ноћи. Понекад су претрпљене муке
сувише велики терет, који се чак и на најјаче лако обруши
пуном тежином. Прогнале су мир из душе моје мајке. У ствари,
оставиле су је тамо одакле су нас прогнали. На Косову. То је
мој родни крај. Старе фотографије бледе, а и моја сећања. Знам
да не смем да заборавим. Успомене чувам по маминим
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причама. Заједно сањамо на јави, и све о чему ми прича као
најлепша слика оживи ми пред очима. Питам се да ли ће доћи
дан када ћу се опет вратити на Косово. Мајка је изгубила већ
сваку наду. Сигурна сам да је то последња жеља свих старијих
у центру. Тврдоглаво се држимо за то и живимо за дан када
ћемо опет бити слободни. То је све што желимо. Да будемо
слободни.
Када сам дошла овде имала сам седам година. Довољно
да останем бар мало детиње спокојна, а мало да би много тога
разумела. Ипак, знала сам донекле шта се дешава. Одрасли и не
сањају колико пуно деца осећају. Сећам се тог дана. Ходала сам
са мајком која се гушила у сузама, иза војника неке јединице.
Њихове униформе ни данас не разликујем. У колони је било
толико људи, а опет као да су сви били једно. Једно биће
опхрвано болом. Биће у којем су се стопили сви старци који су
напустили куће које су тешко саградили и чували њихови
преци пред вековним подрхтавањем и немиром. Све жене
остале без мужева, којима се чинило да плач никад неће
престати. Као што и није. Данас смо ту где јесмо, а већ сутра
може се појавити неко и одузети нам једино што имамо. Како
да се боримо? Не знамо ни против кога, ни чиме. Све ово време,
наш непријатељ је присутан, али остаје невидљив.
На једином телевизору који имамо, оно што обавезно
гледају сви узрасти, све интересне групе су вести локалне
телевизије. Оне нам мало приближе заплете сопствених
неизвесних судбина. Тако смо сазнали и за исељење. Уз прилог
прихваћен са неверицом, као и уз многе друге, ишла је слика
Грачанице, задужбине краља Милутина и краљице Симониде,
велике српске светиње. Тужно је што ме је њена
величанственост тада само подсетила да је и оно што је мом
народу свето, оскрнављено. Грачаницу сам видела само на
сликама. Мислим да не постоји нико коме њен призор не
оплемени душу. Мени посебно, јер је нада у божју помоћ једина
која ми остаје. Не смем да је изгубим.
До нас ретко долазе информације. Људи мисле да је
беда прелазна, као куга или колера. Паника се брзо усели у
људске умове када је присутно толико неизвесности. Свуда
видим усплахирена лица и чујем могуће исходе. Сви
прогнозери имају гласове пуне очајања, а и разочарања, па се
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трудим да се осамим и потиснем очекивано. Како сви они виде,
будућност нам не носи нимало доброг. Требало је да се
навикнемо, свих ових векова. Мали сам део нације која има
једну чудну мешавину у нарави. Осећам се као на клацкалици
између оптимизма и реалности. Свакој новини се радујемо,
дочекујемо је раширених руку, као бекство у спас. Нажалост,
сваки пут се разочарамо, али не прихватамо пораз.
Тешко ми је да стално само очекујем будуће. Да гледам
како други, и не знајући то, одлучују о мојој судбини. Сувише
су високо да би их искрено било брига. Не знају како је то
сваки дан доживљавати оне реченице тако лако изречене и
одмах заборављене. Најтежа клетва која постоји сигурно је она
јеврејска - дабогда имао па немао. Довољно је тешко и немати,
а желети.
У кампу је много самохраних мајки. Као и сви људи на
планети, разликују се, али у бити су све једна налик на другу.
Подсећају ме на јунакиње епских песама које толико волим да
читам. Тада је најлакше видети ми у очима разнеженост коју се
иначе трудим да сакријем.
Ретко се преиспитујем шта радим добро, а шта лоше.
Одувек сам на граници. Центар у коме живим је на самој
граници са местом из кога потичем, па тако и ја цео живот
осећам да сам на међи среће и несреће, живота и смрти,
прошлости и будућности. Некад се осећам као ствар никоме
добра и погодна за манипулисање, па се питам да ли одлуке
које доносим ишта мењају. Живим овај живот јер други немам,
нити ћу, а кажу да постоји боље.
Не постоје речи које могу да опишу тугу коју осећам.
Волела бих да нисам одрасла, да још са чуђењем гледам друге
када ми кажу да сам избеглица. Немам своју кућу. Од свих
ствари које немам, то највише прижељкујем. Тешко је бити
бескућник. Па још, бескућник који бежи. Не знам да ли желим
да ме разумеју, јер онај ко ме схвата, сажаљева ме и не знам
шта ми теже пада. Онда се осећам потпуно поражена, а опет
немоћна јер мој је непријатељ невидљив, а судбина неизвесна.
Више не питам шта ће бити сутра. Чувам своју садашњост, јер
иако ће ми донети можда још само дан сигурности, боља је од
опасне будућности чија је неизвесност једино што је извесно.
Зато, сваког дана посматрам небо. Сатима и сатима пролазе
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авиони и остављају трагове одлазећи у пределе које још дуго
нећу видети. Волела бих да постанем пилот. Смеју ми се и кажу
да жене не могу бити пилоти. Ипак, маштам да једног дана из
канцеларије са најлепшим погледом на свету, пређем границу и
макар у лету видим Косово - душу коју моја земља полако губи,
душу коју надам се, невидљиви непријатељ неће отргнути.
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ЕТШ „Славка Ђурђевић“, Јагодина
тари сат стоји на зиду одавно празне куће. Ради, као да време
није стало, као да је живот испуњен. Трава испред куће
непокошена, годинама све пусто живи. Бунар близу куће не
пojи више никог. Само се љуљашка у оближњој школи
помери под притиском јаке кошаве. Домови су остали
празни, школе су остале празне, душа je постала празна! Народ који
жељно ишчекује повратак у cвoja родна места, повратак cвoje
територије, повратак свoje душе, можда душу никад неће добити назад.
Без обзира на такве околности, човек мора да покаже да му je до Косова
и Метохије стало, и да жели све натраг.
Најлакше je јадиковати и не урадити ништа. Негирати
околности, значи бежати од стварности. Немогућност решавања
проблема je наша кривица, наше незнање. Вероватно не бисмо били ни
свесни незнања да нисмо у проблему. Свако са срећом зна да се снађе,
са проблемима je мало другачиje. Једина ствар кojy ми чинимо jecтe
негирање пocтојaња друге стране, односно потврђујемо свoje
непостојањe. Једни свojy душу бране лажним патриотизмом, неки
други великом дозом национализма. Тако се не брани нешто свoje, тако
се на враћа душа. Проналажењем решења решава се проблем,
аргументима се брани нешто свoje, никако насиљем, никако лажима.
Зато, кад већ до сад нисмо, време je да почнемо да радимо нешто
конкретно. Престати са лажима био би најбољи почетак, тек кад
престанемо себе да лажемо моћи ћемо да употребимо разум као свoje
најјаче opyжje. Ако нешто волите, нећете дозволити да се изгуби, нећете
га напустити. Можда треба само мало више да волимо свoj народ, да
волимо свojy земљy, да не тражимо оправдање у туђoj моћи, већ да се
радујемо свом раду и свом знању. Зашто не бисмо уверили себе да ми
заиста можемо да учинимо много тога за Косово и Метохију, за наш
народ који тамо живи? Људи који су признали Косово и Meтохијy као
самосталну државу нас не paзумеjy, не могу да замисле ситуацију у
кojoj непознат човек уђе у кућу, заузме je и не да домаћину да крочи,
тврдећи да je кућа његова и да домаћину ту нема места. Тек, тада би
схватили право значење наших речи.
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Нећемо да отимамо кућу никоме, нисмо ми народ који отима.
Нећемо да водимо рат, доста je невиних и младих људи страдало у
разним ратовима који су разорили Cpбијy, a je дан људски живот вреди
више него било шта друго, не треба га безнадежно губити. Нећемо
више лагати себе, jep друге не боли то што себе лажемо, неке то чини
срећним, а нас само упропашћава. Наставићемо да волимо Косово и
Метохију и бранићемо историју, територијy, али пре свега животе Срба
којима ниje нимало лако. Бранићемо их делима, добрим делима, правим
аргументима и љубављу кojy им можемо подарити сви, a кoja има
велики утицај на сваког појединца. „Мир и љубав су за све“!
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Александра Мирковић
Средња медицинска школа - Приштина, Грачаница
peћe ми суза низ лице jep навиру сећања по ко зна
који пут за све ове године. Сећам се када сам први
пут после три месеца не знајући ни где je, ни како je,
ни да ли je жив, ни да ли je добро, угледала свог
тату. И срећна сам, срећна сам jep сам га дочекала
живог и здравог али исто тако плачем због све оне деце којима
се тате нису вратиле кући. Плачем и питам се: ГДЕ ЋЕ ИМ
ДУША? КАКО СУ МОГЛИ? ДА ЛИ ИХ ГРИЗЕ САВЕСТ?
Питам се, а одговора нигде нема. И ево сада после дванаест
година, сада када сам ja већ млада дeвojкa од осамнаест година,
скоро сваке ноћи се jaвљajy исте мисли, иста осећања и исти
страх. Страх за сопствени живот. Иако je од тада прошло доста
времена, онaj oceћaj се не заборавља, она лица отечена од суза,
оне крваве очи, они јецаји, она туга. То се никада не заборавља.
Шта смо ти ми криви свете? Шта ти je ова шака jaдa
крива па нас овако кажњаваш и мучиш? Одјекују питања кроз
мрачну ноћ, али се одговор не чyje. Сећам се и оног jyнa две
хиљаде четврте године, када су убили Димитрија Поповића
седамнаестогодишњег дечака, сећам се и његовог модрог лица
са метком на челу како лежи у ковчегу. А шта вам je он
скривио? Чиме вас je увредио па сте му одсекли крила баш онда
када су се спремала да полете?! Изгледа да je био крив jep га je
подигла Српкња, jep je његовим венама текла српска крв, jep je
ишао у цркву и крстио се са три прста. Само сећања и сећања,
вpaћajy се као бумеранг сваког трена. Сећам се и оног
седамнаестог марта исте године, сећам се оног бола, сећам се
оних људи који су бежали главом без обзира. Сећам се оних
уплаканих мајки jep нису знале куда им одводе синове, сећам се
и оних суза кoje су гасиле ватру запаљених кућа, и као да ме
прожима иста jeзa исти oнaj проклети oceћaj који никако да
нестане.
Окомили су се на нашу малу земљицу па хоће да je
пapчajy, да je деле ко колико пожели, и коме колико затреба,
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али не знajy они, ти ђавољи демони да си ти, земљице мoja, јача
од свих њихових ракета и сваке њихове бомбе. Хоће да ти
побију народ, твoj народ, земљице мoja, да се населе на наша
огњишта, да ору наше њиве, да жању наше жито, да jеду наше
воћке и пиjy pyjно вино из наших винограда. Хоће да ти чупају
Косово, твoje Косово, мајчице Србијо, светом крвљу заливено.
Да га униште па да и тебе потопе у море њиховог зла. Хоће да
сравне са земљом све твoje светиње, да учине да Немањићи,
Обреновићи и Карађорђевићи нису ни постојали. Скрнаве нам
историју, Србијице мajко! Oтвapajy нове институције. И баш
пре неки дан je стигло обавештење да на свакој Cpпcкoj школи
мора cтajaти застава самопрокламоване, квази државе „Косово",
да морамо да учимо њихову историју кoja говори да je
Косовски 6oj у коме су наши дедови изгинули бранећи свojy
отаџбину измшљен догађај. Да нашој Симониди нису Арбанаси
ископали очи, већ да их je сама ископала стављајући их у свету
водицу како би се народ њоме умивао. Тежак нам je живот ако
ико пита, у ствари, ако икога интересује , пошто ми се све више
чини да смо заборављени. Једино нас je нада одржала све ове
године, нада у боље сутра, и ако још и то изгубимо онда нам
стварно нема спаса. Надамо се само да нас нисте заборавили
браћо и сестре. Да се сетите нас понекад.
Ако што год буде било са нама, причајте вашој деци
шта је КОСОВО И МЕТОХИЈА, учите вашу децу да воле
КОСОВО И МЕТОХИЈУ, и реците им, да знају, а и ви никада
не заборавите да је КОСОВО И МЕТОХИЈА ДУША СРБИЈЕ!
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Ана Бркић
Земунска гимназија, Београд
у где божур црвени
вековима таjну криjе,
ено, тамо, где се пашњак зелени,
тамо је душа Србије!
Ту, на обали Белог Дрима,
Ситнице, Ибра и Биначке Мораве,
нека је јасно свима, свима,
тамо се славе српске славе!
У Високим Дечанима, Љевишкој,
Грачаници, у порти Пећке патријаршије,
ту где оста воћнак и дом мој,
тамо је душа Србије!
У Приштини, Призрену, Гњиланима,
друга се нека застава вије,
ал' ипак је јасно свима,свима,
тамо је душа Србије!
Ту, у срцу Балкана,
где из ископаног ока суза лије,
од муке и љубави саздана,
тамо је душа Србије!
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Ања Цвјетковић
Гимназија „Милош Савковић“, Аранђеловац
утрос су звонила звона
на цркви апостола Петра и Павла.
Јутрос је умро мој деда,
а изгледало је као да спава.
Из ока му је суза кренула
и откотрљала се у бору покрај ува
као да је хтела деди да шапне
да је остао неко ко ће умети
да се врати и сачува
све оно чега се деда сећао
и што ми је у сузи послао.
У сузи његовој јасно сам видела:
Пространо поље
и деду док коси,
црвени божур
окупан у јутарњој роси
и шкрипав бунар
и сокола у лету,
Вучину на ланцу,
дечурлију на прашњавом путу,
бабу како носи јаја
умотана у скуту.
Видела сам деду
како ломи хлеб
на нашу Крсну Славу
и како му унуци венац ђурђевка
стављају на главу.
Видела сам га да се крсти
и да му дрхти брада
када је погинуо кум Стојан,
а за њим остало пет нејачи тада.
Видела сам стопе
које су остајале у снегу
док на Бадњи дан бадњак носи
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и пахуље које су се плеле
у седој, промрзлој коси.
Видела сам деду
како се на пут спрема.
Затвара врата куће,
вековима се није одлазило,
па кључа нема.
У левој руци кандило,
под руком слика свеца,
преко рамена крзнени гуњ,
боле груди, а срце јеца.
Корaча тешко деда.
Са ланца Вучину пушта,
онда по авлији погледом тражи
чиме земље да захвати.
Није тешка, па ће је понети,
зна он да се неће вратити.
Бришем му сузу
целивам чело.
У руци му, стегнутој,
донета земља и Косово цело.
Кроз прсте сува земља цури
као да с мојим дедом жури
да се тамо врати
где је он захвати.
Јуче смо деду сахранили.
По њему сам земљу косовску бацила.
Чула сам ветар како хучи.
Плакала нисам, јер сам знала
да се мој деда вратио кући.
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Никола Атлагић
Земунска гимназија, Београд
амион УНМИК-а, сирене, врисци. Центар Призрена, касно у
ноћ 17. марта, 2004. године. Војници са кевларским
прслуцима и пушкама су нас извели на улицу". Благ дрхтај
доње усне, а опет тако силан и свепрожимајући. „А онда
пуцњи, неколико њих, а за њима продоран крик: ,,Морто и Серби!'' А
онда нешто што ћу памтити док сам жив: ''Дијеге Киша!''. ''Спалите
цркву!'', нашу цркву - Богородицу Љевишку. Талас врелине и као крв
црвене светлости погоди ме при осврту на малу куполу високих, уских
прозора разбијених стакала, која се губише у магли пламенова што су је
гутали. И ова слика стоји, дубоко у души мојој, као трн заривен под
нокат, а који се не да ишчупати. Трн који ће ме рањавати и вређати
докле год се не вратим у Призрен и не посетим мајчин гроб у Пећи".
Суза, први пут, и једини откад је познајем.
Увек била изузетно јака и стабилна. Никада се није претерано
узбуђивала, а и ако јесте, само су ретки имали част да им се отвори.
Штавише, за многе је била само симбол - симбол страдања косовско метохијског Србља, попут Пресвете Богородице са фреске призренског
храма. За неке друге, пак, она је више од симбола. Симбол пун
емотивности и живота, ето шта је! Такви нас људи једино могу
подсетити на наду коју у себи носе, jер jедино деца, и судбине деце
jедног народа, могу таj народ натерати на промишљања о окрутности
света и црном велу коjи нас, и наш Космет, све више завиjа у таму ових
паклених времена. На наду, коjа лежи дубоко у срцима свих нас, попут
Христа у Мариjином наручју; као онда, пре хиљадама година, кад она
жена из своjе шкриње пусти сва зла универзума, а нада остаде скривена.
Наше су душе наше шкриње, али криво дириговане политиком; истом
оном политиком коjа jе уз године неправди угасила пламен свеће под
коjом смо бивствовали будући свесни свих својих врлина и мана и
тражећи равнотежу међу њима. Без светлости коjа би нас водила,
пореметили смо исконски њихов однос и запали у добоку таму.
Затворили смо се, зajeднo са надом, на дну своjих душа.
Космет jе наш Цариград. Наjважниjе, наjсветије место, ако ни
због чег другог, онда због богомоља. А по оноj грандиозноj грчкоj
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легенди о Василевсу и Златноj капиjи константинопољскоj, образује се
и jедна наша. Звона свих оскрнављених цркава српских на Косову и
Метохиjи зазвониће сложно jеднога дана, jеднога тренутка тријумфа
над злима и неправдама, када се заjедно са надом и Богом
православним уздигнемо, када угашена свећа постане буктињом, када
нас Сунце поново обасjа, и Космет напокон буде наш, во вjек и вjеков!
Амин!
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Биљана Рашковић
Стручна школа за радничка занимања, Дервента
огнуте главе, са рукама у џеповима дечак се полако
приближава оронулом, старом манастиру. Зачуђен и
изненађен величанственом грађевином одлучи да је истражи.
Неспретном руком отвара дечак тешка манастирска
врата, која у том моменту зашкрипаше због давног коришћења.
Мирис тамјана га мами и вуче унутра, у мрак старог манастира,
кандило своју светлост баца на иконе из прастарих дана, на
јунаке српскога народа. Одједном заблисташе све иконе старог
манастира и на тренутак заслепеше дечака својом
божанственом лепотом. Дечак пажљиво отвори очи и угледа
икону која је најјаче светлила, она га је привлачила својом
топлином ка себи. Ситним и опрезним корацима, погнуте главе,
приближавао јој се са одређеном дозом страха. Сакупивши
мало храбрости прибра се и подиже поглед, а његове очи
угледаше икону кнеза Лазара. Дечак бојажљиво и чудно гледа у
лик са иконе ове. Неколико секунди пажљиво је проучи и са
дивљењем гледаше у њу. Таман кад хтеде да се врати икона
тихо проговори: „Стани дечаче, куда журиш, нигде закаснити
нећеш, реци ми шта од ове истине има прече.У књигама и
читанкама својим прочитаћеш истине разне - нејасне и туђе.
Погледај око себе, скини повез са очију својих, ту на Косову
пољу, на земљи твојих предака, ту се пише историја српскога
народа. Гледај то равно Косово поље и сети се, само се сети.
Вековима пре твог рођења на њему су храбри јунаци стварали
твоју отаџбину Србију. Отаџбина је твоја душа и зато не дај да
ти је узму, јер без ње бићеш нико и ништа, једиоставно ћеш
ишчезнути. Сети се Видовдана дана твојих предака, ту се на
њиховој крви слобода Србије бранила. Тог дана преци твоји
давали су своје животе за отаџбину, јер су знали шта она
представља. Теби и поколењима оставили су Србију и Косово
на чување. Не дај да сва страдања твог народа буду узалудна.
Када те питају где си рођен ти реци ту на Косову, на крви
косовских јунака, на простирци од црвених божура. Буди одан,
веран земљи овој, која ти даје све,а не тражи ништа заузврат.
Схваташ ли? Ту је твој корен, твоје стабло, држи се чврсто за то
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стабло и не дај да ти отму ову равницу и ове реке, не дај
косовске светиње - Грачаницу, Лазарицу, Високе Дечане,
Љубостињу... Сваки камен, сваку кап воде ми смо Срби крваво
платили. Зар ћеш дозволити да дух српски ишчезне? Не
дозволи да ти отму твоје порекло, родну груду и што је
најбитније твоју прошлост. Прошлост твога народа је твоје
највеће благо, јер оно никад не ишчезава, оно никада не нестаје,
увек је ту уз тебе.“ Небо чувши ове речи кнеза Лазара загрми и
отвори се, пуштајући на земљу сузе, сузе жалоснице. Дечак се
на тренутак уплаши, али видевши топлину очију кнеза Лазара
прибра се и настави слушати причу, која је истина српског
народа. Сваку реч дечак је упијао и помно слушао, јер срце му
је говорило да мора то учинити по сваку цену. Кнез Лазар га
упита тужним гласом: „ Чујеш ли тај плач? То су сузе
косовских удовица, које плачу за својим синовима и мужевима
којих више нема. Стопиле се сузе из прошлости и ове из
садашњости. Залиле молитву за спас Косова, за спас српског
народа!“ Очи дечака се испунише сузама и умише његово
белдо, нежно лице. И док слуша причу највећег косовског
јунака пред очима му засија његова бритка сабља и зашкрипаше
врата манастира и блажена светлост обасја икону стару и
дечака. Туга му испуни срце и он осети бол својих предака,
своје Србије. У том тренутку он осети вапај своје отаџбине и
свог народа. Видевши га како плаче, кнез Лазар му се обрати
нежним гласом : „Не плачи дете моје, немој се предавати тако
лако, судбина те чека иди по њу. Мирис тамјана испуни му
душу и дечак се прену и ка светлости пође, али се на вратима
указа пут којим треба поћи. То је пут ка његовој будућности,
судбини, неизвесности. Осврну се дечак још једном да погледа
икону, а једна суза уми лице великог јунака. То је била суза
радосница, нада за боље сутра.
Дечак потрча осветљеним путем, а косовским пољем
проломи се вапај кнеза Лазара: „Чувај ми дете Косово, чувај ми
Србију! Не дај своју родну груду, не дај своје наследство“.
Чувши речи великог јунака лице дечака се озари, а његови
кораци престаше бити несигурни већ посташе храбри и
одвалсни. Једна мисао му поста начело, а оно гласи: „Србијо не
дам те, не дај ни ти мене. Буди колевка и другим поколењима,
као што си била и мени све ове године.“
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Бојана Граховац
СШЦ „Голуб Куреш“, Билећа
ењем се уз Проклетије. Проклетије?! Какво име и ко
им га даде? Проклетије, Уклетије, Заклетије.
Проклето, уклето, заклето. Гледам око себе и,
испуњена неким немиром, питам се да ли је ово
мјесто заиста онакво како му име каже. Да ли су трава на којој
стојим, ваздух који удишем, птице које лете, уклете, проклете и
заклете?
Долазим на сами врх Проклетија и испред себе видим
само велики, густи плашт магле који се раширио по страдалом
Косову. Не видим, али осјећам да је душа српске земље обузета
тугом, страхом и неизвјесношћу. Док чекам да дуне благи
повјетарац и повуче маглу са Косова, у мислима се вратих
миленијум уназад. У времена, када ничега није било, Косово је
цвјетало. Ту се родила српска држава, ту смо поникли ми, наша
култура, језик и образовање. На Косову су још свјеже стопе
светих Немањића, а њихов дух присутан међу српским
народом. Зар је потребно још нешто да бисмо га могли назвати
нашим срцем? Сигурно не. Косово је наша душа, наш духовни
центар и светиња.
Кроз маглу сијају сјајни крстови са задужбина светих
српских краљева: Грачаница, Високи Дечани, Бањска, Пећка
Патријаршија. А на крају поља, у царском граду Призрену, сија
царска столица славнога Душана. Док једне падају, а друге су
пале, немањићке ризнице најузвишеније духовности, као
свијеће водиље, у мраку свијетле и казују нам куда сјутра.
Сјутра ћемо куда и данас, а данас смо били на Косову. И сјутра
ћемо бити гдје смо били прије хиљаду година и гдје ћемо бити
и за хиљаду година.
Када се, 1389. године, Косово изабрало само, на једном
од његових крвавих поља које се зове, како би друго него,
Косово поље, српски народ паде под теретом свога крста и
зарони у мрачну таму ропства, али се његова душа уздиже и
презре смрт, усади се у косовску равницу и ту узрасте и
процвјета. Испраћала је јесени и зиме, дочекивала прољећа и
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љета и дочекала васкрсење српске државе. Та душа је патила,
преживљавала тешке ствари, била мучена, али, ипак, васкрсла,
подигла се из пепела и поново засијала на добро наше нације.
Колико год да је напаћена, Косово је најтоплија и најсрдачнија
душа коју познаје наш род. Спремна свакога да угости, али и да
сачува своје и никада не дозволи да се затре траг стопа
натопљених српском крвљу. Косово заиста чува српски народ,
захваљујући њему српство ће увијек трајати, а оно ће заувијек
бити наш Јерусалим.
Косовски земљопис врло је сличан земљописима
других крајева, земља као земља, свуда је слича и окићена
дивним пејзажима, али такве љепоте има и у другим крајевима
свијета. Материјална добра само оком буде пажњу, али душа
види шире и дубље. Ми кроз Косово видимо цијели свијет и
желимо да тако и свијет види нас. Могли бисмо отићи у
Аустралију или Америку, Нови Зеланд или Аргентину,
свеједно. Али како да се запутимо у бијели свијет као
тумарајуће трупине које немају ништа друго до трулежно и
пролазно тијело коме је свеједно у коме крају свијета ће
иструнути? Како да заборавимо и занемаримо своју душу која
се зове Косово и како да кажемо тим странцима да смо и ми
људи, ако нам душу газе дрски и неуки безбожници? Зар бисмо
бездушни свијетом ходили, да нам се ругају цивилизовани и
учени људи и на наш рачун збијају шале као о народу без душе
и коријена? Зар бисмо се продали за лажну свјетовну љепоту?
Никада!
Ми без Косова не можемо нигдје. Без Косова смо
стабло по средини преломљено, чије гране беcциљно носе
вјетрови, ударајући њима о разне свјетске обале као што се
кугле котрљају по билијарском столу, а играчи их ударају
штаповима из забаве, убијајући досаду. Други народи и друге
цивилизације чувају своју душу, не помишљајући да би их неко
могао одвојити од ње. Када би се неко и нашалио на рачун
њихове земље, народа, а камоли дрзнуо да је дијели, био би
кажњен, уништен.
О посјетама светој земљи, Косову, причала сам другу
који живи у највећем српском граду, а он је додао кратко:
„Пусти ту беду и гледај од чега се живи.“ Страшан и убитачан
одговор! Ништа му нисам узвратила, јер ја на његов одговор,
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одговора немам. Имам безброј питања међу којима се истиче
прво: „Како Срби мисле да живе без Косова, а да не знају ко су
и одакле су? Зар ће млади знати боље историју туђих земаља,
него своју сопствену?“ Опет се враћам ономе проклетству са
почетка приче. Нешто је проклето и на некога је пала тешка
клетва. Јесу ли Срби толико грешни па им је клетва, под којом
се муче и злопате, на душу пала и не могу да је одагнају?
И дуну благи повјетарац и растјера маглу. Нећу тако да мислим.
С Проклетија се види широко Косово и жупна Метохија,
коријен Србије над којим се душа извила у најљепшу пјесму за
сва времена.
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Бојана Петровић
Гимназија „Сава Шумановић“, Шид
А суза кану,
Боже, молим Ти се!
Веру тврду имам,
Горку чемерину пијем,
Доброту наследих од синова Твојих,
Ђурђеви Ступови, надо моја,
Ево ме, још сам жива!
Ждралска крила пролетеше,
Зазвони звоно старо
И јаук, врисак
Јадне сестре и мајке.
Косово, колевко моја,
Лепота,
Љубав,
Молитва,
Нећу опет ропство,
Његово, своје.
Образ рода чувам,
Православље свето волим,
Руке пружам ка небу.
Сунце, обасјај моју земљу.
Три прста,
Ћирилица, ћилими,
Увек у срцу село моје.
Фијуче ветар,
Ход ми заноси.
Цвете мој, црвени божуре,
Чесница се ломи,
Џак сламе уноси,
Шапућем тихо, спокојно, амин!
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Вујановић Јелена
Гимназија „Михајло Пупин“, Београд
е ли то Господ заборавио наш Јерусалим
или смо га ми невјером продали?
Можда ми се укаже ако хиљаду кандила запалим.
Јесу ли молитве прогнаних
јаче од арнаутског мача,или смо пропали?
Да ли жице око Грачанице значе да смо народ који одлази?
Можда ми се укаже,ако хиљаду бројаница избројим,
откуд толико зло у људима, зар нико не жали?
Зар нико не пита за оне ријетке што су остали?
Да ли вапај наших светитеља до Бога долази
или,можда,порушен манастир значи
да њихов бог је побједник?
Можда ми се укаже,ако хиљаду молитви измолим,
како да рјечи претворим у војску праведних
па да вратим срце које су нам отели.
Можда ми се укаже,ако хиљаду постова испостим,
како да учиним да мој народ више не пати.
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Грујица Шаренац
Седма београдска гимназија, Београд
рчала је колико је ноге носе. Удисала је тај јутарњи
мирис росе, помешан са мирисом траве и високог
дрвећа које ју је окруживало. Имала је још много да
трчи, али то њој није било важно, она је желела само
једно – да још једном види свог вољеног, и ништа је
није могло спречити у томе, па ни ова спарна јунска зора.
По изласку из шуме ушла је право у виноград. Знала је
да је то најкраћи пут до Газиместана јер је добро познавала ове
путеве којима је трчала кад је била мала. У њој су они будили
само лепа сећања, и баш то се десило и у овако тешком
тренутку. Желела је да им се одупре, мислила је да је бол у њој
превелики да би сећања почела да јој навиру, али је то било
немогуће, ипак је она само обично људско биће. Мирис грожђа
ју је одмах подсетио на њену прву и једину љубав, Милана. Баш
у овим виноградима она се први пут пољубила, и то са њим.
Били су млади, а љубав велика.
Дванаести ред, деветнаесто стабло тамјанике било је
њихово место где су се тајно налазили. Морала је да застане, да
поново обиђе то стабло, јер ју је прогонио осећај да га можда,
више никад неће ни видети. Села је на мокру земљу покрај
њега, ставивши руксак под себе, како не би испрљала своју
снежно белу хаљину, а потом је убрала грозд. Имао је јак
мирис, и на њу је имао опојно дејство. Узела је зрно, и почела
да га врти прстима. Добро је загледала сваки његов део и након
неког времена је била сигурна, било је потпуно исто као зрно
које јој је дао Милан на њиховом првом састанку. Од те ноћи
она је желела само једно, а то је, да цео свој живот проведе само
са њим, да до смрти буде његова љуба која ће, и у добру, и у
злу, бити уз њега, док их смрт не растави. Само се надала да тај
тренутак неће доћи тако брзо, као што је дошао.
Размишљала је како жели да га још једном додирне, то
његово мило лице уз које се будила сваког јутра и да још
једном чује његов глас који јој је био највећа подршка у
најтежим тренуцима. Ох, колико је желела само још једном да
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га види! Да му каже колико га воли, да му каже колико јој он
значи, да га замоли за опрост њених евентуалних грешака. Али,
знала је да је то није могуће и то је оно што ју је највише
болело. Истог тренутка како је ставила зрно у осушена уста
почеле су да јој навиру сузе. Плакала је јер није више могла да
задржи бол који ју је изједао, који јој није давао мира. Био је то
бол једне повређене жене која је остала без свог главног
ослонца, пријатеља, а пре свега без своје највеће љубави.
Његова смрт, као да је одузела и део ње, јер они су били два
тела, а једна душа, и без њега, она више никада није могла да
буде потпуна.
Успела је, некако, да се прибере. Одлучно је обрисала
сузе које су јој спрале прашину са лица и устала. Пре него што
је кренула даље, исцепила је део своје хаљине и закопала га у
земљу, баш као што је и овај рат закопао њену љубав.
Прошавши винограде изашла је на поље. Да јој се није
десило то што јој се десило, помислила би како је данашњи дан,
у ствари, сасвим леп дан. Трава је била зелена, са назнакама
жутих врхова, сведока све топлијег времена. Била је ишарана
Ивањским цвећем, Милановим омиљеним. Одлучила је да га
убере, да му га однесе, иако је била свесна да га он више никада
неће видети. Њихове танане стабљике, препуне жутих цветова
је завила у мокру марамицу и ставила у ранац. Наставила је
даље.
Како се Сунце померало, и полако приближавало
зениту, тако се и пејзаж пред њеним очима мењао. Поља и
ливаде су опет замењени шумом. Под ногама је осећала сваки
камен на који је нагазила, сваку рупу коју је угазила, и све то ју
је чинило нервозном.
Стала је поред потока да се одмори. Упијала је
енергију, коју је природа око ње била и више него спремна, да
јој да. Погледала је свој одраз у бистрој води и изненадила се,
колико ју је овај рат променио. На лицу јој се огледао умор.
Руменила, по којем је била позната, више није било, а смеђа
коса, иначе увек уплетена у плетеницу, сада је разбарушено
падала покрај лица. Није то више иста она девојка која је увек
била спремна да са осмехом на лицу реши сваку недаћу која је
снађе. Од те девојке остала је само бледа копија, која се могла
назрети дубоко, у њеним црним очима. Сада је била сама на
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овом свету, сама са својим мислима које су јој навирале као рој
пчела који јој не да мира. А оне, несташне као и увек, су опет
одлутале ка Милану. Као да је могла да чује његов глас, који је
и сада, након његове смрти, води правом путу.
Наставила је своје путовање, али више није трчала.
Није имала снаге, и мрзела је себе због тога.
- Милан је сигурно био много више уморан од мене, па
је и даље настављао да трчи, да се бори, да гризе...Зашто ја
нисам таква? – питала се и размишљала о томе.
Пролазила је поред густих редова дрвећа обраслих
маховином. Ширио се јак, помало непријатан мирис смоле.
Птице су весело цвркутале, нису се осећале са њом. Како је
залазила све дубље у шуму, тако је и цвркут птица био све јачи.
Међутим, нешто је пореметило тај цвркут. Јецај. У почетку је
био удаљен, а онда је бивао све јачи и јачи. Пратила га је.
Помислила је да је то можда он, да се, у ствари, све време
сакривао овде, и сад плаче, јер није био довољно храбар.
Дубоко у себи, знала је да је то немогуће, Милан није био такав.
Дао је реч, и није било нити силе нити страха који би га
спречио да испуни дату реч. Такав је он био.
Онда је видела и ко то јеца. Била је то девојка, тек у
цвету младости. Црна, прљава коса јој је падала преко рамена.
Лице јој се није видело, оно је било у танким, нестварно белим
шакама. Седела је на великом камену и плакала. Звук је парао
ваздух. Пришла јој је, и упитала најљубазније могуће како се
девојка не би уплашила,
- Шта се десило? Да ли могу некако да помогнем? –
- Јооој..! Нема мени помоћи...нема више мојих
вољених...нема више мог оца, са ким сам свако јутро ишла на
јутрење, нема браце мог који ме је штитио од свих, нема више
мужа мог...- ту је стала и заридала још јаче.
Разумела је њен бол. И њу је тако болело. Желела је да
нађе речи које ће је утешити, али је знала да оне не постоје.
Тада је схватила колико се, у ствари, понашала
себично. Није је било брига за друге, само је жалила себе. Није
схватала да је овај рат погодио све – и младе и старе, и богате и
сиромашне, и мушкарце и жене. Ова девојка коју је управо
гледала је била прави пример за то. Зашто је њен бол био мање
вредан од туђих, па и од сопственог бола?
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Од тог тренутка она више није ишла на Газиместан да
би последњи пут видела свог мужа, сада је ишла да би помогла
свакоме коме има помоћи, или макар да му држи руку док му
душа напушта овоземаљски свет.
Мирис крви, помешан са ваздухом, који као да се није
кретао изнад беживотних тела војника, био је јак. Ако би икада
замишљала мирис смрти, поприлично је сигурна да би био
управо овакав.
Пред собом је видела само море мртвих тела, што
српских, што непријатељских. Јежила се од призора. На овом
месту, у ово време, смрт као да је опипљива. Била је
свепрожимајућа, улазила је и у најмање поре земље, одеће,
косе...
Погледом је покушавала да нађе неку назнаку живота.
Гледала је и гледала. Нестварна тишина, ништа се не помера.
Само се вране чују негде далеко.
Почела је да се приближава телима. Ишла је споро,
тихо, као да није желела да пробуди своје успаване јунаке.
Спустила се поред једног младића. Видело се да му је младост,
стицајем околности, отргнута из руку и бачена у заборав.
Заклопила му је очи, јер је тако изгледало као да само спава, и
да би сваког часа могао да се пробуди.
Наставила је даље и гледала. Како је пролазила поред
њих, размишљала је како су сви ти мушкарци нечији момци,
тате, браћа, па чак и деде. Можда је баш овај полуседи човек, са
великом локвом крви око главе у ствари отац оне девојке из
шуме. Стресла се од саме помисли на то.
Одједном је почео да дува ветар, носећи на својим
крилима нечији слабашан глас. Био је то позив за помоћ.
Кренула је да прати те мучне ноте ветра и била је све ближе и
ближе. Онда је видела борца који ју је звао. Некада сјајан
оклоп, био је испрљан крвљу и земљом. На мушкарчевом
десном боку се могла видети велика отворена рана. Очи пуне
бола, а руке се грче у агонији коју доноси смрт. Полила га је
хладном водом из златне посуде. Чинило јој се да му је сада
лакше. Извадила је комад хлеба и вино, да га наједе и напоји.
Како је приближила чутуру уснама, тако су му оне одмах
повратиле боју. Било јој је лакше на души. Требало јој је да он
преживи, да зна да, иако није успела да помогне свом вољеном,
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макар помогне Нечијем вољеном. Превила му је рану комадом
хаљине, која сада више није била бела. Много је волела ту
хаљину, која је сада изгубила свој првобитан сјај и облик. То јој
није сметало, јер је знала – искоришћена је на најбољи могући
начин. Ухватила му је шаку и јако је стиснула
- Не брини, помоћ је на путу.- рекла му је тихо и
помиловала по коси. Осетила је извесну повезаност са њим,
желела је да га не боли толико, да макар део те боли пређе на
њу. Оставила га је знајући да ће преживети. Барем се, свим
срцем, надала.
Мало даље, видела га је. Видела је Милана. Био је
попут рањеног орла, осуђеног на смрт, без могућности
помиловања. Смрт је била немилосрдна, није знала за невине.
Тело му је било у неприродном положају, очи широм отворене.
Срце је почело убрзано да јој куца, тако брзо, да је
сваког тренутка чекала да га прихвати рукама. Почела је да
плаче. Плакала је као никад у животу. Сетила се свих, наизглед
небитних ситница које, у ствари, живот значе. Сетила се оног
дана када ју је изненадио букетом тек убраног цвећа. Сетила се
оног дана када јој је донео златну огрлицу из далеког
Цариграда, коју никада није стигла да носи. Сетила се и тога,
како је била љута на њега када је просуо кофу најквалитетнијег,
тек измуженог, млека.
Почела је да му се приближава. Чинило јој се да јој
срце више не куца у грудима, већ у глави. Више ништа није ни
чула ни видела. Видела је само његово тело, а чула његов глас,
који као да ју је дозивао. Ухватила га је за руке. Биле су му
хладне. Ставила их је поред његовог тела, ноге испружила,
главу окренула ка високом Сунцу. Очи му је пољубила
последњи пут, и затворила их. Извадила је, полу-увенуло
Ивањско цвеће из руксака и ставила му на груди. Још увек је
мирисало.
- Свидело би му се. – помислила је.
Легла је поред њега и ставила главу на његово раме.
Пољубила га је у образ, наместила се, а онда је уснила вечни
сан. Умрла је са осмехом на лицу,без звука, без боли, јер је опет
била са њим.
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Њена суза је пала на крваву земљу поред главе. На том
истом месту, израстао је црвени божур. Црвен, попут проливене
крви јуначке, и свилен, попут последње сузе Косовке девојке.
Много је времена прошло од тада. Смењивали су се
дани и ноћи, зиме и лета, сунце и кише...Неки нови људи сада
пролазе овим бојиштем, застану понекад, сете се нечега, неки
чак загонетно одмахују руком. Потомци Милана, Радована,
Милоша, Богдана, Станоја који својим телима прекрише ову
земљу, одавно више не живе ту, али свеједно, где год да су, они,
и само они ће осећати у сваком ветру мирис црвених божура
који ће вечно цветати за њих.
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Драган Стојишин
Богословија ,,Светог Петра Дабробосанског“,Фоча
осово, моја птицо небеска, Косово моје мило. Писаћу
и говорити о теби кад год будем могао, да те
заштитим од заборава, ако од бола и муке не могу.
Небески вођа српског народа, Свети кнез
Лазар, је стао пред змију да брани срце земље. Он уздиже руке
ка Богу, Творцу свега створеног, и вапије умилним гласом:
,,Господе смилуј се!“ На тај начин је Косово огрнуо љубављу
Бога невидљивога и закрилио га венцем непропадљивости.
Многи су га нападали, пљували по њему, купали га крвљу, али
га нису уништили. Нису могли избрисати оно што је запечаћено
крвљу светих српских ратника и мученика за веру и отаџбину.
Српски завет и данас лежи запечаћен у срцу сваког Србина.
Владика Амфилохије је рекао: ,,Ако те заборавим Косово моје,
нека ме заборави десница Твоја Господе!“ Да ли те ми, моје
мило Косово, облачимо љубављу и штитимо штитом
праведности и оклопом правде? Плашим се за тебе, душо моја
рајска, јер многи одлазе из Србије, беже на ,,рајски“ Запад и
заборављају аорту срца свог, тебе Косово. Свети кнез Лазар је
живот свој положио за тебе Косово, огрнуо те љубављу
Христовом. Неки мисле да су те Срби заборавили, да нема више
напаћене српске душе која велича косовске кринове, наше
српске светитеље. Не брини се, драго моје Косово! Док
последња звезда на небу сја, на тебе ће Срби мислити. Плачеш,
као и ја, мило моје Косово, када видиш да те хране лажном
надом, обећањима, заоравајући дубоком браздом по
многонапаћеној земљи српској, али без семена у њој. Међутим,
ми православни Срби не падамо у летаргију, јер има нешто што
нас храбри и држи темељ нашег постојања. Вера је то, душо
моја рајска, вера у Васкрслог Творца.
Пред очима ми је слика порушених храмова, спаљених
светиња, а поготово крста који са врха храма ломи непријатељ,
док се испод храма његова браћа радују. Иста слика, миомире
мој драги, била је пре 2000 година, када су они који су викали:
,,Осана сину Давидову“, разапели Спаситеља на крст.
Непријатељи руше оно што је крвљу српском утемељено, руком
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славних Немањића саграђено, а десницом Господњом
благословено. Проређени народ српски на Косову има вере и
зна да је жив Искупитељ и да ће, напослетку, стати над прахом.
Земља твоја натопљена је крвљу светих мученика. Божур је,
мило моја злато, крвљу обојен. Цвета вера наших мученика,
светитеља и нада у боље сутра. Творац нам, на тај начин,
показује да је уз нас и да ,,ко претрпи до краја, тај ће се
спасити.“ Навикао је Србин, Косово моје мило, да се мучи, да
га газе, уништавају, али никад није заборавио тебе и крв наших
предака. Србин те и данас прославља, на православан начин,
душо моја многонапаћена. Састајемо се и молимо за спас
житеља Косова и Метохије. Радуј се Косово због тога, величај,
душо моја, Господа. Радуј се, јер ти чуваш веру и православне
обичаје. Ви сте сведоци Васкрсења Христовог, вере у живот
вечни и живи мисионари и сведоци да је жив Бог. Показују
Срби, мило моје Косово, да те воле и да знају да си ти понос
земље Србије. Ти живиш међу нама, душа наша дише тобом,
проткивајући сваки уздах милошћу Христовом.
Славимо те и величамо, поносу земље Србије. Ако ти и
све униште непријатељи овоземаљски, веру и дух неће моћи. Ти
си у срцу нашем запечаћен печатом непропадљивим. Док
последњи Србин хода твојим тлом, ти си део Србије, срце
Србије. Љубав и вера побеђују границе и закон, јер где љубав
влада, закон и границе не могу опстати. Љубав све побеђује јер
је благотворна.
Молим се Творцу, да те чува милошћу својом. Не
дозволи да ропћу неверници на Онога Који је у свима нама и
чијом благодаћу и ми опстајемо. Лутали су и Јевреји кроз
пустињу, али су на крају стигли до циља. Тако и ми данас
лутамо, тражимо средства, Богом благословена, да сачувамо
тебе, Косово, моје мило. Гори нека искра вере у мени и шапће
да ћеш и ти стати над ,,прахом“, као понос земље Србије. Нека
те Свети кнез Лазар, пред престолом Васкрслог Творца помене
и сачува од муке и бола.
Нека и нас Србе помене пред лицем Господњим да нам
просветли ум, да би створили један нови пут, који се састоји у
измирењу, слози и љубави, на разбијању свега онога што
разграђује српску слогу и његово јединство.
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Радуј се Косово мило јер те Срби воле и чувају дубоко
у душама својим, ти си наш понос. Могу те избрисати са свих
географских карти овога света, али ћеш у души сваког Србина
остати да цветаш до века.
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Душица Благојевић
Средња медицинска школа - Приштина, Грачаница
осово је Србији што и душа човјеку: уточиште, истина,
водиља савјести и водиља сваке мисли. Као што је душа
увијек ту као опомена пред свако дјело, прек сваку ријеч и
сваку мисао, и Косово је увијек наднесено над српским
националним бићем. Али, не реагује човјек увијек на опомене душе.
Неки их није ни свјестан, а неки заборави колико су важне.
А како Србија са својом душом? Чује ли Србија у понеком
фијуку вјетра плач косовског дјетета коме су узели дом, узели
дјетињство? Види ли Србија у понеком погледу на облачно небо
косовска брда костима подупирана? Заборавља ли она ко ју је бранио и
од чије се крви непријатељу и данас косовски потоци учине намах
тамноцрвени? Ако она заборави, неће се нико сјећати, нико више неће
знати. А оно за шта нико не зна, и не постоји.
Вјерујем да нам душу не могу узети ако им је не дамо. И да
однесу Косово и Метохију на крај свијета, докле год постоји иједан
Србин који памти и који брине за своју браћу и за земљу која им је
живот дала, српски народ неће изгубити душу. Докле год постоји
иједан који ће у својој души направити мјеста и за душу Србије - она ће
бити сачувана. А што нас више буде дало уточиште Србији, то ће теже
бити непријатељу да је угуши. Један чувар душе Србије рањив је, али
армија је непобједива. Непријатељ, онај који тјера Србина са
Србиновог, тај зид неће моћи да пробије. Тог непријатеља који се
плаши пјесме косовских славуја, у љето, крајем јуна, јер му пјева о
његовом злочину и подсјећа га на плач и јаук, збуниће зид од љубави на
који ће наићи. Тог непријатеља којег вријеђа свака влат косовске траве,
јер је свака сузом заливана, збуниће побједнички сјај у очима чувара
душе Србије. Тако ће његову лажну снагу и надменост да гаси душа
Србије, све док једног дана сваког Србина не буде избезумљен видио
достојанственог и спокојног као косовско дрвеће чији коријени сежу до
утробе земље као српске мисли уткане у тло косовско и метохијско, а
крошња му се издиже високо до Небеске Србије косовског сина кнеза
Лазара. Тада ће схватити да као што душу из тијела честитог човјека
узети не могу, неће моћи заиста ни душу Србије.
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Косовска битка траје већ седамсто година. Није престала, само
се непријатељи смјењују. Док тај непријатељ не постанемо ми сами,
биће спаса за Србију. А нећемо постати ако будемо памтили Косово,
чували га и вољели га. Ако то будемо чинили побједа непријатеља
никада неће бити истинска. Они тијело краду, мисле да су побиједили.
Тијело земљи - душа небу. Њихова побједа сад, а побједа душе Србије
за вјечност.
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Душица Ковач
Средња школа „Светозар Ћоровић“, Љубиње
јечаче нерођени
Да чујеш
Тишину би чуо
Како се дере и срца раздире
Да гледаш
Видио би невиђено
Како се види
И како се зла нико не стиди
Од Лазара до жуте куће
Множе се недаће
На карти нас понестаје
Нерођени
Да си сада тамо
И ти би побјегао
Нова сеоба
Измеђ' Шумадије и Грачанице
Од бодљикаве жице
Саградили нам границе
Упозорења у шапату се чују
У матери одјекују
Нерођени
Не излази
Чека неко да би срце српско
Нерођено – а већ мрско
Смрск'о
Косово – српска земља
Метохија – њен је метох
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Јасна Миливојевић
Гимназија „Борислав Петров Браца“, Вршац

амо где сунце најлепше залази, где се љубав мери
осмехом човека - тамо је моја земља. У њој је израсло
све моје благо: моја породица, моји пријатељи,
најплавље небо и испод њега румена булка. Као крв
црвена, као мајске трешње румена - земља мојих предака.
Косово.
Широко. Препуно живота. Тврдо и набрекло од снаге.
Окорело од бола. Умивено сузама. Заливено крвљу предака.
Чудесно и препуно прича. Распаљује машту. Мисао ми уплиће
у ветар Косово...
Исплела мајка Југовића најцрњи шал. Непреболом
залила сваки кутак земље. Обилићу раскрчила путе. Девојку
косовку напојила снагом. Еј, Грачанице! Еј, висока брда
Газиместана!
Слушате ли обноћ трубе и попевке!? Да л' још тужи
земља за јунацима!? А свака мајка - Југовића мајка! И свака је
девојка - косовка девојка. И сва је младост моје Србије Косово!
Магла ми у очима. И звезде у њима. Падалицу једну
видим и жеље у срцу својем покривам страшћу.
Хоћу поново сунце на изласку и земљу мира. И кише.
И маглу. И плач дечји да се заори свуда. И хоћу човека и
човека. И руже. И божур косовски хоћу. Засвирајте јаче! Летите
птице слободне и чиле! Нека зазвоне црквена звона и мирис
тамјана окупа ову земљу. Краљевића, Обилића, Југовића,
несрећника... Оних што трпе и што се боре за сваку бразду на
својој њиви. Нека крену песме свадбене уместо лелека; кише
уместо суза и звук фруле пастирске нек се чује!
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Лако је причати о далекој земљи, слутити њена
обличја. Лако је лагати друге. Тешко је рећи да срце ове земље
живи и да се сваки откуцај њен Косовом зове. Ми, њена деца,
знамо то одувек.
Пружам дланове и осећам како их милује ветар.
Однекуд доноси познат мирис. Груди ми се надимају. Осећам
како растем и како мајка земља прима радост свог чеда.
Гледам. Распукли се видици и моја Србија као булка
расте.
Ви, заљубљени у румена јутра, слушајте како у нама
грми будућност и боље сутра!
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Јелена Радојевић
СШ „Григорије Божовић“, Зубин Поток
робудило ме је јутрос звоно са наше саборне цркве.
Нови је дан, али ја се будим са истим мислима.
Јованина сестрица се данас крсти. Причала ми је како
су се она и брат крстили у истој цркви, а сада ће се и
мала Милица ту крстити. То је посебан догађај за њих. Јуче,
након што ми је то испричала, дошла сам кући и одмах са врата
упитала тату: «Тата, где сам се ја крстила? Можемо ли овог
викенда да одемо тамо?» Била сам сва усхићена. Али татино
лице ми је изгледало чудно: « И ја бих волео, мила моја, али та
је црква срушена. Ех, ти зидови су чували многе наше
успомене. Сада се једва познаје да је ту нешто било» поглед му
је одлутао. Нисам хтела више то да га питам. Учинило ми се да
му причињава бол.
Успомене? Сигурна сам да тата није мислио на нашу
кућу у пламену. Онај непрекидни плач који ми је брујао у
ушима, на ствари што су нестале, изгореле, на ружна лица што
смо сретали док смо одлазили.
Сећам се те ноћи када ме је мамин снажан додир тргао
из дубоког сна: « Мила, буди се, морамо да идемо!» Није
чекала да се пробудим. Замотала ме је у ћебе и изнела из собе. «
Сан!» вриштала сам. «Имала сам тако леп сан, зашто ме
будиш?» говорила сам кроз плач. « Шшш, морамо да идемо. Па
немој сада да плачеш, молим те.» говорила је тако мајка. А
сада ми се чини да је и она тада хтела да плаче самном на сав
глас. Тата је ушао у ходник и повикао да пожуримо. Ништа
нисам схватала. Изашли смо напоље, било је хладно, била сам
боса, уплакана и уплашена. Загрлила сам маму, али сам у
њеним чистим очима, боје меда, видела одраз пламена – нешто
је горело! Окренула сам се и угледала да један део наше куће
гори, доћи ће до моје собе! Пред мојим очима је горело за мене
најлепше место на планети. Хтела сам да се отргнем из маминог
наручја, али нисам могла, очајно сам склањала њену руку и
покушавала да се ослободим. Није ми дала. Ушли смо у кола и
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кренули, полако је нестајао прозор моје собе, наша кућа,
трешња на улазу, наша улица...Често сам касније у сну трагала
за топлином свог дома и оном предвечерњом тишином. Својим
меканим креветом, играчкама, друговима и другарицама из
комшилука. Али би све те слике у сновима одједном прекрио
пламен и будила бих се са болом у грудима јер ничега више од
тога није било. Неко је уништио моје детињство, прекинуо игру
и одузео ми безбрижан осмех. Зашто? На сваком кораку
наилазим на то питање које ме увек порази.
Порасла сам, пошла у школу, упознала Јовану.
Изгубили смо све за шта смо се борили и стварали са љубављу.
Наше топло гнездо, и више од тога. Остало је оно неуништиво у
нама што нас је охрабрило и подигло из прашине. Остало је
срце у грудима које задрхти кад забрује звона Грачанице,
Високих Дечана, Пећке Патријаршије и молитве се вину у небо.
Нека све униште и оскрнаве овде ће сваки камен сведочити
историју српског народа. Стојимо на тлу Душановог царства, на
тлу које говори, из ког ничу божури, симболи јунака Косовског
боја. На тлу које држи наше најлепше манастире, некадашње
школе и изворе културе, православља. То је неуништиво, то је
непобедиво и заувек наше – Косово и Метохија је душа, срце
Србије и српског народа. Без тога ни ми не бисмо више
постојали. Били бисмо као виолина без својих жица, човек који
би да пева, а нем је. Човек који би да живи, а не може да дише.
Изваде срце из нечијих груди и убаце га у друге, па оно опет
куца. Али ово не може, срце Србије се неће примити у туђим
грудима. Оно куца само у њеним, у другима би стало и
утихнуло. Оно живи од песме уз фрулу. Њега обавија и чува
српска ношња, крепи молитва са усана наших монаха, буди
жубор потока и река, ките младе врбице, босиљак, божури.
Храни се са Божићне трпезе, црвени се од Ускршњих јаја.
Сваке вечери у пола шест станем поред неколико
дивних девојака и на тета Биљин знак запевамо громким гласом
« Ој, божуре и живот бих дала кад бих тебе својом руком
брала». Певамо нашем Косову, нашој равној Метохији, нашој и
само нашој. Ми то знамо, зна и небо. Вера, љубав и нада ће ме
увек враћати мом детињству, мом завичају, мојим коренима.
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Стојим на светој земљи, на земљи мојих предака, стојим
поносито.
Љубав коју су ми мама и тата усадили према овим
крајевима, храбрила ме је и помогла ми да избришем све ружне
слике, али ме је јучерашња Јованина прича дотакла негде
дубоко, дубоко. Пожелела сам да се врати оно што је уништено,
да оживе успомене, бар на трен. Да запевам у цркви у којој сам
крштена, да осетим сочан укус оне питоме трешње испред наше
куће. Те мисли су ме синоћ успавале, пловиле мојим сновима и
ево сада ме буде. Али, схватила сам да иако нема више цркве у
којој сам се крстила, остала је молитва на уснама и онај исти
трептај у грудима. То ми нико не може одузети! Не корачам
више нашим двориштем, али није наше двориште само од пута
до храстове шуме, које можда више нема, наше је све од
Призрена, царског града. Наше – српско, метох српских
светиња.
Стаћу данас поред Јоване, дошаптаваћемо се и смејати
док буду малу Милицу спуштали у суд са водом. И сви ће бити
срећни и насмејани што гледају још једну поноситу Косовку
девојку како се крсти, док ће она збуњена плакати у кумовом
наручју.
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Јефимија Коцић
Гимназија „Бора Станковић“, Ниш
ок зидине носе ехо прошлости Немањића, Обилића,
Синђелића,
сред црница , ораница
Спотичу нас сећања, а трагови крвави воде гудурама
сеоског пута,
Главе су ка небу летеле ко мећава усред узаврелог лета,
ко латице руже мирисне.
Поред главе Синђелића на кули Лазарева глава блиста,
света и невина ко у Исуса Христа,
обасја руб небеског свода
пробуди понос српскога рода:
Нећу дозволити да ми одузму достојанство
Корен ми је срастао с постојањем
Разгранале ми се гране, стабло ми усправно стоји
Усне ми се омедиле ћирилицом
Из очију ми извире Православље, Светосавље
Крст часни, крсна слава и Сунце што са Чегра сија.
У зеници чувам Ћеле-кулу
Где јунаци са Чегра положише главе...
Згуснули се црни облаци, подбељени...
Велики прасак. Олуја обасјана муњом огња точак небески гони
Сенке беже из мрака, уморне очи пуне су страха.
У заветрини времена шапуће земља, разуздани огањ пламти,
Источно и западно, где теку реке светова изгубљених...
Србији су опет ломили крила у долини маглина...
На рајској ливади устрепталој небеске границе видим.
Снажни Нишаве хук, врисак и поклич,
дозивање и ћутање, звекет оружја и коња рзање,
Неман ми руши зидине тврђаве старе...
Руши ми темељ, краде ''памћење, скраћује ми прошлост
Отима векове'', испразнила ми неман и колевку,
Затравила нам оранице по којој трче босоноги ратници,
стопама што оставише преци
Православље кљују гаврани, жито родно родом се брани
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Чупа божуре, цркве бежбожни скрнаве, ореол би да скину са
свете главе.
Ожиљак оста да сведочи ...
Данас Пепелишта...сутра Светилишта...
И хук времена и вапај гласова обезглављених ратника чух ...
Распламса се у прсима мојим слободарски, јуначки дух.
Ластар из пепела клија, чемер се увија
Процветала џанарика шљива
Хучне реке носе гласове предака
Из недара отргнутих женских лелека...
Манастирска звона у срцу, хиландарском, јече
Нишавом младост узбуркана тече,
Косовски божури процветаше у српској души...
Нећу дозволити да латица отпадне једна, ни да се корен осуши
Испод Србосека ка небу подиже главу увело цвеће
и птица ка слободном небу полеће...
Звоне звона из огња, разбокори се на гробовима трава
Ко свила на ветру, лепрша српска застава...
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Јована Јовичић
Средњошколски центар, Пале
учили је кроз вијекове,
смишљали јој замке нове,
дизала се увијек јача
од свих зала и недаћа.
Питали се сад и прије,
гдје је душа те Србије!
Нападале силе многе,
да јој сломе обје ноге,
устајала увијек лако
чудили се они како.
Питали се сад и прије,
гдје је душа те Србије!
Ломили јој руке,
стављали на разне муке,
устајала увијек јака,
пркосећи сили мрака.
Питали се сад и прије,
гдје је душа те Србије.
Палили је и цијепали,
своје војске они слали,
џаба им је сва та сила
после њих је јача била,
Питали се сад и прије,
гдје је душа те Србије.
Душу своју не да она,
њу црквена бране звона,
увијек срећна биће стога,
све док звоне, сва та звона
Метохије и Косова!
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Јован Обрадовић
„Др Ружица Рип“, Сомбор
Колико се борби ту водило,
Открити се никада ни неће,
Српско срце што ту се родило.
Ојачано у победе креће.
Вера ће нас водити и даље,
Од пораза у победе веће,
И Бог на нас благослове шаље,
Мајке наше дарују нам среће.
Ево сунце, видим, пење се високо,
Тада злоба кришом напада са стране,
Освћено српско то примети око,
Храбро водим борбу, нека боле ране.
Исто увек биће, свуда нек' се чује,
Једну земљу српску, Срби часно бране
А зла рука странца хоће да је трује,
Јуначка песма к'о да жели да стане.
Елегија сетна српском душом лети,
Дуго мислим како, којим чудом да је спасим,
У победе морам, Бог се тога сети,
Шансе велике су, никад нећу да се скрасим,
Амин беше и биће на крају српске речи,
Са вером зле ћу ватре ја олако да гасим,
Реке, манастире, поља, Ти Боже излечи,
Божуре косовске својом крвљу ћу да квасим.
И кад схвати да је тако, нека се памти довека,
Једном и непријатељ ће рећи:
„Ево Косово српска је душа, српска је колевка!“
С' љубављу и само једном жељом да се, што пре у ова тешка
времена оствари оно што је жељено у песми...
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Јована Раилић
ГТШ, Прњавор
нам да сте уморни војници моји
од вјечнe страже на нашем пољу
чекајући слободу, хљеб и воду,
чекајући живот и еру бољу.
Сви ми слутимо стање ваше,
док су нам пуни тањири и чаше.
Али, заиста, како je знате
ви што манастире тијелом чувате.
Знам ja да je та земља
натопљена крвљу отаца наши',
и да туђин ту нема cpeћe,
ал'' ми се срце ипак плаши.
Ви сте ми yтjexa и нада,
вjepyjeм у вас и у Бога
да неће авет отети свето
што вjeчно било од народа мога.
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Лука Јовановић
Геолошка и хидрометеоролошка
Миланковић“, Београд

школа

„Милутин

ођен сам у Београду и ту живим, идем у школу, имам
пријатеље. Покушаћу да изнесем своје мишљење на ову
тему, али ипак мислим да толико топлих емоција може
да изрази само неко ко потиче са тог простора.
Не желим да се такмичим са младим људима који ову
тему доживљавају на другачији начин, јер су ту уплетене личне
судбине, већ желим да им пружим своју свесрдну подршку.
Сасвим случајно сам се суочио са делићем живота
једног дечака који живи на Косову. Било је то када сам ишао у
пети разред основне школе. У учионицу је ушао директор
школе и питао нас да ли неко од нас жели да прими у госте
дечака са Косова и Метохије који је осми разред и долази у
Београд поводом акције „ Мала матура , велико срце". Јавио
сам се.
О Косову сам знао јако мало, јер сам био мали, али оно
што сам сазнао оставило ја на мене веома јак утисак.
Тог поподнева сачекао сам аутобус пун деце која су
допутовала у Београд да поводом матуре проведу неколико
дана у мом граду.
После кратког упознавања кренуо сам кући са својим
новим другом. Иако је старији три године од мене брзо смо се
спријатељили.
Дуго смо разговарали, а ја сам имао безброј питања.
Причао ми је о својој породици, селу, школи, како проводи
слободно време, шта жели да упише, чиме жели да се бави кад
одрасте.
Сутра нисам морао у школу, па смо остали будни до
дубоко у ноћ. Када смо кренули на спавање и свако пошао у
своју собу, видео сам страх у његовим очима. Своју собу сам
уступио њему, а он као да је није желео. На вратима ме
стидљиво замолио да оставим упаљено светло, ако може. Рекао
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сам да може, мада нема потребе, јер у соби никада није мрачно
због уличног светла.
Ушао сам у суседну собу и покушао да спавам, али од
спавања није било ништа. Размишљао сам. О њему и ономе
што смо разговарали.
Емоције су се помешале па нисам знао да ли ми га је
жао или да му се дивим. Помало је био уплашен, а можда и
збуњен, нисам био сигуран.
Рекао ми је да живи са оцем, сестром и баком. Његова
мама је умрла и то сазнање ме потресло. Било ми је жао што
нема маму. Онда сам се сетио са колико жара је причао о
фудбалу. Ја нисам знао скоро ништа, јер не волим фудбал, али
сам чврсто одлучио да заједно одемо на Маракану и гледамо
утакмицу. Знао сам да нема фудбал, онај прави и пожелео сам
да му га поклоним.
Нисам могао прихватити чињеницу да све оно што је
мени обично и свакодневно и што се некако подразумева, њему
није. Он за све мора додатно да се помучи, сачека, тражи
дозволу.
Село не може да напусти без пратње војника, увече се
не напушта кућа, често нема струје, па осим што не може да
гледа телевизијски програм и користи компјутер, нема ни
светла, па уз треперави пламен свеће седи у полумраку и слуша
лавеж узнемирених паса до дубоко у ноћ.
Његов тата не иде на посао. Њиву не сме да обрађује
јер је изван села, а тамо није безбедан. У околини се често чују
пуцњи. Радује се сваком одласку у школу, тамо се види са
друговимаи ту је безбедан јер их чува војска, а и више их је, па
је страх мањи.
Питао сам се зашто један безазлени дечак у чијем
имену већ пише- „слобода“- мора толико да је прижељкује.
Он живи у свом селу, на својој земљи, никоме ништа
не отима, никога не угрожава, а све то неко други жели за себе.
Његов тата не жели да напусти село у коме је рођен,
закључа кућу, оданог пса пусти да лута, испразни шталу,
затвори капију и из даљине гледа димњак своје куће из кога се
више не извија плавичасти дим. Дим, који у српском селу има
своју симболику. Симболику живота, опстанка, постојања.
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Он жели да остане ту, обрађује њиву, коси ливаде,
орезује свој воћњак и гледа га док од пуног цвета прелази у
зрело воће. Жели да покоси траву око гробова својих предака,
запали свећу, спусти на хумку зрелу јабуку и слуша тишину.
Зашто му је све то ускраћено?
Косово је гнездо православља. Сви ми знамо шта значи
реч Пећка Патријаршија. Како моћно звуче речи: Грачаница,
Дечани, Сопоћани... и колико драматично говоре о историји
српског народа.
Зар не говоре довољно сами за себе?
Колико је само српских витезова дало своје животе за
Лазареву Свету Земљу? Највеће српске светиње и највећи
српски јунаци помињу се уз реч Косово. И откуд онда некоме
право да отима нешто свето, нешто што му не припада и тако
бахато то жели за себе.
Тренутни моћници мисле да могу линијом поделити
људе и територију, преправити историју једног народа. Мислим
даје то бесмислено и немогуће.
Говоримо истим језиком, имамо исте обичаје, културу,
славимо исте славе и то је нешто што ће нас заувек спајати. Не
постоје границе које могу раздвојити људе, ако они то не желе.
Косово и Метохија је неодвојиви део Србије и докле
год чујемо звона са српских храмова широм Косова и
Метохије, чућемо и српски језик српског народа који је рођен
ту и који ће ту живети, слободно и без страхова.
Провео сам неколико предивних дана дружећи се са
новим пријатељем и његовим друговима из школе.
И ишли смо на Маракану! И ја никада нећу заборавити
сјај у његовим очима док се на терену одвијао вечити дерби.
Возили смо се трамвајем, пловили Савом у малом броду,
шетали Калемегданом, Кнез Михајловом...
А онда је дошао дан растанка. Испратио сам га до
аутобуса. Када је ушао отворио је прозор да ми махне. Из кесе
сам извадио, до тада сакривен; фудбал и бацио сам му да га
ухвати. На фудбалу сам му исписао поруку. Он зна шта.
И док је аутобус лагано клизио низ улицу из њега је
кроз сваки прозор махало неколико дечијих руку.
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Пожелео сам тада да сва деца на Косову и Метохији
имају безбрижно детињство и да буду понос српског народа.
Они су душа Србије.
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Љубомир Делић
Земунска гимназија, Београд
рска ми jе реч „освета“, а блиска „љубав мени што
стојим са мачем и иконом, потомку коуи гледа у
будућност трагајући за прошлошћу. Пишем, јер перо
моје је срп, огледало моје Милош и Лазар, а кост мот
моја стуб Девича и Грачанще.“
Било je то негде између јаве и сна, између бајке и крваве
приче, нашао сам се тада на пространом пољу, испреплетаних људских
тела. Ширио се непријатан мирис непомичних трупла, пресечених ногу
и руку, просутих црева и изнутрица. Разливао се само лавеж врана и
гаврана, који би повремено слетали на тела и кљуцкали остатке и
прекидали свету тишину. Ту у околини је текла и нека речица, којој име
не запамтих. Била је обојена у јарке црвене боје, боје јунака и светаца.
Сунде испахивало своје зраке, јак одсјај ме погоди посред очију од
стране штита неког јунака, који је лежао са прободеним копљем у
пределу срца, и даље су му очи отворене, очи боје азурних мора и
намештен благи осмех који није стагао да се претвори у кез. Сунце
полако топи тела оклопника и шаље их у вечност. Вечерас ће сестрице
Сунца створити јасну слику о њима на небу без трунке облачка.
Неки човек ми приђе, вадивши мач из корица. Помисли да сам
непријатељ. или ухода и хтеде да замахне својом сабљом, али га на
време обавестим да нисам то за шта ме он сматрао. Мало се одаљи, па
ме гледа са чуђењем и одређеном дозом одбојности, није му све баш
најјасније. Имао је кратку црну косу, мали и шпицаст нос, широке
груди и дугачке ноге. Да бих прекинуо ћутање, упитах га шта му је са
руком, била је посечена до лакта. Он се некако брецну и љутито ме
упита: „А ти не знаш шта ми је са руком?!“ Одговорих да не знам. Он
некако увређено погледа у земљу и поче да ми прича шта се заправо
збило на овом пространом пољу. Читава војска једног народа је
положила своје животе како би одбранила свој образ и покушала да
заустави освајачку политику непријатеља. „Видиш ли млади човече?
Овде лежи јунак до јунака, брат до брата, сваки леш је био свесна
жртва, полажући свој живот за опстанак свога народа! И ја сам требао
бита међу њима.“ Тог тренутка овом старијем човеку бризнуше сузе
низ лице као брзи планински поток. Тад ми срце заигра и хтеде да
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искочи од осећаја бола које осећало према њему. Рекох му да не тугује и
да буде срећан што је жив. Он само одмахну главом и опет заби свој
поглед у земљу. Некако га натерах да ми још мало прича о том
неустрашивом народу којем је припадао. Пристаде и поче да везе дугу и
надасве занимљиву причу. Поче је са оснивањем државе, под вођством
неког жупана Немање, а највише се задржи на причи о првом цару тога
народа, он се зваше Душан. Сазнадох да је за време његове владавине
држава била највећа, да је правно уређена његовим закоником и да је
добила бројне раскошне и огромне манастирске комплексе, а
манастири су за овај народ представљали некакву врсту светиње, оно
што их спаја са прадухом минулих нараштаја. Причао је целу повест
све до ове недавно завршене битке. Исприча ми да се недалеко налази
такав један манастир који је подигао краљ Милутин и упита ме да ли
хоћу са њим да се прошетам до тамо. Одговорих потврдно. Док смо
ћутке ходали он је повремено застајао и убирао некакво црвено,
миришљаво цвеће, које је гледао као да га први пут види. „Живим овде
од како знам за себе, а оваквог цвећа још нисам видео на овом пољу“,
рече времешни човек. Приближисмо се сасвим манастиру, он ми показа
како се приступа унутра и полако уђосмо. Срце поче да туче
неконтролисано, освртао сам се свуда и гледао у ове цртеже који су
приказивали сцене из библије. Задржах се на Богородици која је држала
Исуса у рукама. Стајао сам непомично, не скидајући погледа са благих
израза лица и широких и топлих очију, које кажу: „Дођи, примићемо
те“. Би ми мило што сам кренуо са овим човеком и што сам толико
сазнао о његовом народу.
Богородичине очи почеше да горе и сијају као муње с неба.
Излетех уплашен из манастира, нестаде оне пријатне топлине око мог
срца, стушти се киша - анђели плачу с неба.
Сам одзвањам и чујем коњицу ноћи, Алах ил илалах, Алах
ил илалах, Алах ил илалах...
Пробуди ме гласан тон телевизора, спикер је причао нешто о
спањљвању српских манастира на Косову, узнемири ме слика неког
дивљака који је скакао по врху цркве и чупао крст са ње. Шта то ради ?
Да ли је при свести? Вековима су нас гризли, је ли, чупали и палили,
али смо остали снажни, непоколебљиви и себи достојни. Рекох себи:
„Не сме пасти!“ Узалуд су биле моје жеље и надања, тог дана је
уништено на десетине цркава и манастира од изузетног националног и
културног значаја.
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Данас у мојој глави се разливају плаве и златне боје,
подсећајући на марљиве фреско-сликаре. Данас вредно пишем и читам
зеницама калуђера које помно прате. Данас ме облива јака светлост,
правећи заштитни елој око мене и штитећи ме од коњаника ноћи. Још
се надам и гледам ка југу и звездама у бескрај. Крећем у ходочашће са
дугачким штапом свога деде, он ми показује пут и ноге саме иду. Срце
се упалило и створило пламен на врху штапа-осветљава ми пут.
„Мрска ми је реч 'освета', а блиска 'љубав' мени што
стојим са мачем и иконом, потомку који гледа у будућност
трагајући за прошлошћу. Пишем, јер перо моје је срп, огледало
моје Милош и Лазар, а кост моја стуб Девича и Грачанице.“
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Марија Бараћ
Гимназија, Лепосавић
ани се peђajy у низу и године пролазе. Шта год да
урадим и шта год да изустим тако je мало, а хтела
бих cвојим рукама да дотакнем камене зидине кoje
грле манастир Грачаницу, да очима својим сагледам
царство небеско на Косову равном.
Летим на крилима маште, све дубље тонем у снове, jep
једино у сновима могу да се загледам у ископане очи
Симонидине, једино тако могу да осетим мирис тамјана и
догорелих свећа. Кораци тешки, не могу да летим, а тако бих
хтела... Да уберем цвет на Газиместану, знате, онај црвени као
крв, никао из костура косовских јунака. Хтела бих погледом да
сагледам житна поља кpaj Лаба и Ситнице, да кренем кроз
винограде ораховачке што су наши преци засадили, а руке
њихових потомака неговале.
Moja небеска отаџбина плаћена крвљу целог народа, буди
се и ocвањујe сваког jyтpa. Косово окупано сунцем, умивено
сузама Мajкe Jyroвића, живи у мојим молитвама и надњима.
Косово није парче земле, једна мрља на географској карти, оно
je колевка српске духовнности, легенда уз кojy расте српски
народ. Косово je душа Србинова, његова рана незацељена и
лажу сви кojи кажу да je изгубльено, jep шта смо ако свojy душу
изгубимо? Човеку могу да узму све осим душе, а душа je тамо
где су очи први пут светлост угледале. Где год да одете,
вратићете се тамо где вас мисли вуку, а Косово je најважнија
мисао, нajкpyпниja замисао, нajвредније име српске културе.
Мислила сам да мостови cпajajy, а не раздвајају људе. Дуго
нисам могла да схватим зашто се преко једног моста не може на
супротну страну. Како не можеш да пређеш један мост, кад у
длановима кријеш само топлину, и у срцу носиш само љубав?
Какви су то силници без душе што ми отимajy парче мoje земље,
зеницу наших очију, мoje, наше Косово? Шта год да ураде, из
душе се не да ишчупати оно што нам венама тече, Сунце je ту и
кад кишни облаци прекрију небо. Има дана и биће дана...
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Молим се да љубав победи мржњу, да разум победи
зло и да не летим више на крилима маште. Xoћуy да корачам
слободно земљом мојих предака, xoћy да видим Пећку
Патријаршију и Високе Дечане. На то имам право, имам право
на молитву, имам право да желим да косовска рана више не
крвари.
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Марија Петровић
Земунска гимназија, Београд
аше. Заувек наше.
Једна област на југу Србије. Никада није престала да
живи. А трпела битке, ратове, зла. Осетила је та кораке
многих, сабље, оружје, непријатељство, мржњу. Била је бојена
крвљу. Била је бољена несрећом. И била је бољена сунцем.
Сунцем којим ју је грејао Господ Бог. Била је свачија, а увек
наша. Јер ту земљу и нас везује вечна православна вера и
светиња коју су оставили наши људи.
Једна света област на Југу Србије. Пресвета. Наша.
Чак и данас.
„Да ли знате против колике силе ви идете?“, упитали су
га 1389. пред Косовску битку.
Један стан. Мала породица у њему, без једног члана.
Без главе куће. Телевизор се пали тачно у одређено време. Брује
вести са свих страна. Косово. Срби. Албанци. Српски људи
бране своју светињу - неки и животом. Одлази гомила љ00уди
горе, у вечни живот. Жене стрепе. Деца. Нека су мала. Не
разумеју, али виде. Слике разних људи. Мртвих људи.
Жена гледа. Њега међу њима нема. Одахне. Гаси
телевизор. Наставља са прекинутим послом. И тако сваки дан.
Једно дете је мало, чак и не осећа одсуство оца. Друго
је збуњено, има четири године. „Шта ти знаш о Косову?“ ~
питаће неко.
„Знам. Знам да је свето. Знам да је мој отац био од оних
који су га 1998. године бранили. Знам да је мајка била
забринута. Знам - јер неке слике се не бришу. Оне су ту. У срцу.
У глави. Увек. Присутне као што је и Косово присутно. Свете.
Те слике су свете, Јер потичу из очију детета.“
Година 1389.
Српски народ одлази у цркву Самодрежа, да одслужи
Богу можда последњи пут. Да га замоли за срећу у борби за
светињу. У борби против Турака. Да га замоли за опстанак
Косова у српским рукама.
Да се причести. Попије крв Христову и поједе тело
Његово. Можда последњи пут, али за живот вечни.
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Јер платиће и овоземаљским животом, да би сачувао
своје Косово. Наше Косово. Српски народ води цар Лазар.
Турски води султан Мурат I.
С почетка је срећа била на српскоj страни. Потом се све
окренуло у турску корист. Отели су нам Косово.
Али оно, оно je и даље било наше.
О томе нам сведочи Јунаштво Милоша Обилића, који је
убио Мурата. О томе нам сведочи глава цара Лазара.
О томе нам сведочи његов одговор: „Не занима ме
против колике силе идем, занима ме колику светињу браним“.
О томе нам сведочи једини Господ Бог.
Jeдaн човек се враћа.
Jeдно дете не схвата да му je то отац, jep je мало.
Жена je срећна.
Донео je и невидљиви орден за јунаштво. Орден Бога.
Jep je бранио Косово. Друго дете га, када су ушли у стан, пита:
„Тата, зашто и ти ниси умро?“ Мук. Тишина.
Слика jeдног бледог човека, али живог. Враћеног
оданде. Живог.
Слика једног малог детета, кoje не разуме. Ништа не
разуме. Тек види да je погрешило.
Глас бледог човека, глас оца: „Само иди, прекрсти се и
кажи Богу 'хвала'“.
И jeднa суза.
Година 2008.
Српски народ je у жалости, у неверици.
Бpyje вести. Они, они и они су признали Косово. Мало
je оних које нису. Њима смо захвални.
Опет. Опет нам отимају .
Али, оно је и даље наше.
Тако кажу срца и душе оних који су га бранили. Тако
кажу жене што су патиле и деца која су пролазила кроз трауму.
Тако каже светиња кoja je тамо.
Једна област најугу Cp6иje. Никада није престала да
живи, са крвавим божурима. А трпи. И даље. Бојена је крвљу.
Бојена је несрећом. И бојена је сунцем. Сунцем који је греје
Господ Бог. Чак и онда када пада киша.
Наше. Ваувек наше. Косово и Meтoxиja.
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Марко Шукало
Гимназија, Градишка
нђелијо, моја Анђо!
Да идемо на равниште,
на бојно поприште.
Да се дивимо и плачемо.
Горком сузом залијемо
место славно,
неокајно,
где падоше ономад немо
наши преци и крв наша.
Кад се сироти сељак
страшне куке маши
да одоли и одбије
крвожедну луну и ордије!
Анђелијо, мори!
Душо моја!
Да те китим божурима,
босиљком и пољупцима!
Молимо се у Дечанима,
пред краљевим моштима.
Да се збира разасуто,
усправља сапето!
Слепац да прогледа,
Нем прозбори,
Бошков барјак завиори,
вино рујно дозри,
клас злаћани узри!
Анђелијо, мори!
Миловање моје!
Да ти мрсим витице
покрај воде Студенице.
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Којом пројездише оклопници,
светлог православља мученици.
остављајући нама бусен голи
са ког ће сељаци једном поћи
да освете муке, патње и боли.
На праху јуначке кости,
да нове зидине граде.
Јер ми смо ратници прости.
Са брдовитог Балкана, са зрном наде!
Анђелијо, мори!
Снаго моја!
Подари ми пеонију верну,
што се скрила у недрима
по јелеком од корала!
Да нам монах душе веже
пред олтаром Самодреже.
Где је цар војску причестио.
Крвавом, копреном Србију посветио.
Оставио завет.
Србима аманет.
Да се боримо за времена светлија и боља.
Јер нема душе без Косова поља!

198

„Косово и Метохија је душа Србије“
Марта Гаљак
Гимназија, Косовска Митровица
уша није узрок живота него је његов носилац.
Сам Господ и апостоли употребљавају ову реч да
би означили живот. Како душа даје телу живот
тако и Космет, као најлепши цвет, својим
нектаром напаја Србију и њен народ.
Нема места на планети које је више опевано и оплакано
од свете косметске земље. Та ризница нашег духовног
идентитета и средњевековне културе крвотоком се пробила до
срца сваком Србину и ту остала заувек. Та душа Србије,
овоземаљска и надземаљска припада мирољубивом народу који
има обдарене очи да лепоту сагледа и смести је у срце. Сваки
цватајући божур и поља младог неба над њим гласно славе и
Немањиће и Лазаревиће и Обилиће и хиљаде других славних
јунака и мученика. На светој косовско-метохијској земљи, души
Србије, је и влат траве и камен и семе и жилиште божурова
заливено сузом и освештано песмом. Свака кап у води Ситнице,
Лаба, Мируше, Неродимке, Дрима, Ибра и свих Бистрица по
Метохији стихове говори о колевци српства. Све велича душу
Србије и као да поручује да је то једино место на свету из чијих
земљаних здела српски народ може да се нахрани, предахне,
обрадује и запева. Само док та и таква душа куца у Србији
никакво црнило не може да прекрије српски народ, чије је
корене огрејало косовско-метохијско сунце, па топло сијају као
ретки бисери у хладном и равнодушном свету. И звона
средњевековних српских манастира Пећке патријаршије,
Дечана, Грачанице, Бањске, Девича и других, певају у част
православљу. Музиком тих звона вековима се хранила душа
Србије, сазревала и научила да као нико љуби слободу и
препозна свачију праву и непретворну љубав. Научила је душа
Србије и да трпи када су је рањавали, разапињали, ломили,
палили и понижавали али никада није научила да мрзи и да се
свети. Изнова је устајала и изнова праштала. Сваки пут је све
јаче волела и у своја недра примала и праведнике и покајнике, и
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веру и неверу. И данас је душа Србије у болу прва. Стоји
поносна као завет страдања и моћи док је бездушни нељуди
својим канџама раздиру. Са таквом душом се не тргује, замена
за њу не постоји.
Као што је душа човеков живот без које не постоји,
тако је и Косово и Метохија суштаство Србије. Не смемо да
заборавимо да се једино у богоносној души рађа светлост од
Бога који се у њој настањује. Зато се душа чува јер ако се
одрекнемо ње одрекли смо се и самог Бога.

200

„Косово и Метохија је душа Србије“
Милан Грбић
ТШ „Михајло Пупин“, Бијељина
осматрам ову љубичицу, дивим се њеној љепоти и
сјају којим одише. Дивим јој се јер ми се јави сваке
године у прољеће, осмјехне ми се и покаже колико
воли мјесто на којем је поникла . И тада ме заболи и
питам се - одакле су ми коријени? Ко сам ја? Да ли
сам нека пролазна сјенка или сам неко ко има свој почетак,
љубав, породицу... Гдје су моји коријени?
Сјеме мојих предака посијано је давно на пољу које
одјекује звоном Православља. Баш овдје гдје је утемељена моја
душа, у топлини земље метохијске, свјежини ваздуха
косовског, слободи и плаветнилу неба којег додирују планине и
висоравни, поносни, јаки, стамени. Сваки дио ове земље
представља светињу народу моме. Свака травка, сваки камен,
свако зрно пијеска дио је душе наше, а душа снагу своју црпи
из ове Свете земље. И када погледам бескрајно Поље Косово
упијем у себе вјечност и постајем снага неисцрпна, Стопим се
са природом и живот ироструји мојим жилама.
Кошута ми је сестра. Она најбоље разумије све муке и
патње кроз које пролази мој народ. И она се сјећа трагичне
историје док пије воду крај кристалног језера, прича ми својим
крупним очима. Прича ми о муци народној, о ранама јуначким,
о сузама дјечијим...
Хајдемо кошуто даље да ослушнемо звук рађања листа,
да видимо рођење сунчевих зрака ове земље! Хоћу да осјетимо
тајанствени мир, раскошну боју ваздуха, сваки камен древних
манастира. Хоћу да се опијемо вјечном љенотом, Хоћу, кошуто,
да ово звоно Правоелавља живи у нама. Оно ми смирује
немире, оно говори колико смо моћни. Кошуто, сестро моја, сви
овдје дишемо истим плућима, у свима нама куца срце цара
Лазара, у нашим очима расцвјетао се божур па нам поглед
уронио у руменило, а мисли се упутиле тамо гдје су нам
коријени, у земљу завјета.
Кријем у свом срцу љубав према овој земљи, кријем у
души љепоту манастира, цркава. Бојим се да не настану
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згаришта, да не постану бојна поља. Борим се против себе,
против страха и молим вјетрове будућности да сачувају тишину
ове земље.
Ко их доведе међу ове поносне и честите људе да
спроводе законе? Ко им даје право да стају ногом на земљу
мојих предака и да се бездушно играју са нашом судбином, да
уништавају љепоту која је вјековима стварана?
Гдје је она тишина, зашто је нестала? Гдје је нестала
кошута? Гдје ми је сестра?
Пронаћи ћу снаге да опет чујем рађање камена, да
осјетим и погледом и додиром ову земљу моћну, никада
уништену и увијек јаку! Вјечно усправну и никад понижену!
Увијек поносну и никада сломљену!
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Милица Тркуља
Гимназија „20. Октобар“, Бачка Паланка
рождрљивци, похлепници, душмани!
Ви који ми чупате срце!
Рушите, палите, скрнавите српску светињу!
Ви што сте узели све!
Све!
А очи вам још гладне!
Моја црна птица тражи помоћ.
Борци?
Сваки час најављује вечност.
Где сте сада? Ви најпотребнији!
Сада!
Више него икад!
Опустошена слика црквеног поседа.
Бројна звона годинама звоне.
Mи и глуви и неми!?
Мом народу клецају колена.
Осећам слабост његовог бића.
Кукавице умиру много пута пре своје смрти.
Не можете!
Не смете сад да посустанете!
Ја знам да сте јачи!
Капија на Балкану - улаз у „проклету авлију“?
Сурово отуђење?
Зар да се окренем кад изгубим све?
Не дам српску светињу!
Вишевековну чистоту мог бића!
Не дам мајку своју! Она ме је родила!
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Сва моја историја је у њој испреплетана!
Звери!
Ишчупали сте ми срце и све корене са њим.
Док је душе моје
Ја ћу живети!
Борци!
Сачувајте страх за друго нешто.
Велики бол тражи велику душу.
Само она може да га трпи.
Храбри умиру само једном!
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Наташа Газивода
Машинско-електротехничка, Прибој
ада је Косово украдено од Србије, осјетила сам као
да се отргнуо и дио мене. Иако никад нисам била на
Косову, преплавио ме бол и осјетила сам снажну
побуну, јер ријеч је о мом народу. И да није тако,
звјерски је одузети духовно извориште и исходиште макар само
једном човјеку, а не читавом народу.
Када сам била много млађа, бака и деда су ми често
причали о Косову. Сјећам се жара са којим су говорили и сјаја у
њиховим очима док су причали. Дочаравали су ми огромно
косовско поље, величанствено одјевене јунаке и њихове снажне
и подједнако скупоцјено припремљене коње. Онда би
услиједила достојанствена прича о славној бици. Неријетко би у
току приче деда запјевао уз гусле, јер како ми је говорио, ријечи
пјесме нашега народа још потпуније могу да осликају јунаштво
Милоша Обилића и мудрост цара Лазара. И мада се многима то
сада чини смијешно, ја и данас волим да чујем звук гусала јер у
њему увијек чујем и куцање срца свог народа и онога што
величају - храброст, понос и љубав. Косово за српски народ
није само парче земље. Косово је бајка и истина уз коју
одрастамо, уз коју сам и ја одрасла. Наши најдражи причајући
нам је, никад нам нису усађивали мржњу према другим
народима, чак ни према противницима са којима смо ратовали.
Учили су нас да цијенимо истинске животне вриједности и
поштујемо дух свог народа, који је увијек посезао за пјесмом и
гуслама као својим најјачим штитом.
На косовској земљи настајала је српска држава,
развијала се привреда и достојанствено се уздижу Грачаница,
Лазарица, Пећка патријаршија, Богородица Љевишка, Високи
Дечани и многи други манастири. И када не би постојала
никаква друга обиљежја и када не бисмо уопште познавали
историју, ова високо вриједна здања довољан су свједок значаја
Косова за Србе. Манастире су уздигли владари много вијекова
раније за свој народ, да буду и увијек остану културно
средиште и уточиште коме се враћамо. Сада, нажалост, знам да
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поред непроцењивог блага, на Косову живи велики број
намучене и обесправљене моје браће, којима неко насилно
покушава пресјећи везе са Србијом и претворити их у оно што
нису. Неко настоји повући лажне границе и оживјети смисао
застрашујуће и вјештачке творевине каква је самостално
Косово. Поред свих љепота које носи, Косово је најприје темељ
на коме је вијековима расла Србија и без које је осакаћено.
Истовремено Србија остаје неповратно осиромашена без
коријена из кога је никла. Ја вјерујем у снагу свога народа и
знам да ће и с ове и с оне стране те смијешне границе живјети
историјски значај и неуништива косовска истина, али не бих
жељела да се та истина претвори из поносног казивања о
јунаштву у горко свједочење о страдању и губитку. Косово и
Србија би били попут растављене мајке и дјетета, који ће увијек
вољети једно друго, али и с огромним болом вјечно пружати
руке једно другом. И мада сам увијек тамо, као и.сваки човјек
који у својој души чува душу свога народа, вољела бих отићи
на Косово да посјетим наше седам вијекова старе манастире,
свједоке културне развијености Срба и у тим давним
временима, споменик косовским јунацима и још једном баш
натом величанственом комаду земље оживим причу коју су ми
бака и деда иричали. Али, највише бих вољела поново видјети
свој народ срећан и спокојан у окриљу косовске славе.
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Немања Брдар
Гимназија „Свети Сава“, Приједор
ла тебје, земљо, воспоју,
Ибо молчана доста је било.
Воздиги сада главу своју.
Востани свјата, небесна сило!
Рождество ти бијаше во крви и зноју,
Благочестви краљи тебје су воздвигли,
Ну сад злополучја тебја обузеју,
И черни дани за тебја су стигли.
Ти си вавек била источник вјежества.
Благодетељ и мајка Сербљима свим.
Сјети сја мајко, Лазаревог мужества
И удри, снажно* по вразима ЗЛИМ.
Земљо свјатих, цара благочестних,
На Косову си пољу востала из мертвих.
Сјети сја, мајко, чада милих својих,
Что се боје звери бесловесних,
Упри взор Сербије, на мајку твоју,
Види свјату шуму крестови и церкви!
Ту си прву причест ти примила своју,
Ту си рождена и ту ћеш умријети.
Сад је времја дла окончаније молка,
Сербија сја волиује и буди.
И протн черног дивјачестиог волка.
Вожјвубљена моја, востати ће људи!
Зачета је борба преголема,
Что трајати ће све до наше смерти.
Ал' ми битијем нашим вавек смо уз тебја,
Јер награда наша јесте жизн вечни.
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Обештаније дајем и пресловити завјет,
Да покојан нећу бити док те не возбраиим
И всех Сербљима имам један совјет,
Да буду уз мене док Бога сохраним.
Дла тебје, земљо, воспоју,
Ибо модчанија доста је било.
Воздигни сада главу своју,
Востани свјата, небесна сило!
Сербија је ноћи сие во движенију!
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Немања Ђуровић
Гимназија, Прибој
А СЕ НЕ ЗАБОРАВИ...
деца наша са зешъе крваве мрвице хлеба подизаше и то им
беше пир земаљски. И узесте домове и куће њихове и по
образу их ударисте, немо вам они окренуше други. И нема ко да памти,
ни да суди, ни да плаче, ни да слави, нема ко да штити јер род наш тамо
није, јер људи наши тамо нису. Остали су само најхрабрији ал' њима
очи затворише и уши зачепише. Неста народ, неста слика, неста слика
Исусова лика са фресака дечанских и икона светих.
Видите небо ноћно што од злата исткано је,
то с Косова ватра се вије са крстова манастирских.
Гори небо, горе манастири. Плаче земља, плачу анђели.
Са рушевина и гаришта плач се горки небу пење, сузе горке земљу
квасе. Суза једна гареж скида са олтара манастирског, гареж скида, сузе
рони, болом својим гради темељ нови.
ДА СЕ ОПРОСТИ...
Злодела тешких то су трагови.
Ти дубоки ожиљци на лицима нашим,
те очи уморне од плача,
те руке изгребане и прљаве од земље, од земтье коју копасмо за гробове
своје, те ноге у крв потопљене, у крв браће наше и сестара наших.
Праштамо све ноћти стрепње и дане бриге, праштамо спаљене куће и
огњишта, праштамо вам зло, ко смо ми да судимо?
ДА СЕ САЧУВА...
Мирис црвених латица божура прође кроз ветар и донесе са собом
благи немир Косовскога боја. Донесе мирис са собом звук оштрих
мачева чије варнице падаше на врелу земљу. Донесе мирис са собом
кључалу крв која се проли за Христа, донесе мирис са собом молитве
отаца наших за српски род. Одједном испуни се простор одјецима звона
и звецкањем оклопа сјајних и урлицима витезова храбрих. Небо се на
земљу спусти да целива свето тло, крв се света овде лила. Да се сачува
мир, да се сачува нада, да се сачувамо и одржимо сви.
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ДА БУДЕ И ДА ЗАУВЕК OCTAHЕ...
Погледај пријатељу како je мала она земља. Толико je мала да у њу
може да стане само jeдaн зрак светлости, толико je мала да у њу једва
стане кап росе што са благог неба сад се слива. Погледај пријатељу како
мала она земља, али погледај колику душу она носи. Светлос она што
из недра joj cja', то je жива слика озарена лика свете душе Назарове.
Вековима дугим земља та лута, иде тамо где je светлост води, мир свој
под звездама тражи. Душу свojy она храбро штити, душу свojy она
другом неда, душа њена Косово се зове, душу њену бране српска чеда.
Пријатељу, земља та мала у срцу ми je заспала и ja je тако носим куд
год да кренем, ево и данас ja сам je понео са собом и показах ти њену
душу. Ти виде душу њену уморну од бола , напуштену и рањену.
Ти по први пут чу' босих ногу шум што по каменом поду манастира
миле, ти први пут ослушну глас монаха Дечанских што пeвajy и што се
моле. Ja ти показах душу мога народа али ти нeмoj да плачеш jep бол
њен узалудан није. Ти следећи пут кад будеш хода о овом земљом ти се
сети свих њених проживљених дана и преспаваних ноћи, ти се сети
великих jyнaкa и царева, сети се нас народа и целивај душу мoje земље,
ти цeливaj црну груду земље косовских поља.
И неће стати време док све ране не зацеле, неће стати време док сва бол
не оде.
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Николина Стригић
Гимназија „Вељко Петровић“, Сомбор
ажемо Косово и Метохија, а мислимо наша енергија,
наш ваздух, наш смисао, смисао свега српског у нама,
а и око нас, мислимо душа Србије.
А шта је то душа? Душа је оно што нас
испуњава, што нас води и управља са нама, оно што нас греје и
кроз шта гледамо, оно што нас чини људима. Али ово није
душа различита за сваког појединца, већ иста за цео српски род,
душа сваког Немање, Душана, Милоша, Ђорђа, Тодора,
Николе, Растка, и сваке Јелене, Јефимије, Љубице, Јоване,
Милице, душа целог православља.
Нажалост, у данашње време, неко би рекао да су
Косово и Метохија кратке и небитне речи, међутим, то су две
најскупље речи српског народа, све док он постоји.
Косово, шест слова, а шест стотина година историје,
шест пута стотине хиљада литара просуте крви, шест пута
стотине хиљада сломљених костију, али исто тако и шест пута
десетине милиона рођених и још увек нерођених људи, који ће
га памтити, славити и величати, јер свако рођењем добије своју
душу, а Србија откако постоји има душу која се зове Косово и
Метохија.
Косово је оно на чему почињемо и на чему завршавамо,
оно на чему смо изграђени, и на чему ћемо, не дај Боже, бити и
порушени.
Кажемо да памтимо од Косова, а мислимо од потопа.
Бројимо од Косова, а мислимо од почетка. Косово је било пре
свих векова, Косовом почиње српска нова ера. Као што кости
настају у утроби мајке, тако се од невидљиве пређе језика
испреде и најтрајнија људска грађевина. Још увек је Христос на
крсту, а Крститељ у води. Док год буде дрвета од њега ће се
правити крстови, а док буде српског језика биће Косова.
Косово је та све већа истина са којом смо повезани, и
са којом се у нечем битном не мењамо, Као што све латинске
земље поносно величају свој древни Рим, и од њега повлаче
свој ius, nus, fas, тј. вољу, правицу, и наредбе од људи по
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Божјем и моралном закону, тако и ми носимо косовско наслеђе
даље кроз разне савремене догађаје, али увек са везаношћу за
нешто што је древно косовски елеменат у нама самима.
Мада, гледано уназад кроз векове, Косово и Метохија
нису само наша душа, већ душа целе хришћанске вере, па чак и
Европе, Како је рекао наш филозоф Св. Владика Николај
Велимировић, да Србија на Косову пет векова стоји као стамена
брана Азијатском мору на јужној капији Европе, и костима
својим тупи турске сабље и обара дивље хорде које као
планински вихор срљају на Европу, и то за сва она столећа која
леже између Рафаела и Ширера. Пример за то је српски кнез
Лазар који је на Косову пољу стао на браник хришћанске
Европе и дао живот за одбрану хришћанске културе. Тај Србин
није бирао да ли ће у бој према томе против колике силе удара,
већ колику светињу брани, а Косово и Метохија је светиња која
нема цену, јер се душа никада не продаје.
Наши преци су опевали смрт тих страдалника
погинулих у боју, смрт цара Лазара, његовог таста старог ЈугБогдана и његових девет Југовића, погибију Милоша Обилића,
али и њихову моралну победу која је много вреднија и вечна.
Јер Лазар, „златна круна Србије“, није пао само за отаџбину,
већ као мученик за веру, која није уско речено српска, већ
широко речено хришћанска. Све те епске песме које је испевао
наш народ и које су вредније од песама познатих и цењених
страних писаца, су нас одржале и била нам духовна храна за
време дугог и мрачног ропства.
Према томе, ако нам је у судбини записано да опет
робујемо, биће најбоље да те песме не заборављамо и не
одбацујемо њихову суштину и истину, да нам се не би десило
да постанемо робови без наде и вере у скоро свануће дана и
избављења, да не останемо без душе. Јер, ако останемо без
душе, зване Косово и Метохија, постаћемо само људско месо,
које временом ипак иструли и постане црвљиво, јер постоји
само математички и физички, а ако ту душу хранимо и гледамо
кроз њу, ми постајемо Божји, вечни и вазнесени у Небеса.
Ту шансу, да на тај начин духовно прогледа има једино
ова наша мала земља на Балкану, Србија, која за разлику од
оних најјачих и највећих земаља, које су изграђене од
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материјала донешеног из разних крајева империје, у којој сунце
не залази, има тако мало, а ипак велико Косово и Метохију.
То је и логично, зато нам те белосветске банде и
отимају то срце, желећи да га пресаде у сопствене груди, али
узалуд то раде, јер људско срце, то чудо над чудима, то Косово,
неће да се прими у њиховим грудима.
Сви ти косовски душмани, са хиљаду руку, са хиљаду
слугу и слушкиња лажи, покушавају да ураде исто оно што су
њихови преци, или учитељи, радили отимајући туђе и
присвајајући себи. Када то кажем, мислим на делове грчког
Партенона, блага египатских фараона, па чак и на то како је
Леонардова Мона Лиза завршила у Лувру, без наде да ће бити
враћена у Италију. На тим примерима, треба да закључимо да
не треба да се бојимо различитости и дара од Бога, односно
душе која нам је дата. Јер, ако дозволимо страху да преовлада
преостаће нам само да се питамо: „Кад наш посед постаје туђе
власништво?“, али док се не реши то питање, уметничка блага
ће бити ниште више него таоци историје. Само што у нашем
случају, поред блага, које за нас није злато, него лобање, фреске
и манастири, таоци ћемо бити ми сами, наша деца, наша
унучад, па чак и наше песме. Јер, када човек изгуби своју душу,
не може више ни да пева.
Због тог њиховог силног утицаја, у којем они желе
вештачким путем да изазову, да изнад Косова осване полумесец
уместо крста, одувек је био највећи проблем одабрати којем
царству желимо да се приволимо, да ли Небескоме или
земаљскоме, које нам стално, на генетски модификован начин,
заслепљује очи и тера нас да се поколебамо и покоримо. Тако је
то и данас, непрекидно се води Косовска битка, и поставља се
питање чије је оно, ко га продаје а ко га купује, али све се то
види у њему самоме, у том Косову, нашем огледалу, нашем
заиста Видов дану. Види се „ко је вјера, а ко је невјера“.
Управо због тог огледала, које сваког од нас чека, да се
у њему не би огледали као Бранковићи, већ као Лазаревићи, ми
морамо да схватимо да кад Видовдан престане да буде наш
очињи вид, постаћемо обични слепци, а кад заборавимо даје
Косово наш једини пут, изгубићемо се. Када заборавимо нашу
прошлост, аутоматски губимо и будућност, када заборавимо
оно што смо били, бићемо оно што нисмо, и нећемо више бити
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оно што у суштини јесмо. Ипак, докле год звоне звона
Грачанице, докле год памтимо њене ктиторе Немањиће, ми
дишемо, а кад престане да куца то срце Србије, то Косово,
престаће и Србија да живи.
Као што је већ записано на самом почетку, Косово и
Метохија су две најскупље српске речи, плаћене крвљу целог
народа, наша костурница. Према томе, са сигурношћу могу да
тврдим да кад изгубимо Косово и Метохију, изгубићемо и
душу, а то себи не смемо да дозволимо, ако не због нас самих,
онда бар због наших потомака.
Јер, сви добро знамо, да када би нам из тела вадили
душу ми би крварили, па исто тако, душа Србије, Косово и
Метохија, без крви се није могла купити, без крви се не може
ни продати!
Ко разуме знаће, ко не зна, доживеће...
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Сара Нерић
Средња школа Соколац - одељење Хан Пијесак, Хан Пијесак
етохија на Дунаву. Или било гдје, ту надомак
Београда. У Грчкој
можда или преко Панчевачког моета. Пећ-за 50.000
људи прогнаних са
огњишта расутих по земљи Србији, многи још у
колективним центрима и из снова испратили возове повратка,
очајни и понижени. Можете ли да замислите један такав град,
налик на њихов некадашњи Пећ? Град у коме ће прогнаничка
дјеца имати нову наду у будућност.
Косово и Метохија је љута рана и болно ткиво државе
Србије. Култно мјесто Пећанаца, чији их мирис прати гдје год
крену, и слика кочије коју и сад чују гдје год се пробуде.
Шеталиште и успомене. То цијену нема. Овим путем желим да
подигнем свијест младих нараштаја о потреби очувања
Косовског завјета. Као српског националног, културног и
историјског идентитета.
Косово и Метохија је било наше, јесте наше за вијек
вијекова ће остати у срце и душа Србије! Ту су наши преци,
треба њима да се поносимо што смо Срби и да нам то не могу
убити те хуље и грешници! Све док је тако, док вјерујемо у
нас... У слободу и васкрс Србије. живјеће српскн народ, живјеће
жртве пале за Српство, живјеће српско име, живјеће Србија.
Живјеће НАШЕ Косово и Метохија! Морамо да вјерујемо да ће
се историја поновити, да би Коеово и Метохија васкрсло морало је и да умре. Присјетимо се наше историје... Присјетимо
се Милоша, Душана, Лазара, храброг Петра Ордовића! Такође и
девет Југовића... Животе дали животе изгубили на тој земљи.
Па зар да дамо нешто што је кроз историју и кроз вијекове
наше? Свима нам је тешко, Али немојмо одустати од нашег
става, не дајмо нашу културну баштину ни за сва блага овога
свијета! Косово је неодвојиви дио наше Србије и ова
независност срушила је цијели свијет, а не само Србију.
Осјећања су ми помијешана... Радујем се што још увијек
постоји тло гдје су наши духовни бисери, којима ни највеће зло
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не може ништа, једноставно су ту... постоје и једном ријечју
неуништиви су... Сви знате о чему ја говорим - Пећка
патријаршија, Грачаница, Дечани... НАШИ манастири,
Истовремено сам и тужна. Гледам све те срушене манастире,
куће и људе који су остали да живе упркос свим дешавањима.
То је одлука и огледало нашег народа - храбро и истрајно до
краја. Могу запалити и уништити куће. манастире и цркве, али
се не може избрисатиљубав према Косову. јер ни једна биљка
не може да живи без коријена, па тако ни Србија без Косова.
Косово и Метохија није само територија. То је искрена
снага и путоказ да не залутамо у искушењу бесмисла која
пријете да униште лик Божији у човјеку. Ако изгубимо Косово,
изгубићемо доказ Божије близине. Не дам наше цркве, не дам
наше манастире, не дам наше задужбине! У граду Призрену и
његовој околишт по предању било је онолико цркава колико је
дана у годнни – 365. Не дам ником оно што је моје!
Схватите већ једном да је Косово и Мстохија преко
хиљаду и по годииа саставни дио српске територије, историје,
културе, памћења, српског идентитета. Косово и Метохија је
као држава лажи, неправде и насиља, у души свих
правдољубивих и истинољубивих људи широм свијета. Оно је
то и као цивилизацијска вриједност, будући да се неимарство и
сликарство Богородице Љевишке, Дечана и других косовских
храмова налази у свим антологијама свјетске умјетности као
византијска и косовско-метохијска стилска група. Да бисте
разумјели мене, да бисте разумјели Србе - погледајте нашу
умјетност, нашу историју на Косову. Чувамо и цијенимо наше
вриједности, а прави примјер и путоказ је Хиландар један од
најљепших бисера нашег народа. Потврдимо још једном да
нешто што је наше, не може бити туђе и да ће засновано на
правима и законима људским и Божијим - Косово ће остати
саставни дио Србије. Наша је воља наша је мисија да чувамо и
сачувамо наше, те градимо, а то опет најбоље показује примјер
Хиландара сачували смо, обновићемо га и то важи за све што је
наше!
Знате ли значење имена Косово и Метохија? Не знате...
А ипак ми узимате оно што је моје, оно што је мојих предака
тло... Колико само суза, крви и зноја је проливено на овој
земљи. Не знате... Мислите тако сурово и на окрутан начин да
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га истргнете из мог срца. Цијела Србија, читав српски народ и
ја, заједно са њима бранићемо оно што је наше, што је српско,
што је живот наших предака! Косово је наше срце, душа...
Темељ једног народа. Нећу дозволити да ми узмете срце, душу,
раскућите ми кућу и темеље разорите! Нећу дозволити да мој
народ избришете из земаљских, божијих народа са оних
простора које им је Бог дан. Цијели свијет зна шта се дешавало
на Косову. Само неинформисани то не знају. Дај, мислите
једном разумљиво и без мржње. Доста рата, доста туге, доста
нетрпељивости. Вратите нам оно што је наше. Не
манипулишите другим, не манипулишите собом. Отворите очи!
Вратите филм на прошле дане!
Присјетите се се ко је крв пролио на том тлу. Немојте
дозволити да нашој дјеци осигурамо још један рат. Настављамо
да се смијемо, трчимо, радимо, учимо... Подржимо све Србе и
њихову одлучиост и храброст у истрајности да остану на
коријенима својих породида и своје државе. Ту сигурност и
самопоуздање које их краси имају само они који знају и вјерују
да чине добро.
Па шта сте ви? Руља, лопови, монструми па тако
крадете и отимате туђе? Имате ли ви свијест и подсвијест?
Бојите ли се Бога? Бојите ли се за своје потомке? Без обзира иа
све, ја ћу и даље да стојим усправно и гледам у небо, а не у
траву, славим крсну славу, пјевам, смијем се и живим. То нека
буде моја порука свима вама! Узели сте нам Косово као
територију, али из срца и душе не можете никад. Останимо
досљедни себи и сачувајмо срце, вјеру, то чудо над чудима, и
носимо оно најважније н највриједније у грудима.
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Слађана Клачар
Машинско-електротехничка школа, Прибој
то се оно двије звијезде,
комешају насред неба,
једна каже: „То не ваља“,
друга вели: „То не треба“.
А из крака обје звијезде,
киша суза липти, пљушти,
од силине тога плача
и небо се сво натушти.
Ко су звијезде,познате ми,
помози ми, де ми реци,
зар не видиш, не осјетиш,
то су славни српски преци.
О, како их не препознах,
по поносу и по сјају,
од те силне бљештавости,
и Даница је при крају.
Само тако може сијат'
Лазарева мудра глава,
Милошево храбро срце,
нека им је вјечна слава.
Ал' зашто се пробудише,
зашто лију горке сузе,
због Косова,драги сине,
опет нам га душман узе.
Па, реци им да не плачу,
Обилића пуно има,
па кад Космет повратимо
да ће рапорт предат' њима.

218

„Косово и Метохија је душа Србије“
Нећемо их обрукати,
какви би то Срби били,
од срама их погледали,
у земљу се црну скрили.
Кад су они малобројни,
могли извест' чудо свијета,
диве им се вијековима,
све од старца до дјетета.
Па,зар и ми не би могли,
сачувати понос тај,
да и нама једног дана,
боравиште буде рај.
Обришите своје сузе,
хероји сте доказани,
и за нас је к'о и вама,
Косово као со на рани.
А божури,вјерни су вам,
почасну вам дају стражу
никад нису процвјетали,
повили се к'о да кажу.
Што да цвјетам,
брат' ме неће ко заслужи,
повићу се ја још више
то ме онај бој задужи.
Па ни Милош није цвјет'о,
душмани му не дадоше,
све латице што је им'о
на Косову остадоше.
Увеле су на брзину,
ал' по које сјеме оста,
да подсјећа српски народ,
душману да каже доста.
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Зато кажем,не брините,
потомака још имате
наћи ће се неки Лазар,
да нас води,то да знате.
Још вечера тајних биће,
поздрава уз пјесме бајне,
нико неће укаљати,
ваше круне,српске,сјајне.
Сад остајте са спокојом,
бодрите нас са висина,
ваш дух никад неће пасти,
док иједан Србин има.
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Тамара Илић
Економска и трговинска школа, Добој
осову могу име узети,
Могу му Метохију из груди ишчупати,
Могу му земљу поробити,
Али никада неће моћи
Ко Косово јунака изродити.
Памти црна земљида,
Памти хладна Ситница,
Кад су мајке на тој земљи јунаке рађале
И у тој их води крстиле и напајале,
Памте све зидине хладне
Кад су их мајке у војску спремале
И пјесме за растанак пјевале.
Памти сваки камеи косовски
Сваку каи проливене крви
Да затвори очи
Да не гледа мајка како проклетник отаџбину мрви
Памти и небо изнад Косова јуначке главе како тихо моле
Суочене са судбииом својом,
Моле.
Моле,
Јер бескрајно отаџбину воле.
Зато истина остала је иста
Да прође још година хиљаду и триета
И још триста,
Отаџбина је једна
Остала је иста.
Свако српско дијете ту истину дозна
Из мајчиних уста ту истину дозна
Прије прве ријечи, прије првог слова „Косово“! се каже
То светшва је моја.
Србин сваки тако је хтио,
Јер шта је човјек сада ако не зна шта је био.
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Тања Старчевић
Економска и трговинска школа, Добој
рбијо, мати, зашто плачеш? Питам,
А са Твојих бедема ја одговор читам.
Плачеш јер желе да ти сломе крила,
Да останеш сама, моја мати мила
Желе да ти узму и задње српско слово,
Ишчупају душу, погазе Косово.
Да ти меко срце поломе на двоје
И раставе од драге српске браће твоје,
За Косово борили крваве смо битке,
Претрпили велике жртве и губитке,
Зар сад да се други нашом земљом сладе,
Зар узалуд хиљаде српских глава паде?
Још косовска земља српском крвљу дише
И још се на Косову ћирилицом пише,
И док год је тако, знаће душа свака
За шта живот даде хиљаде јунака.
О, како су похлепни, себични и биједни
И твојих су, Србијо, суза они жедни.
Ал' ти зато главу подигни високо,
Па нек' плаче њихово, а не твоје око.
Заблистај Србијо у својој врлини!
И цинични осмијех са лица им скини,
Покажи да не могу никад да те сруше,
нити да ти Косово истргну из душе,
И нека се боје и нека се плаше
од љубави твоје и љубави наше,
јер српски се народ сад љубављу бори
и увијек кад брани што свим срцем воли.
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Косово су можда одабрали они,
ал' због тога Србијо духом ти не клони,
јер знаш ти боље на свијету од свих
да Косово твоје није одабрало њих!
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Кристина Недељковић
Гимназија и економска школа "Бранко Радичевић", Ковин
удим се из страшног кошмара и успаничена и бледа
трчим ка прозору. Разгрћем завесе и гледам и
тражим, тражим...
„Сви смо ми мртви, само се редом
сахрањујемо“, чула сам човека како поред мене тихо јеца
причајући са својом душом о српском болу. „Сваког дана моје
сунце се рађа са том мишљу и са истом сваке вечери посећује
запад. Питам се, колика је људска издржљивост да поносно
трпи оштре колце под ноктима, без и једне слабашне сузе?"
Човек је у руци нежно вртео бројаницу док су му сузе квасиле
образе. Поред њега су била два мала кофера и пас који је
непомично стајао и саосећао са њим. А онда залајао...
Падала је киша а ја сам тражила страшну неман у олуји
мојих набујалих осећања, мислећи до тада да сам сасвим
безбедна. Загрмело је, а ја сам се тргнула; мој страх је растао
брзином светлости. Где је нестала дечија безбедност и
сигурност при мајчином гласу? Када сам тако брзо одрасла?
„Видео их је, видео је моје несреће разлог, мојег бола
патњу и моје туге жалост. Видео је разлог моје сете и моје беде,
мог јада који избија из мене као пара из вреле воде“. „Кога је
видео?“ - питала сам потпуно тихо и плашљиво али довољно да
ме он чује. Окренуо се и погледао ме најсветлијим и
најстаријим очима једног човека који нема ништа, и рекао:
Села сам на кревет и тихо зајецала. Тај сан, тај кошмар
ме прогања ноћима и не да ми да живим и да размишљам.
Дубока потресеност прождире моју душу и руши ми све
мостове нада, све мердевине среће и сваки обрис лепих дана.
Сваке ноћи исти сан без буђења, ноћу преживљавам, дању
патим. Тражим смисао живота у вртлогу смрти, док се око мене
све руши. Више пута је моје дечије срце покушало да из себе
избаци сећање на сан, али није довољно једној ствари леђа
окренути, па да она престане да нас гони и мучи. То сам могла
да схватим на тежи или на лакши начин. Мојој судбини је
предодређен тежи.
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„Видео је људе који су ми све узели, који су мој живот
претворили у ноћну мору, који су ми жилетом парали срце
полагано да бих осетио бол сваке секунде. Изгубио сам сина и
жену, изгубио сам кућу, изгубио сам цео живот. Све су ми
узели а мене живог оставили да патим и да сам истим жилетом
најзад себе и докрајчим. Њих је видео и њих се плаши.“ Поред
нас је прошао омањи војнички пук, веома брзо и грубо, замало
газећи све пред собом, па и децу која су се у нашем магновењу
играла око нас, да их мајке нису склањале, и привијале на
груди. Човек је помиловао свог верног друга а вероватно и
јединог, гледајући га очима детета и очима захвалности, јер је
једини са њим остао. „Све се изокренуло дете моје“, окренуо се
и плачним гласом рекао „изопачила се цела та животна игра.
Наступила су времена када је свет стао да се руга разуму, црква
затворила и стишала, а власт занемела пред голом силом.
Дошла су времена када су они који су поштено и крваво
стицали губе, а дангубе и силеџије стичу. За шта су моји дедови
и отац живот дали? Да ми газе Косово и Метохију душмани?“ рекао ми је обрисавши сузе.
Сањам да седим на железничкој станици одевена у
сјајно белу хаљину и беле сандалице. Сваки пут имам платно и
везем. Везем увек исто, увек исте иницијале. Увек иста три
слова јарко црвеним концем „к“ „и“ „м“. Зашто та слова, зашто
увек иста три слова тако нежно, тако лагано везем? Ни сама не
знам. Увек у исто време ја се убодем иглом, и мало крви се
укаже на прсту и у том моменту сваки пут један човек седне
поред мене. Један млађи човек са два кофера и псом, тужно
седе, и гледају у празно. Кад боље погледам видим да је човек
измучен и да сигурно пати. Има светле и бистре плаве очи које
су патиле, које трпе бол и у њима видим да је силом стар.
Одевен је у стару гардеробу са окраћалим ногавицама и
рукавима и прашином на раменима. Увек са Љубављу милује
свог пса а онда вади из џепа бројаницу и пропушта је кроз
прсте и тихо говори молитву. Више пута сам покушала да му се
обратим, али његов бол, његов страшан бол ме гуши и баца ме
у понор. Ја тада не дишем, само га гледам и осећам сав његов
јад под кожом. А онда он говори о смрти.
„Да ли је семе што је бачено у бразде подриваног тла,
богатом никли устерало? Да ли је икада мир моју домовину
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прожимао? А спокој? Никада! Мој се народ нагледао ратова,
наслушао плача и лелека и натрпео понижења и пораз. А нико
не прича о победама! Велики Лазаре, сигурно ти се мошти са
тугом и презиром у гробу окрећу! И све што је било свето и
честито сада труне под душманском руком, проклети били!
Самом Христу си се уподобио, јер је и он убијен ради људи на
правди Бога. Довијао се мој народ да историја српског народа
пред Богом буде запамћена, а сада се душманин довија да се
српским коренима траг затре! То је грех пред Богом а срамота
пред историјом. Неки високи и неки јаки људи се приклањају
систему Вука Бранковића и Јуде, само што је Косово и
Метохља продато за мање од тридесет сребрњака, а изгубљено
више хиијада душа. Зашто и коме?“
Тај тужни човек прича о животу и смрти који су
испреплитани. Прича о страху, прича о својој беди. Са тужним
речима куне неке душмане, и неке Јуде који су му све узели,
који су му породицу сурово побили а он им ништа не може. Он
воли своју домовину и прави је патриота и у свом тешком јаду.
Сваки пут ја се изнова напрежем да разумем његове паметне и
дубокоумне речи, његов поглед у бескрај и осећај бола који се
шири као куга. Али не могу, не јер нећу, јер не умем! Тај човек,
тај храбри човек, тај дивни човек, отвара ми душу сваке ноћи и
иако знам след догађаја, на његове речи мени изнова силазе
трнци низ кичму. Ти душмани су рекли да свуда где је он рекао
не, и избрисали сваки траг његовог постојања, поразили га и
најзад сломили. А он? Он хоће само једно.
„Онај који много памти нагло стари, дете моје. Ја сам
до скоро трчао Метохијским пољанама и слушао жуборе река
по врелом дану, ја сам до скоро био дете, а онда се време нагло
убрзало и као да ми се цео живот нагло сурвао у понор пред
очима и усталио се на онда и сада. Пропатио сам и прежалио,
напустио и покушао да све заборавим, али се сећања као неман
враћају по мене и прате ме. Моје Косово и Метохија није
географија већ идеал. Тамо ми је био цео живот, тамо су
гробови мојих предака и моје породице. Тамо је онај стари
храст у шуми поред спомен чесме где сам на момачку превару
први пут пољубио своју покојну жену. Тамо су ми све
успомене. Ја се дете моје враћам да тамо умрем.“ Тај сироти
човек тада устаје, узима кофере и креће ка возу са својим псом.
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Гушим се у сузама, а немам гласа да вриснем да не иде,
да се врати, јер ме тада тамне јаке душманске руке вуку на
шине неког другог света и стежу ме и гурају и гуше и ударају.
Истржу ми платно које пада на прашњави бетон. То је та неман
коју је човек спомињао, и која и мене прогања. Тада се у
најстрашнијем бунилу запитам где ми то идемо и онда се будим
са тешком траумом усеченом у костима! Отрчала сам у мајчину
собу и уплаканим гласом али са сигурношћу и чврстином рекла
да идем на Косово и Метохију.
Стигавши на железничку станицу најзад сам се
смирила и осетила да радим оно што сам увек желела.
Одлучила сам да посетим земљу црвених божура и све свете
задужбине, и да на тај начин, колико могу, допринесем свом
народу. Желела сам да докажем себи да се не плашим јер је уз
мене дух кнеза Лазара и косовског завета, а другима да нису
сами и да неко мисли на њих; јер то што смо далеко од југа не
значи да нас се не тиче и да нас не додирује. А онда сам
занемела. Предамном на старој зеленој клупи седео је онај исти
човек са своја два мала кофера и верним псом вртећи
бројаницу. Пришла сам му а он је устао. Крв у мојим венама се
следила и моје ноге су осетиле да губим равнотежу али сам
дубоко удахнула и остала на ногама. „Чекао сам те дете моје, да
заједно отпевамо лабудову песму, јер идем да умрем крај мојих
најмилијих. Враћам се свему светом и најдражем, свему што ми
значи. Тамо где још увек српски језик пробија бедеме и руши
зидове душманских кућа. Сећаш ли се речи великог Владике
Данила? „Тврд је орах воћка чудновата, не сломи се, ал' зубе
поломи“, Косово и Метохија ће ломити све и све рушити,
мораће и мора да опстане. Сада разумеш зашто желим да се
вратим, сада ти је јасно! Свуда где је српска душа која, тамо је
мени отаџбина моја . Тим речима је завршио наш разговор,
подигао кофере и са својим псом ушао у воз. Остала сам на
перону одложивши мој пут за неки други дан док ми се осећања
слегну. Дуго сам махала за возом који се са вриском
локомотиве вукао по металним шинама, плачући гласно и
болно. Разумела сам га, разумела сам га свим срцем. Један
мудри монах је рекао: „Каквим се мислима бавимо, такав нам је
и живот“, и био је у праву. Тај тужни човек није могао да
опстане далеко од своје куће и то га је морило и тиштило. У

227

„Косово и Метохија је душа Србије“
његовим очима видела сам осмејак када је одлазио. Најзад је
био срећан, иде својој домовини. Полако сам кренула кући, а
онда на клупи видела бело платно са три сова „к“ ,,и“ ,,м“.
Узела сам га, прислонила на груди и од среће са осмехом
гласно заплакала.
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Марија Митровић
Гимназија, Пријепоље
рбија је богата и срећна земља јер има Косово. О,
како гордо звучи та реч Косово. Гордо и поносно
због Газиместана, тврђаве која као светионик стоји и
говори о јунаштву Милоша, Лазара, Девет Југовића.
Света због Дечана, Бањске, Грачанице, Пећке
Патријаршије, Богородице Љевишке. Ја сам имала срећу да се
баш ту родим, у Приштини, главном граду, велелепној згради
са три спрата, са балконима пуним цвећа, двориштем са
стаблима трешања, кајсија, и јабука. У улици расцветалих
Липа, играла сам се са Спресом, Фљутром, Миленом, и Аном.
Делиле смо играчке, бомбоне, трешње, јабуке. Безбрижно расла
и радовала се сваком новом дану, новој игри, новом другарству.
Мрзела сам мрак јер смо морале кући.
Свануо је леп, мартовски дан. Устала сам, доручковала,
и истрчала на улицу. Није било мојих другарица. Леп сунчан
дан, а њих нема. Зашто? Питала сам се, али нисам знала
одговор. Вратила сам се кући тужна. Небом су летели авиони, а
затим се чуо јак прасак. Престрављена, потрчала сам према
мајци. Она ме је зграбила, узела у наручје, привила уз себе
говорећи ми да се не плашим јер је она ту. Ништа ми није било
јасно, а и како кад сам имала само 7 година. У кући је владала
тишина. Лица укућана била су забринута. У очима им се видео
страх. На сваки звук авиона бежали смо у подрум. И напоље
нисам излазила. Питала сам се, зашто? А нико ми није дао
одговор. Шта је то што они знају а ја не знам? С времена на
време, гледала сам сузе у маминим очима. Кад сам је питала
зашто плаче рекла је да је боли глава. Знам маму је често
болела глава, али никада није плакала. Можда је сада тај бол
јачи, па мора да плаче, помислила сам. И дека и бака се ретко
играју са мном. На свако моје питање кратко одговарају. И
приче пре спавања биле су им кратке, као да се некуд журе. Све
су мање имали времена за мене. Једина разонода биле су ми
играчке: меда, лутка Цица и мајмун Глиша. Њима сам могла да
причам о свему, нису ме прекидали, а и нису се љутили. Сваки
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нови дан личио је на онај претходни. Авиони лете, ми бежимо у
подрум, мук и тишина, забринута лица. Све ми је то сметало,
била сам раздражљива и често плакала. Нисам смела на улицу,
чак су и улазна врата закључавали.
Поново оно ЗАШТО?
Али одговор је био: „Напољу је опасно“. Мрзела сам
сваки нови дан, јер сам знала шта он носи. Мрзела авионе, и
њихов страшан звук. Питала сам се докле ће све ово трајати.
Када ћу поново на улицу? Зашто нема Спресе, Фљутре и
Милене да ме зову. Кроз прозор гледам расцветане трешње и
јабуке, пупољке мајских ружа. Хтела бих да их додирнем,
помилујем али ми не дају. Докле све то. Сутрадан кад сам се
пробудила авиони нису више летели. Била је нека чудна
тишина. Шетала сам двориштем, брала цвеће, миловала
пупољке. Кад би провирила на улицу никога није било, ни
пролазника, ни деце. Поново ме грде и уводе у двориште
говорећи ми: „Само ту можеш да се играш!“. Зашто ми
ограничавају слободу? Где су Спреса, Фљутра и Милена?
Можда и њима бране. Не знам.
Подне. Тата се вратио с посла. Дуго су причали. Мама
је ушла у моју собу, загрлила ме и рекла: „Душо, спакуј играчке
сутра путујемо. Идемо код тетке Мире у Београд“. Радовала сам
се јер волим тетка Миру, а и хтела сам што пре да побегнем из
овог кућног притвора. Гледала сам мајку како пуни торбе и
плаче. Зашто? -поново се питам.
Можда је опет боли глава. Не, нећу да је питам јер знам
њен одговор. Ја сам спаковала своје ствари и изашла у
двориште. Црни облаци надвили су се изнад куће. Почела је
киша. Пљусак ме је отерао и прекинуо моју игру. Мама је
гледала у небо и рекла: „И небо плаче“. „Зашто небо плаче?“,
питала сам је а она ми је одговорила: „Кад пада киша,небо
плаче“. Плач и сузе увек су ми тешко падали, поготово сузе
моје мајке. Пожелела сам да киша што пре стане, и небо
престане да плаче.
Вечера нас је све окупила. Опет она тишина и
забринута лица. Бака је јела и гледала у мене. Смешила се, али
јој је осмех био тужан. После вечере све сам их по обичају
пољубила и пожелела лаку ноћ. Те ноћи нисам дуго могла да
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заспим. Врпољила сам се у кревету. Укућани су били будни,
као и да нису спавали.
Сванула је зора. Устала сам и обукла се. Нисмо ни
доручковали. Морали смо да кренемо. Бака и дека су нас
пратили. На растанку, бака ме је чврсто стегла, а дека миловао
по коси. Плакали су. И њихове сузе тешко су ми пале. Говорила
сам им да ћемо се вратити за неколико дана. Моје речи нису их
орасположиле. Дуго су гледали за нама као да је то последњи
пут. Као да нас никад више видети неће.
Прикључили смо се дугој колони. Махала сам баки и
деки, и гледала у кућу не слутећи да је никада више видети
нећу. Мама је седела поред тате и све се мање окретала према
мени. Вероватно је хтела да сакрије сузе. Само је тата био
озбиљан. На путу смо стајали и одмарали се. Чула сам плач
деце, и видела тужне погледе људи и жена. Ништа ми није било
јасно. У Београду нас је дочекала тетка Мира. Грлила нас је и
љубила. Било ми је лакше. А и мама и тата били су веселији,
или се то мени само чинило.
Дани су ми пролазили у игри. Упознала сам нове
другарице. Лепо смо се дружиле. Што је време пролазило, ја
сам све више чезнула за својом кућом, за својим двориштем, за
својом собом. Недостајали су ми Милена, Спреса и Фљутра.
Пролазили су дани и месеци. Пошла сам у први разред.
Упознала нове другарице, дружила се, а у души осећала
празнину. Као да не припадам овом граду, овим људима. Волим
овај град у коме живим и све његове људе.
Али мој родни град је лепши, већи, светлији. Волим
његове широке улице, биоскопе, вртиће, цркву у којој сам се
родила, попа Мирослава који би ме увек помиловао по глави.
Волим излетиште Грмију, где сам са мојима ишла на излет.
Волим Грачаничко језеро где смо често одлазили на купање.
Плодне оранице засејане пшеницом и разним поврћем.
Шљиваке пуне најлепшег воћа. Газиместан где смо сваког
првог маја одлазили на уранак. Гледала црвене божуре који су
изгледали као велики црвени тепих. Сећам се речи моје мајке
која је говорила: „Милујте их, али их немојте кидати“.
Волим Грачаницу, манастир у коме смо се окупљали за
Велику Госпојину. Дечане где ме мајка причешћивала. Реке
Ибар, Ситницу и Бели Дрим, Шар-планину, снежну краљицу
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где смо зими одлазили на скијање и уживали у зимским
чаролијама. Волим да гледам сунце које се тамо рађа, јер оно
тамо јаче греје и топлије је. Месец који је тамо већи јаче сија,
небо које тамо има више звезда. Славује који по луговима
певају, пастире који се уморни кући враћају. Комбајне који
ноћу жању жито а свици им светле. Све је то оно што ме чини
срећном и даје ми наду.
Кажу ми да заборавим, а знају да то не могу и нећу. Да
опростим онима који су ми ускратили да растем, радујем се и
волим. Да опростим онима који су ми све узели, разрушили и
уништили. Њима поручујем: „Нису ме сломили“. Душу ми нису
могли узети, а ни срце. Јер Косово је ту у мом срцу. Док га
носим у срцу оно постоји и борићу се да и ту остане. Оно је
драгуљ који нема цену и не продаје се. Јер увек кад склопим
очи видим своју кућу без крова, са оронулим зидовима и широм
отворених врата. А поред ње велелепну зграду са балконима
пуним цвећа. У дворишту расцветалу трешњу испод које седи
мајка са тета Назом и пију јутарњу кафу, смеју се и причају. На
улици расцветале липе, а Спреса, Фљутра, Милена и ја
загрљене шетамо, оживљавајући старе успомене, загледане у
будућност.
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Маријана Димитријевић
Медицинска школа, Ужице

Колена нејака клецају болом. Блажене душе трепте
духом Хиландара. Хиљаде коњаника кроз овај дан и опет брани
часне земље крст свети.
Ореол над главом. У срцу мирис тамјана. Остај часни
јунак до краја, не издај утробу што те изродила!
Свети лик Исуса Христа црвеним вином поји ти длан.
Остај веран корену што те веже, остај веран претку свом!
Оживи земљо вољена врх главе искону свету. Дигни са
земље крхке кости, поткрепи вером главу тешку.
Врх оштрице слила се крв српска. Натопила Косова
поља. Љуби земљу што те сачувала, остај тамо где је дедовина
твоја!
Остај храбра Мајко мучена, док ти чеда ране превијају.
Заискри осмех на своме лицу, деца твоја са тобом остају.
Истинске вере траг те прати, понизни борци клече пред
тобом. У срцу вера, а у вери спас, молимо се Мајко за тебе молимо се за нас.
Молитвом чистом клањамо теби. Као крст носимо
терет до Голготе, ал' опет ту смо вољена наша, са тобом вечно
до слободе.
Епоха читава српског рода у теби крије тајне највеће,
брани храм земље своје, сачувај огњиште своје браће!
Тамјана зрно шаљемо теби, мириса светог вечни спас,
просветли Мајко јаблане своје, остај Мајко, увек уз нас.
Очима бистрим гледамо за тебе. Пратимо анђела
блажени пут. Бранимо семе твоје милости, Ијубимо теби
пресвети скут.
Хлеб насушни пружи нам Мајко, моли Христа за наше
спасење. Трептиш Мајко, у срцима нашим као пресвето
крштење.
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Истрај вољена! Душа је наша у теби. Испиј калеж
бистрог вина, јер носиш спас у себи.
Јака си знамо. Уточиште имаш у себи. Дала си нам
душу и срце, то и ми дајемо теби.
Анђеоски божуре заувек остај с нама и у нама! Са
чистим срцем, стопама лаким, задржи Мајко, своју чистину.
Пођимо Мајко сигурним путем, заједно - Богу пред истину!
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Милица Анђелковић
Правно-биротехничка „Димитрије Давидовић“, Београд
ред гробом би устукнуо и онај ко је склон да прода и
онај који би желео да купи. На косовској окутници је
сахрањен цео српски народ. Зато том земљом Срби не
могу трговати", Матија Бећковић
Београдска железничка станица. Мирис пролећа се
меша са дахом возова који необазриво пролећу пред мојим
очима. Већ непуна два сата седим на клупици и безвољно
посматрам шине које се губе у беспрегледном пространству.
Прилази ми крупна жена у дугачкој зеленој хаљини са
јаркоцрвеним ружем на уснама. „Да ли је слободно?“, смеши
ми се. „Свакако, седите“, одговарам. „Куда сте се упутили
овако рано?“ необавезно ме пита. „Идем кући. Враћам се својим
родитељима.“
Немо ме посматра, а затим изусти: „Где живите, ако
није превише неприкладно питање?“ „На Косову, у једном
сеоцету, Бање се зове“, одговарам јој сада без имало жеље да се
упуштам у дубљи разговор. Међутим, она то не примећује па
наставља. „Са Косова сте?“, изненађено понавља моје речи.
Климам главом у знак одговора.
„Не знам много тога о Косову, само оно што на
телевизији, понекад чујем, али то су углавном политичке
чињенице. Знам да многи кажу да је Косово душа Србије, па ме
занима зашто је тако. Верујем да се у тој најскупљој српској
речи крије много више културног и историјског блага од
безазлених политичких идеја и расправа. Да ли бисте могли да
ми мало приближите историју Косова, уколико сте упознати са
њом.“ Очи ми сијају. „Да, има ту много више од безазлених
политичких расправа за које обично везују Косово. Наши преци
су стварали и градили задужбине, како бисмо их са поносом
чували и уређивали, а ми уместо тога дозвољавамо да као
стихијом однесени нестају пред нашим очима. Понекад ми се
чини да неки од нас намерно затварају очи пред призором
несреће, и да свесно заборављају приче које историја већ
вековима чува. Много пре сурове данашњице Косово је за Србе
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било ратно огњиште али и топли дом. Чувени српски владари
из лозе Немањића, баш ту су саградили своје највеће
задужбине, које и даље живе. Манастири као што су Сопоћани,
Дечани и Грачаница дом су многим монасима. Многи од
манастира у рату су оскрнављени, а неки чак и уништени.“
Прекида ме. „Знам, нажалост.“ Не обазирем се на упаску и
настављам причу. „Пре свега Косово је нашем народу одувек
било уточиште, верни друг, раме за плакање, рекла бих. У оним
најтежим тренуцима Ијуди су писали песме, баш о Косову и у
њима спомињали наше највеће јунаке који су ту погинули
бранећи Србију. У причама нашег народа хероји као што су
Милош Обилић, Кнез Лазар, Бановић Страхиња и многи други
и даље живе.“ Усхићено ме прекида. „А што се данашњице
тиче, шта ви млада госпођице мислите, шта је најсуровије у
овој стварности што је везано за људе и Косово уопште?“
Збуњено је гледам. „Рекла бих да је најсуровије што људи
дозвољавају да српска крв и даље натапа косовско тло, што
дозвољавају пре свега да нам отимају оно што је у потупуности
наше, што мирно посматају како нам кидају срце и душу док
уништавају наше споменике, убијају људе на нашем тлу, и сто
још увек неки од њих имају храбрости да народу погледају у
очи и кажу да ће бити боље, а говоре то без имало жеље да
своја обећања и испуне.
Ми морамо да престанемо да верујемо у приче и да
почнемо заједно да се боримо за Косово, пре свега због оних
невиних страдалника, чије је тело, а и душа остала ту. Морамо
се борити јер ћемо једино тако успети да не оскрнавимо
успомену на њих. Многи тврде да је Косово свачије, само не
српско. Прочитала сам негде изјаву Вере Павловић Лончарски;
директорка Републичког завода за заштиту споменика, која
крунски доказ за своју тврдњу да је Косово српско изводи из
питања: 'Зашто би неко палио нешто што је његово? Зашто би
имали толики отпор према нечему сопственом? Нисам видела
да је неко запалио џамију.'“
Смеши ми се, а у очима јој играју силуете туге.
„Слушам вас и не могу да верујем. Морам вам рећи да сам
задивљена. Ја сам такође рођена на Косову, али сам давних
година, још за време рата избегла са родитељима у Француску.
Било ми је потребно да чујем да срце једне тако младе особе
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куца заједно са срцем Србије. Верујте ми да ће све бити боље
када људи схвате да душу своје отаџбине не могу лако
истргнути из своје душе, и да треба да је негују са истом
бригом као и сопствену. У супротном, ако не буде тако, и ако
одете ви, ваша породица, ваши пријатељи, ако оду успомене,
душа Србије, Косово, остаће сама и пуста, а таква не може да
опстане.“ Чује се хук воза и глас који са разгласа објављује:
„Воз за Приштину је стигао на перон број седам.“ Жена у
тамнозеленој хаљини ми пружа руку и шапуће: „Не заборавите
да је Косово земаљска одгонетка небеске загонетке.“ А затим
нестаје у купеу плавог воза.
„Косово је најскупља српска реч. Плаћена је крвљу
целог народа. По цену те крви је устоличена на престолу
српског језика“ Матија Бећковић.
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Милица Павловић
Гимназија, Инђија
но је наш корен, а ми смо његови изданци, и као и
свако дрво, без корена који представља једину, праву
синапсу са овом Мајком, оно неће наставити да листа
и да плодоноси. То дрво живота једнога дана ће се
осушити, дана када му и сам корен буде уништен. Уништен јер
је заливан вишевековном мржњом, грижен енормним бесом и
агресијом које се свом силином срушила на симбол храбрости и
жилавости једног народа. Жиле које су продрле дубоко у
мајчину утробу, и снажно се утисле у њу, да су у једном трену и
саме постале део ње. Вечно повезане нераскидивом синапсом
мајке и детета који ништа и нико не може и неће прекинути.
Али, ако се икад деси да вам неко или нешто учини да
се та веза оштети, да се то исто дрво осуши, цветови распадну и
да веза попусти под притиском неке оноземаљске силе, и тада
ће постојати нешто што зовемо зрнцем наде, то је онај прах, оно
семе које лети, лети са злом уништеног цвета. Семе које
прелази миље, прелази горе, равнице, језера и мора, оно је
зачетак наде ношено душама које лутају у потрази за
испуњењем својих личних послеживотних мисија. То је оно
што ми зовемо ветром, ветром загонетности, који нам се чини
као неки покривач, који нас исувише присећа на оно што смо
познавали, а што зовемо прошлошћу.
Да та искра прошлога која нас обавија, уједно нежно
обавија и то семе, обухвата са свом силином своје
праегзистенције или свог прапостања. Он, он је једини који све
осети, осети разлику између семена зла и семена добра, као што
и то осети лукави трговац када додирне новац. Он је тај који
врши селекцију, он је тај који је уроњен у читав простор, онај
који испуњава сва тела и залази у сваку пору нашег бића. Прва
ствар која нас учини људима је његова основа, ваздух и оно нас
одређује, да наши последњи издисаји њега буду загонетнули
него наши први удисаји. Он је оно што зовемо етром, петим
елементом праегзистенције. Уједно је и брод на коме плови
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семе једне расе, једне нације, рода, цивилизације, културе и
вере. Оно је потомак истог оног цвета од кога смо сви ми
саздани, од исте оне материје која је искључивом случајношћу
учинила да будемо оно што данас јесмо.
Брод који плови, плови са својим изаслаником, он је тај
небески трансмитер који ће учинити да звезде поново засијају и
да се сунце врати на оне опустеле горе, на којима је маслачак
покривао долине. Преко предела чији су потоци потамнели,
чија се вода претворила у таму оног часа када је земља
покрварила, када је испустила ону црну крв услед непостојања
црвене. А дрво живота бивајући инфицирано заразом која се
несвакидашњом брзином ширила, утапало се у призор. Грана
осушених и трулих корена помодрелог од суза које је пролило
услед мајчиног губитка, услед погледа на оне душе које су
пузиле и вукле се по земљи. Те чудовишне наказе које и саме
труле изнутра, уништавајући сваки живот пред собом, сваку
наду и њен траг. Њихова крв је још тамнија, јер они не удишу
ваздух који живот даје, а уједно га и узима, и зато не умиру али
и не живе. Он је за њих отров за који лека нема, он изједа
њихова уста, које не могу да изусте молитву искупљења, очи
које не могу да виде светло сем таме.
Сваки живот је једна велика борба у коју човек ступа
не бирајући да ли он то жели или не. Али исте тешке и крваве
битке воде и ствари невидљиве за наше очи, далеко од наших
чула, као и оно танано семе изложено раку који се шири
великом брзином, а данас би га назвали грехом. Послато је у
бескомпромисну борбу звери, а на том путу до циља треба
примити много удараца. Неки од њих могу да вас учине као да
не постоји могућност да наставите да и даље примате ударце
или да се не распаднете. Колико год вам се чинило да држимо
конце свог живота и судбине у својим рукама и да можемо
њима да баратамо, они ће нам увек измицати и клизити баш као
и неком неспретном лутку који је марионета у рукама
господара који је тај који одлучује кад ће он направити свој
корак јер, побогу, сами смо себи законетке, сами себе не
разумемо довољно.
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Тако је и оно ношено судбинским везама и концима
пловило долином када је наишло на своју прву у низу препрека.
Ветар је застао мало, како је упловио међу планинске венце
који су се дизали до самих граница неба остављајући прилику
семену да пусти коју сузу на својој донедавно родној земљи
коју је од милости звао домовина. И баш кад је био спреман да
своје дуготрајно путешествије настави, срео је пријатеља,
његовог и његове мајке. Присећао се тренутака када су исте
капи росе делили, како је и њега дрво живота често спасавало
од звери које су насртале на њега привучене његовим шареним
латицама и опојним мирисом који се миљама унаоколо ширио.
Сада, желећи да га по први пут додирне снажне латице се
отворише са намером да прогутају плен који су дуго чекале, а
који је сад био тако близу. Да брод није скренуо своје кормило
на време живот младог изасланика би био завршен, борба је
изгубљена, а мисија задата од стране истих оних лутајућих
душа које и дан данас лутају над крвавим пољима неуспеха,
латице се уз тресак затворише а семе је осетило и чуло
најтужнији крик од којих је и сама беживотна долина зајечала.
Латице поцрнише а цвет, да ли због неоствареног циља или
сопствене боли увене у најгорим боловима. Боловима
изазваним раком савременог друштва, болешћу која полако, али
сигурно, милећи допире у душу и срце савременог човека,
болешћу званом грех, или од неумољиве туге за могућности
покретања латице без господаревих прљавих прстију. Семе је
преживело од многобројних борби на које ју је навела судбина
или живот или је можда неки господар са опорим осмехом на
лицу.
Али они су то семе и довели к мени, преко свог
изасланика, да ја, неко биће удаљено од свега, чујем шапутање
неког језика мени дотад непознатог, које ми изнова и
изновашаупућу он, семе дрвета живота у хору са душама ветра
и самом тишином. То су речи које су биле део мене иако сам их
први пут чула, а језик, језик мојих предака. А оно небо било је
само граница онога што сам ја звала домовином, само оно и
нико више.
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„Врати се, врати се...!“
Семе се вратило и било похрањено у своју вечну
гробницу, у мајчину утробу, одакле је сваке године пружале
гране ка небу, а корење је дубоко гнездећи се у мајчином
загрљају.
Јер сваки крај је неки нови почетак, а душе се увек
враћају тамо где им је и место, јер не бирају оне место на којем
ће бити зачете, већ оно бира њих, место где ће битио вечно
похрањене, место звано ДОМОВИНА.
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Стефан Гаљак
Гимназија, Рашка
орачам праскозорјем. Пламен сиви обитава на
пучини казнене клетве. Мирише Моравска земља, и
миришу млинари, класје доброте. У том даху,
проломи се копљаника света, надарен и одабран
велечасник иступи из реда пеха: „Хорде зауставите,
одбраиимо душу нашу, Косово српства.“ Снага тишине надвала
моћ, да човек је само немушти следбеник светих, у коме је име,
корак јачег, испод камена, глас плача. Недостижна светлост
белих одаја и мртвих поља у расцветању. Као да чујем милост
Твоју, из пуке даљине; пада на земљу, бол и јад, и ништа осим
немоћи, мије тише, и заривено у дланове брезге, као издаја.
Несуђен јарам, кроз ратове освећених, красише
оковницу полуокађене стрме. Ћуд је погану заклети срп
задојио, да служи потурченом кадији; отео благост братовљеве
преснице. Сердара бојишта још миришу; и, гле, чудесна лепота
појави се на изданку орхидеја белих; зар цветају још, за кога?
Брат је брату училио крст православни, на недра; пући ће срце,
од челика да је. Туга је живот, не одбранити своје. У немоћи
гледати, како отимају наше груде, поља и светиње, ко више
ђекоји ту завладаће. Куда нас воде путеви, ил‟ поноса ил‟
издаје? Ниједан ни други Господњи нису. Чекам, као да Годо
ипак доћиће. Под стаблом истине; ту нема живота. Са висина
прогнаних, гледам време прошлих, отетих и дедова наших.
Верности у платине, у ред до реда стрељачких батаљона, и још
суморно сунчево заталасје, подсећа да још нечега има. Тамо где
рађају се најбујније зоре, окупане целивном мудрошћу
пастиреве чикме. Обеле поља, дочекују рајске крилатице и
помејаре изгнаних; уздах, једна душа у крај поља ишчекује суд.
Лазаре, соколе, кличу ли моштанске бити у козарске долине?
Чујеш ли света опела; куда нас воде? Од пештерске се зебње
поросе класја златоусте житорађе; не жњу је наши вранци.
Залуд тог хлеба, души приносим крепко, немам с киме дар
поделити. Отуђени, отети, опарани, окаљани и остављени. Као
благун, у божњара дане. Безброј боли у једну кусу дубочицу.
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Вараш ли се, брате? Куда те желе јаничарске роте? Стојим на
сутону, захукла искосница черге милосника и пострадало кади;
гори рода земља Горског вјенца, горе пеливани, ћивоти и скеле.
Умиру гаснула стада, окупана чемером и цедом. И нерођена
чеда, наслутише крај. Ко прокле их!? Немост је јача, ћутим.
Отац и мати не моле гребене на којима положено Твоје тело
ускликује греху јамственика, када откине струн, нема их више.
Ти тражиш свет узвишени, широки хоризонт. Отвори очи,
истина ти за пашом келебише, гледај је у очи, истина се зове.
Укинули су Бога, и власт поста Бог. Тад бесмртност на залеђу
дражеснога презира, отапша час по час клете мене. Суза и која
не пада земљи, над положење, слави твоје тржанство. Док
корачам, осврнем се ка телима, сасеклим од неке чудне студи.
Сву ноћ превепа бил; жална су поља. И речита суза казује ми
Савину просвећеност, када богумилске заротничке сласти не
престају. Метохијска мати, Богу је поклонила чедо своје, чила
пости у вазнесења. И крила изаткану милост, под поњавом
старине; мирис је дуње жуте. Обилића пој, дозива на успење,
као да још имамо снаге за борбу, као да смо неуништиви. Јесмо
ли, Лазаре, царе? Твој повик, разоблисти корење браће наше.
Хвала ти, што си их оживео. Хтели су и остављени да угасну
цват црквењакове уклеснице; заснули су остављени. Зарад кога,
зарад чега? Не мери лоза од мртвих вода, рођење што ће с
јесени доћи. И засип на длану зеленом походи неку чудесну
лепоту. Сјатили су се ту, где острошка освештана водица у
ноћи Богојавца, сипи низ доброчасне и блажурне стене, где
влада. Одатле, подарене мисли до повратка освита тлак, никада
родити неће. Идућ стазама, немоћних и прашних, откине се
круна озлеђеног роба. Пада, устати не сме. Јеси ли то ти?
Клањају се, те вере нису, и горе још чине, српљанике јаничара
оштре за брата. Страх и неизлазје. И брата и оца, не могавши
мати крепку, отиснуо је јунак им јединац, поклонио им царство
небеског. Не желећи, постао је душманска хуља одерања. Опет
јечи и пролазе кроз призренске тамне суноврати, брат до брата,
друг до друга, као на једном брдовитом Балкану, када су невина
чеда, дала своју младост, у једном дану. Кукавичин пој,
ништавну жалопојку претапа у јаничарске хорде. Узјаха та
тишина у истрајању, далеке им хриди одзвањају; куд копита
вранчеве уздизала до небеса, гласје се чаглавара премости на
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два струна. И браним те, духовниче, и зарад остављених, јер
један сам од њих; преживах краставу и заживљену злокобу на
откровењу. Тамница. Одавде је небо разоткрило једно
живопознање, небо је само. Додирујем тла, без расуте стопе,
отпловљени на ужална пловишта, где спи твоја и света мисао:
,,Ја сам То.“ И проклете авлије су, под олеандрима цариградске
обести, владају касним страдањем. Некада бранили душманске
паштелнице, а Косово је дозивало немо, верујући да га чује
свак. Ту сви су криви и невини, човечанство прича и причу
понавља. Говораше Христ, Исус Наш, у истоветје полазећи
гордо, радујући се сваком мирпознању, на помисао затужи: „Ја
сам То.“ Вајкад је душа пронашла света уточишта, ил' у рајске
блаженице, ил' у Хадова растројства. Ти си души подарио
спокојење. Занета је била задужничка освета, у освите и данак
крви, још не зна куда разложити беспоседну слутњу, у имену
сумње. Свако Твоје послање, чекам. Време понавља све
прошло. Нек‟ султан покори без узда раскош; Бајазиту сину
веће дати неће. И посрамљен бићу; не кошти листогазје у
заливске воде; ту пасти неће. Мирише зов. У тамници твојој
још нешто мрмори, куда се спрема? Видиш ли усуд му
подарену? Није за ветрова, однело јад. Још мирише зов. Тебе
сам одабрао за свог вођу, Лазаре, брате светих. Тражим ти
помиловање, Душана цара једино непозвање; Српкиње,
песникиње маслачака и Бранковине, истинску реч. Теби, само
теби, и од тебе, помилност тражим. Не за себе само, за род
српства цели, одавде до равница натопљене крвљу невиности.
Имам ли право на то? Косимо друмове тазбина, некада смо се
ту скривали. Били смо једно. Јунак косовски не живи за славу и
пехар, њему је част бранити отаџбинске зделе, из којих тече крв
мироточива. Уздишу Дечана стада, није им јутро поклонило
росу; одатле морају ићи. Куда, где и коме? Зар оставити
огњиште свето, где колевке њишу кус одаје спокојства. Отићи
далеко, понуђен и почашћен, али заувек одбачен. Савина вода
тече, и нестаје у дуборезне поноре, осећа се и ту страдање. Ту,
где која суза не упи земљи великодушно благо. И дуката страст
преточи у једно понижење; крај. Небо се свети сивом сумраку,
које гаси и последњу наду, да ту треба корене пустити.
Одлазећи у ратове крсташке, силом незрелих гобеља, били у
ланцима. И данас, ово време не прашта, ово време кује,
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проклиње и руши. Ту, где све је почело, ту, где се мора и
завршити, сада се отимају. Заклетва је њихова ђавоља молитва,
не знају они за понос и достојанство. Руше нам манастирска
врата, крст са височијег храма ломе. Пале и сатиру све што је
вековима на косовској земљи рађало и цветало, као божур
црвени. Зар, немају душе, када нам душу узимају, Косово је
душа наша. Ни разума, ни свести; све су нам узели. Осећам
тескобу и тишњу на срцу; знам да још неко мирно не дочекује
тамну ноћ. Браћа наша, сестре миле, и долине красне, као
мајска драж. Одлазим на починак свети, на длану кријем кап
наде, да ће Косово и Метохија, бити наше, душа наша, којом
дишемо, бранећи се од нечастивих. Склапам уморне очи, у
мени поноћ, пуцкета суво грање, пот кораком, некуда идем.
Гледајући у земљино добро, открисе преда мном рај. Сунчева
коса заруди на обронку, у даљинама недогледна поља, оранице,
пуста равница. Све је тако лепо, пуно нежности и сјаја. Примам
у загрљај свој, свако чедо бело од неке тајновитесветлости.
Небо спаја земљу, у једно сва је стала. Нисмо више, оно што
били смо. Чују се песме, јече ужарена блага. Свак својој мати
хрли у скут. Тамо далеко, где процветао је лимун жут. Тамо где
пали су многи, тамо где плаве су гробнице. Олујне биле су
пути, којим јунак уз јунака, гасио самоћу. И тако једном, и
никада више.
Нестали су они, који су свој живот дали за спасење
нерођених; вечна им слава. Безброј је душа упило море плаво,
невино, као они који су му на души положени. Косовске груде
дозивају на помиловање; освануло је јутро часа. У њему,
тишина и тихо појање. Неко говори, али му лице не виђаше. И
све јаче, и све громкије. Трепери земља, израњају окови клетих.
У томе тајна није. Чекајући, губимо моћ, губимо снагу. Ко чека,
тај дочека. Некада то дочекање доћи и неће. Душа ће наша,
изван тела, сама и подарена, лутати лодневљем живота,
тражити истину, после нас. Да, душа ће наша бити вечна, када
престо изнесе из телесне творанике. Све остаје вечности на
милост, и камен, и река, и једно време; ми бићемо далеко,
одвојени и по заслузи. Та душа српства, Косово и Метохија,
живеће вечно, као победа, као спас. У светињама, мирис
тамљана, мирис православља, откровење. Остаје благо на
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земљи, век и на век. Нека чувају они који умеју, наша душа,
наш пород. Вечност је тако пуста, тако пуста...
Над зрневљем безгрешног убирам повест свету, у тој
повести положено је тело наше. Још миришу, уздашно и свето,
равнице косовских прежевара, у метохијске одоре оивичене. Та
душа српства, та Савина, Лазара света земља је дукат у чеснице
безнађа. Као топлина соколовог гнезда, где под сјајем
ружичастих сазвежђа кличу плетисанке и неуморне пастирице.
Тамо, у помилном скуту, у души освита најбујнијих зора, тамо
где Косово и Метохија је, душа Србаља.
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Марковић Никола
Техничка Школа „Никола Тесла“, Лепосавић
та је то душа? Постоји ли она? Има ли човек душу?
Одоговор на ова питања осетио је свако ко се
нашао у ситуацији да због неког или нечег веома
жали или се веома радује. „Заиграла му душа“ или
„заболела га душа“ рекао би на прост начин наш народ.
Лепо је када неког упознате ко има добру душу, који
има душу лепу и меку као памук. Насупрот томе, какав је човек
„без душе“? То је злотвор, себичњак, неко ко је спреман на све
и који је гори од било ког другог бића на овој планети. И овај
злотвор има душу. Али је она заробљена у оковима греха. Душа
се негује, чисти и умива у посту и молитви, узраста у добрим
делима, снажи се и окрепљује у страдању и трпљењу... Она се
временом тка добрим или лошим нитима. Душа је важнија и
претежнија од тела, јер је она вечна и непролазна, а тело слабо
и пролазно. Тело временом стари и постаје ружније, а душа
може бити све млађа и лепша.
Да ли један народ и једна земља имају душу? Она се
као и код човека огледа у свести, осећању, склоности тог
народа да чини добро или зло.
Српски народ је један од ретких народа који се поноси
својом историјом, традицијом, културом, православном вером,
односом према другим народима..., својом душом. Кроз више
од десет векова колико се памти и записује историја српског
народа, народна душа је ткана и израђивана кроз тешка
искушења, страдања и патње. Центар свих тих збивања је био
на Косову и Метохији. Не каже се случајно или узалудно да је
Косово и Метохија колевка, срце и душа нашег народа, наше
земље.
Колико је овде суза, крви и зноја проливено, колико је
молитви Богу узнесено, колико је црквених звона звонило,
колико је тамјана мирисало, колико је свећа и кандила горело,
колико је костију сахрањено, колико је божура процветало,
колико се душа српских на небо узнело...? Свети: Симеон, Сава,
краљ Милутин Бањски, Стефан Дечански, Јоаникије Девички,
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Петар Коришки, Кнез Лазар и мученици косовски, Арсеније,
Данило, и колико се још може набројати светитеља и
светитељки знаних, а колико тек има незнаних који су
освештали ову земљу.
Богољубље, родољубље, доброта и поштење, истина и
правда, само су неке особине нашег народа са којима се рађао,
живео и умирао на овој земљи. Народ се руководио поукама
заснованим на Божијим заповестима као што су:
„Марко сине једини у мајке!
Не била ти моја рана клета,
Немој сине говорити криво
Ни по бабу ни по стричевима,
Већ по правди Бога истинога.,
Немој сине изгубити душе,
Боље ти је изгубити главу
Него своју огријешити душу.“
Или „земаљско је замалена царство, а небеско увек и
довека“ називамо „косовским заветом“.
Ретки су народи који могу да се поносе са оваквим
богатством који српски народ има. Кроз историју се често због
тога јављала завист код многих народа и земаља па су у свом
безумљу покушавали на разне начине да нам то богатство или
оскрнаве или преотму. И дан данас то покушавају! Покушавају
да нам ишчупају душу, некада су то чинили отворено силом и
ратом, а данас то чине силом и ратом и разним лукавствима
наговарајући нас да нам ми добровољно предамо душу.
Бомбардују нас, убијају, ваде нам органе, прогоне са наших
огњишта, пале наше цркве и домове, прекопавају и преоравају
наша гробља, оптужују нас и осуђују нас да смо ми криви за све
што нам се догађа, затварају у тамнице... Све што је наше смета
им, јер сведочи о нашем постојању и њиховим злоделима.
Али узалуд се труде, јер то што они немају не може да
се пресади и неће да се прими код њих. О томе лепо говори
„Пркосна песма“ Добрице Ерића:
„Мора да су чуле белосветске банде
Да имамо златна срца,
Па их ваде
да их пресаде у сопствене груди
не би ли и они били људи (...)“
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„Зашли сте много у ноћ поодмаклу,
Али узалуд ћете линчовати
Најгостољубивији народ на планети
(због чега ћете горети у паклу)
Јер људско срце
Чудо над чудима
Неће да се прими у вашим грудима!“
Шта је пролазно у односу на вечно? Шта је земаљско у
односу на небеско? Шта је тело без душе? Шта је Србија без
Косова и Метохије? Постављајмо себи стално ова питања,
чувајмо и недајмо да нам узму то што имамо. Ми чак немамо ни
права да било шта потпишемо и да им дамо јер су нам то преци
наши оставили, а ми само требамо потомцима да сачувамо.
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Николина Вукадиновић
Топола
рошлост је вештом руком исцртала многе путеве,
мостове и вирове. Мниги ветрови носише све пред
собом, кише сапраше прагове, снегом је
прекривено све што је трајало и што траје. Сенке се
крећу незнајући ни од чега беже ни ка чему иду
док се у овом новом ваздуху осећа мирис нечега старог. Мирис
се шири заборављеним пределима, преноси тонове из
временских и просторних даљина, боји слику миром и
спокојем... Међутим, однекуд чује се зов, крик, плач. Однекуд
се стварају они исти облаци који лију оне исте кише, одједном
се створише они који су одавно отишли и којих нема више. Јуче
се врати у безброј нових облика, учини да сутрашњица на врата
и не покуца. Јер многи су тај праг прешли, а да их баш ништа
лепо није сачекало. Иза тих врата која воде у прошлост скрива
се будућност.
Дух, природа и традиција нашег народа везују се за
једно место, један период и име. Жеља за постојањем и
трајањем долази одатле вихором недаћа, сумње и страха.
Покривено велом тајни и митова стоји утврђење као сведок,
судија, тужени и оштећени као лаж и истина, вино и отров. А
сада то утврђење, то тло којим су газиле многе спретне ноге, на
ком су се певале најчистије српске песме, прелази из руке у
руку мимо питања и дозволе. Да се изговарају већ изговорене
речи пуне патриотизма, обећања и покуде, способније и чвршће
руке грле земљу која мирише на Србију, из које ниче све што је
српско, на коју падају као киша српске сузе... Све што је било и
што ће бити у прошлости себи тражи савезника, све што је
пало, спотакло се, баца поглед иза себе тражећи разлог. Сила
прилика нас је одвела на многе стране, сада када се враћамо
себи наилазимо на господаре сопственог царства, круна стоји
на промишљенијој глави. Стоје на непознатом престолу јер су
ту још увек трагови српског корака, још се чују исконске
српске речи, земља је натопљена сузама које испраћају, жале и
моле. И сада када је песму заменио јецај, када је коло заменила
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колона исељеника, сада праве вредности добијају своју цену,
али када ће политичке и економске интересе заменити смисао
живота, спокоја и припадности! Зашто човек губи битку
динаром и делом територије? На то питање нема одговора, ту
су само сабласне слике, страх и чежња, чежња за прагом
,домом, завичајем, чежња за ближњима који су се изгубили у
борби за идеале, чежња за правима која су изгубила на
вредности. Све се заснива на правилу јачег и неписане
предности. Сада је све поузело маха и више нема пута за
повратак назад, сада је рушевина у пепелу фотографија
домовине, сад човек није довољно јак да се избори са тим.
Без обзира на бол и патњу треба се окренути новом
изласку сунца, тражити енергију без које баш нигде живота
нема. Када је најтеже и тада се успеси могу низати, човек може
наћи свој мир и када се диже из пепела, прашину ће очистити
неки нови топлији ветрови, обасјаће нас светлост која улива
наду и веру у боље сутра, а путеви ће нас одвести баш тамо где
смо и заслужили. Нека нам полазише буде и циљ, можда нас
заборав на први корак учини мање спретнима, зато Косово
треба носити у срцу јер баш ту оно чува све нас!
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Горчић Марија
Школа за текстил и дизајн, Лесковац
ора је. Недеља у априлу. Сат тупо откуцава и тромо
вуче казаљке пуне олова и тешког бремена. Хладан
ветар удара у прозоре сеоских кућица. Земља је болесна
од ових времена, земља је жељна духова прошлости
који куцају на врата напаћене Србије. Само тишина лебди у
ваздуху. Нико не отвара.
Можда нисам достојна да пишем о духовима који не
живе више овде, на станишту греха, бледила и пролазности.
Станите људи! Станите, где журите!? Зажмурите и осетите
мирис покошених ливада са Косовских поља, чујте како ветар
носи јауке хероја и палих јунака, чујте крв њихову, узаврлу
српску како пулсира венама... Станите људи. Чујете ли звона
Косовских цркава и кораке верних ходочасника, осећате ли
мирис тамјана, осећате ли веру велику? На дну мојих груди зри
једна песма вековима писана нежним а мрклим прстима. У
души одзвања звонки глас Анђела. Чујем их како певају и моле
за наше светиње доле, на Косову. Сваке ноћи усним
милешевског Белог Aнђела како лети над српском земљом и
непролазним сјајем обасјава нас. Плавим небом мира и спокоја,
он лети и носи поветарац наде. На изданку дана, у сутон, сељак
се враћа кући. Скидам мантил, натопљен муком. Пада пред
икону. Чујете ли његову молитву? Чујете ли речи скрушене и
сузе крваве? Чујете ли тихо јецање и дрхтање? Осећате ли бол
његову за отетом му земљом, осећате ли страх његов од
неизвесности? Ох, Свемоћни, ми смо ништа спрам тебе, твоје
моћи и безграничне љубави! Зар да пати овај намучени народ?
Још колико изгубљених живота, још колико суза и неиспаваних
ноћи? Одговора нема. У зору, кад мајка пође на гробље, а небом
узлети јато гаврана и дигне се нека чудна магла, на лицу њеном
за искри једна суза, само један јецај из мора туге у њој. Нада ли
се још синовима да јој дођу из рата, да их снажно загрли? Зна
она. Увенуле руже не цвату на ново. Само успомене живе у њој
и два дечака који трче около ње. Док свећа лагано гори, дан се
полако дани, и крхка појава ове јадне женице одлази кући
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својој. А некада давно не бејаше тако... Некад су овом земљом,
њеним шумским путељцима и непрегледним долинама јурила
Српска деца, а очеви поносито орали и жњали. Сад тим
просторима хује хладни ветрови. Пустош и прашина. Хоће ли
се пепео дићи високо у небо и оживети та времена? Хоће ли
Косовским рекама опет потећи бистра вода, а амбари се
напунити мирисном пшеницом? Хоће ли милостиви Бог
услишити молитве овог народа? На земљи која чува тајне
Косовског боја, на земљи којом ходаху дивови, на земљи
плодној и вечној, ту, на Косовском тлу је Србија. Одатле дише,
одатле живи. Може ли мајка без детета, може ли риба без воде,
може ли Србија без Косова? Моли се народе, нек се чује твој
глас, рашири руке своје мучене ка небу, моли за Косово! Није
Косово само земља, поља шуме и долине. Није Косово куће
планинске и старе воденице. Није Косово жито мирисно ни
зреле јабуке.Косово је српски народ који се бори за њега до
последњег дана. Косово су цркве и манстири, наше светиње.
Косово је душа Србије. У поноћ кад се казаљке поклопе,
заживи нови снег. Птице заћуте, ветар утихне, магла се спусти.
Над Србијом небо звездано. Милион звезда, милион жеља.
Поносито сјаји Даница, звезда највећа. Ја имам једну жељу коју
носим у срцу. Она је тајна али знам да ту жељу сви желе тајно.
Тихо, најтише гледам у модро небо, молим анђеле. Ваздухом
струју звук весео, чујем гласове косовских девојака. Сабор је,
сетих се. Воде коло, све лепша од лепше. У народним ношњама
личе ми на шарене лептириће, и тако до касно у ноћ...
Зажмурим и осетим мирис свежег брашна. Старац дрема у
планинској воденици, а вода тихо жубори. Зора ће још мало,
мисли он.
Полако свиће нови дан. Сељаци журе у поље. На
гранама гугутке буде девојке. Пролеће стиже и неприметно с
увлачи у наша срца. Пољем се шири мирис покошене траве.
Све се буди. У мени чудна енергија. Хиљаду трнаца пролази ми
телом. Као да стојим на врху планине и посматрам ову дивну
земљу која врви од боја, врви од живота. И никад неће стати.
Као феникс из пепела увек се наново рађати, са сваким јутром,
са сваком ластом, са сваком девојачком сузом. Капи росе
милују латице раног пролећног цвећа. Полако скидам наочаре
од безброј нити на којима плове зрна маште. На дну срца лежи
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једна жеља. Усне се неспретно помичу. Глас дрхти, али
изговара речи толико снажно. Желим да Србија дише поново,
желим да се врате они што избегоше, нек се врате на огњишта
стара, нек заживи ова земља. Желим да Србија коли поведе, да
цркве нове ничу, да се деца рађају! Желим оно што је наше,
желим оно што нам је отето, желим само једно, желим српску
душу-желим Косово и Метохију.
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Милица Милошевић
Гимназија и ССШ „Петар Кочић“, Зворник

а знам да моје ријечи неће промијенити свијeт. Исто
тако знам да од њих људи неће живјети боље.
Mени је лако говорити о Косову и Метохији,
мени,
слободном,
равноправном
грађанину.
Заштићена сам од хладноће, сита и обучена ,са седамнаест
година и нисам свјесна страдања које је српски народ
претрпио.Да бих поткријепила своја залагања морам да бирам
праве ријечи, аргументе и да будем спремна да се суочим са
чињеницом да ћу наићи на многа неодобравања мојих ставова.
Српски народ губи вjеру, оптерећен је собом и својим
страховима. Заборавља на косовско становништво које је
протјерано са својих вјековних огњишта, расељено широм
свијета, на спаљене домове, оскрнављена гробља и уништене
цркве и манастире. Дозволио је невјерницима да се наругају
православљу и Богу, да избришу духовне трагове и историјске
коријене. На шта је спао тај народ,када су му потребне невоље
да би се сјетио Бога свога.Ријетки су они који су у вршењу
добрих дјела и молитвама остали истрајни. Исус Христос je
рекао:
„Много је званих, мало изабраних.“
Православни Срби на Косову и Метохији,
обесправљени и незаштићени, протјерани и обескућени, то
најбоље знају. Они су попут Христових мученика и
страдалника јер побијеђују оне који мисле да могу стићи до
циља наносећи пораз другоме. Још увијек има оних који вјерују
да ће доћи вријеме када ће се насилници покајати и увидјети
величину свога гријеха.
Судбина Косова не представља ништа друго него нашу
сопствену судбину. Колијевка Српске православне цркве и
наше културе налази се на Косову. Због тога су невјерници и
антихристи, одузели Косово знајући колики ће бол и патњу
нанијети српском становништву. Међутим, постоји дио народа,
који вјерује у причу са срећним крајем - причу о уласку у ЕУ.
Оно што они не виде, је да сарађују са непријатељем који њима
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диригује, а када слијепи води слијепога, обојица ће пасти у
јаму.
После свега што се десило cрпски народ је остао у
мањини као и светиње. Пећка патријаршија, Високи Дечани,
Грачаница, Богородица Љевишка и Косовско поље
представљају важан део наше културне баштине. Српски народ
се залаже за заједнички живот у љубави и слози. На Космету
има довољно мјеста и за Србе и за Албанце.То је лекција коју
смо научили још као мали,а хвала Богу имали смо и
узоре,према којима требамо поступати. Не смемо заборавити
пострадало косовско становништво,цара Лазара, Милоша
Обилића, и нововијековне страдалнике, односно, патријарха
Павла, који је духовно објединио раштркано српско стадо.
Нажалост, постоји један део албанског становништва који
настоји да створи етнички чисту албанску земљу. Говоре како
су наши манастири првобитно припадали њима, а заборављају
да су те исте манастире уништили до праха и пепела. Утјерали
су страх међу косовске Србе. Бити Србин са Косова није лако,
али тај народ је Бог благословио јер њихова вјера не посустаје.
Мањина која је остала на земљи својих предака, не стиди се
свог проијекла, сигурно вреди више него половина
православног српског становништва са ових простора.
Нисам у стању да затворим очи над лицемјерјем оних
који су подржали оцјепљење Косова. Одбијам да затворим очи,
да прећутим све што желим да кажем онима који су били тако
слободни да сами, у име народа, одлуче шта је најбоље за
Србију. Не могу, и нећу, да заборавим спаљене домове,
порушена светилишта, гробове, поклану српску дјецу. Па чак и
да зажмурим на једно око, остаје чињеница да је одрицање од
Косова и Метохије било одрицање од самога Христа.
Можда је са моје стране нешто било претјерано, и
погрешно,али то је став једне седамнаестогодишњакиње, који
се, вјероватно, у великом дијелу подудара са ставовима
осталих. Није на мени да судим било коме, али докле год неко
не предузме нешто по питању Космета, ја ћу гледати на свијет
из овог угла.
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„Нека сваком родитељу Косово и Метохија буде једна
од првих ријечи које ће шапнути своме дјетету“ (Патријарх
српски Господин Павле)
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