ТУЖНА ПЕСМА

OTAXBINSKE PESME

На годину дана прије,
на Јонскоме мору, где ли, сећате л’ се - давно није
када смо се тужно срели?
- С ећамо с е суз а врели !

ПЕСМА О СВЕТОЈ ЗЕМЉИ

Плакали смо тада сваки;
морало је бити тако.
А сад куда, ждрали лаки,
шта вас гони, је ли пако?
- Ј ад, не срећа и зло свако!

Негде у даљини врх очнога вида
Где сан може даље а престаје јава
Тамо иза увек недохватног зида
У вечности својој Свето Србство спава

Ми смо чули: до Мораве
нигде нема овце ,,крње”;
нигде вола, нигде краве;
ни у кући једне прње...?
- Од Мораве још је црње!

Света земљо мила, ти једина мати
Сачувај све претке што животе даше
У наручју своме топлину им врати
Проливено где је море крви наше

Зар сва земља опљачкана,
да глад црна нејач коси?
Умиру ли сваког дана?
Да л’ црнину свако носи?
- И још вазда сузе ро си..

У утроби црној скривај хумке њине
Да их џелат опет скрнавио не би
За будућност Србства зло кад ово мине
Сво потомство мртвих ти поврати себи

Где остала кућа беше
на крвавом нашем пољу,
како жене децу теше,
кад се с црним јадом кољу?
- Б ог ћ е дати срећу бољу...

Шта је то у теби проклетнице света
И кад све сатиреш љубе те и грле
Циљ остајеш вечни и једина мета
Који свесни смрти страдалници хрле

Ви сте прешли наше краје,
кад вешала ветар нише...
сме л’ ко рећи, Србин да је?
Како цео народ дише?
- Словима с е туђим пише.

Лазареву главу носимо у џаку
Остависмо земљу без имало стида
Сад живимо слепи у потпуном мраку
Тумарајућ светом без очнога вида

Да ли живе судба шаље,
кад је правда одузета,
од Дунава тамо даље
из те земље ропства клета?
- Те да леко пр еко свет а!

А спомена још има ли
поред пута, цркве чесме;
да ли ма где чусте, ждрали,
о прошлости нашој песме?
- То с е нигде чути не сме.

Љубинко ЂУРКОВИЋ

(Официр у пензији, један од команданата одбране
на Кошарама, 1999).

Тамо где наш народ страда
стиже л’ нашег боја јека?
Да ли нам се народ нада?
Осећа л’ се радост нека...?
- Сваког час а, све вас чека!
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