
Тамо далеко 

 

 

Ја знам ко сам и ко су моји преци! 

Српкиња сам, са свете земље Србије потичем. 

Многи су са ове свете земље протерани, 

за собом оставили огњишта своја, 

спаљене цркве, порушене куће... 

 

И пођоше тихим кораком тамо далеко... 

тамо где постоји нада, 

где постоје пријатељи који руку у невољи пружају. 

Тамо далеко ... где цвета лимун жут. 

 

Чујте! 

Ово морате знати. 

Српски народ је овим планинама пролазио 

и свој траг оставио. 

За своје потомке животе су дали, 

били су уморни, били су гладни. 

Тихим су кораком корачали, 

своје најмилије успут остављали. 

У тишини, тихи се јецаји чују. 

Језиве су ноћи на овоме путу.  

Душа покојника овде лута, 

ова је земља крвљу натопљена. 

Молим за тишину!  

За минут ћутања. 

 

Тамо ... тамо далеко! 

На острво спаса или острво смрти?! 

Како да га назовем? 

 



Гола земља беше им једина постеља. 

Небо је тих дана дуго и горко плакало, 

са њиховом се судбином поистоветило. 

Један за другим полако су одлазили на вечно почивалиште... 

 

Мирно је море. 

Брод у тишини плови. 

Свакога дана на стотине јунака у море се потапа. 

Има ли игде већег бола, 

но кад мајка своје дете у море потапа?! 

Дете које не дочека најлепше доба, 

које не држаше за руку мајку и оца. 

Дете које не чу ниједну причу...  

али, ова ће прича заувек да се прича! 

Овде, под овим морем наши су преци. 

Са лађе гледам како се валови грле, 

као да душе осећају да им потомци стижу, 

па умирују море. 

Тражим,  

да се опело над овом светом водом чита! 

Да се мирис тамјана над морем осети! 

Венац од цвета шљиве у воду ћу спустити, 

да душе осете део отаџбине наше. 

 

Овде,  

далеко од отаџбине, 

почивају они, чија крв у нашим венама тече. 

 

Ја знам ко сам!  

Поносна Српкиња!  

Потомак ових јунака. 
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