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Поштовани донатори, чланови и пријатељи, 
 

Извештај за месец новембар почињемо сада већ 

''старом'' вешћу да се Његова Светост Патријарх 

српски господин Павле упокојила 15. новембра на 

Војно Медицинском Центру у Београду. Патријарх 

Павле је напустио овај свет у 95. години живота и 

придружио се осталим српским свецима у Небеској 

Србији. На Косову и Метохији огласила су се сва 

црквена звона осим у граду Призрену у којем је 

Патријарх Павле провео 35 год. на месту Владике 

Рашко-Призренског јер су скоро сви Православни 

манастири и цркве запаљени, срушени или у јако 

лошем стању. 

 

У месецу иза нас покренули смо неколико великих 

акција и пројеката наше организације. Први пројекат 

који смо покренули јесте изградња тачније довршетак 

породичне куће породице Павловић из села Обудовац 

у општини Шамац у Републици Српској. Отац 

четворо малолетне деце Жељко провео је четири 

године на ратиштима широм бивше Југославије у 

одбрани своје отаџбине и свог народа. Данас он са 

својом супругом Митром води нову борбу са 

притиском времена и небригом државе и друштва око 

њиховог социјалног статуса и у крајњем случају 

њихове деце. Наша организација одлучила је да 

покрене свеопшту акцију како у матици тако и 

дијаспори како би се први и основни проблем – 

породична кућа – решио у што краћем временском 

периоду. За ту прилику наша организација је 

издвојила 4.000 КМ (2.000 евра) и заједно са 

донаторима из Швајцарске упалтила на рачун 

грађевинске фирме Расим градња која ће почети са 

радовима у првим данима децембра.  

 

У току новембра помогли смо још две породице у 

Републици Српској и то породице Михић из 

Источног Сарајева и Илић са Мањаче. Михићима смо 

за почетак обезбедили основне животне намирнице, 

хигијенске пакете, школски прибор и неколико 

играчака све у вредности од 830 КМ (420 евра). При 

првој посети представника наше организације у 

њиховом дому, затекли смо гладну децу и још више 

изгладнелу мајку који деле свој животни простор са 

тешком немаштином и мишевима. Ово је само прва у 

низу помоћи овој породици. Илићима са Мањаче смо 

обезбедили 5 кубних метара дрва што би требало да 

осигура топли и сигурни дом овој породици. Такође, 

са радошћу смо примили вест од мајке Милене да су 

двоје школараца отишли на школску размену у 

Италију и боравиће тамо у дому породица. Уз то, 

неколико Срба у Швајцарској је одлучило да 

финансијски помогне Милени како би током зиме и 

пролећа могла да обезбеди својој деци све основне 

потрепштине. 

 

Средином месеца посетили смо и Српско-Руски 

манастир пресвете Богородице Браинске из 14. века 

који је у обнови у Медвеђи. У сарадњи са братством 

овог манастира планирамо да обезбедимо средства за 

куповину прве куће у самој околони Браинске како би 

обезбедили да српске породице са овог подручја буду 

у могућности да самостално раде у сектору 

пољопривреде и сточарства и наравно учествују у 

подизању овог Божијег храма. Планирамо да у овај 

пројекат укључимо пријатеље наше организације из 

братске Русије. 

 

Крајем месеца примили смо неколико великих торби 

хуманитарне помоћи из Амстердама од пријатеља 

наше организације. Део помоћи смо проследили 

шесточчаној породици Лазаревић, а остатак 

планирамо да расподелимо породицама у Рашкој 

области у току децембра.  

 

На жалост, у току новембра Пореска служба Србије 

заблокирала је динарски рачун наше организације и 

онемогућила да нашим донаторима из Србије 

тренутно учествују у раду организације. Очекујемо да 

се овај проблем реши у току децембра о чему ћемо 

благовремено обавестити јавност. Извињавамо се 

свим донаторима у Србији још једном на овим 

великим непријатностима и ситуације која је ван 

наше контроле и утицаја. 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Његова Светост Патријарх с

Господ је, браћо и сестре, за нас верујуће све. Он је 

хлеб живота, Он је вода жива, Он је светлост, Он је 

пастир добри. Дакле, све за живот наш. Верујући у 

Њега ми живимо Њиме, остварујемо смис

свога живота и оспособљавамо се да уђемо у 

непролазно блаженство Царства Небеског. Имати 

дакле, увек у виду то да живимо Христом. Каже 

Свети Апостол Павле: "Не живим више ја, него 

живи Христос у мени" (Гал. 2, 20). Тим животом, 

вечним, живећи у Христу и са Христом, ми ћемо, 

кажем и понављам, остварити смисао и циљ свога 

живота, а то је, по светим речима Јеванђеља, 

блаженство непролазног Царства Божијег. У то 

блаженство Царства Небеског да уђемо већ у овоме 

свету желим и вама и себи. 

Понављам и себи и вама, и нас је Господ послао у 

наше време и поставио задатке које сваки од нас 

треба да изврши, и у својој породици, и у друштву, и 

у Цркви, и у целом човечанству.  

2009.                           Хуманитарна организација Срби за Србе

 

 

 

 

 

 

 

Патријарх српски господин Павле

Господ је, браћо и сестре, за нас верујуће све. Он је 

хлеб живота, Он је вода жива, Он је светлост, Он је 

пастир добри. Дакле, све за живот наш. Верујући у 

Њега ми живимо Њиме, остварујемо смисао и циљ 

свога живота и оспособљавамо се да уђемо у 

непролазно блаженство Царства Небеског. Имати 

дакле, увек у виду то да живимо Христом. Каже 

Свети Апостол Павле: "Не живим више ја, него 

живи Христос у мени" (Гал. 2, 20). Тим животом, 

исту и са Христом, ми ћемо, 

кажем и понављам, остварити смисао и циљ свога 

живота, а то је, по светим речима Јеванђеља, 

блаженство непролазног Царства Божијег. У то 

блаженство Царства Небеског да уђемо већ у овоме 

и вама, и нас је Господ послао у 

наше време и поставио задатке које сваки од нас 

треба да изврши, и у својој породици, и у друштву, и 

Да ли ћемо ми те задатке, понављам и говорим опет, 

извршити најбољом снагом коју нам је 

најбољом вољом, то зависи од нас. Ми се често 

изговарамо: да смо се родили у неко сретније и боље 

време, и ми би били бољи. То је само изговор! Бог нам 

је дао снаге кад нас је поставио у ово време које су 

нам потребне, уз Његову благодатну помоћ

издржимо, одолимо и извршимо своје задатке.

Ако ли снаге будемо расипали на ништавне ствари, 

нећемо их имати за оно што је најглавније. А поред 

тога, живећи супротно ономе што Бог заповеда, ми 

нећемо хтети после да идемо Његовим путем. И 

отићи ћемо у супротном правцу и заслужити муку 

вечну. Или блаженство Царства Небескога 

око не виде, и ухо не чу, и на срце човеку не дође, што 

је спремио Бог онима који га љубе" (1 Кор. 2, 9), или 

муку вечну "где црв њихов не умире и огањ се не гаси" 

(Мк. 9, 44). 

Патријарх 

Српски Павле

Хуманитарна организација Срби за Србе 3 

осподин Павле (1914 – 2009) 

Да ли ћемо ми те задатке, понављам и говорим опет, 

извршити најбољом снагом коју нам је Бог дао, и 

најбољом вољом, то зависи од нас. Ми се често 

изговарамо: да смо се родили у неко сретније и боље 

време, и ми би били бољи. То је само изговор! Бог нам 

је дао снаге кад нас је поставио у ово време које су 

нам потребне, уз Његову благодатну помоћ, да ми 

издржимо, одолимо и извршимо своје задатке. 

Ако ли снаге будемо расипали на ништавне ствари, 

нећемо их имати за оно што је најглавније. А поред 

тога, живећи супротно ономе што Бог заповеда, ми 

нећемо хтети после да идемо Његовим путем. И 

у супротном правцу и заслужити муку 

вечну. Или блаженство Царства Небескога - "што 

око не виде, и ухо не чу, и на срце човеку не дође, што 

је спремио Бог онима који га љубе" (1 Кор. 2, 9), или 

муку вечну "где црв њихов не умире и огањ се не гаси" 

Патријарх 

Српски Павле 
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Сестре Ружица и Ратка Павловић у недовршеној кући 

Хуманитарна организација Срби за Србе покреће 

свеопшту акцију за помоћ породици Павловић из Р. 

Српске да заврши изградњу своје породичне куће. 

Такође, овом акцијом желимо да алармирамо јавност 

а поготову све државне структуре Р. Српске и Србије 

како би се борци и хероји српског народа који су се 

борили у отаџбинским ратовима 90тих година 

прошлог века оставили своје да би бранили друге 

српске породице од прогона и покоља и њихова 

огњишта. Многи од њих су и положили своје животе 

за релативну слободу коју данас ужива део српског 

народа, док преживели борци данас бивају 

заборављени и одбачени од српства. 

 

Породица Павловић живи у селу Обудовац, општина 

Шамац, у Републици Српској. Отац Жељко и мајка 

Митра имају четворо деце: Владо, Александар, 

Ружица и Ратка. Жељко има статус војног лица након 

што је провео четири године у отаџбинском рату од 

1991 до 1995 године. Тренутно, родитељи нису 

запослени а Жељку због одуговлачења 

административног посла у Бања Луци није решен 

статус борачке пензије. Такође, пре две године 

подвргнут је операцији која га и даље спречава да 

нормално живи. Једини сигуран месечни приход је 

дечији додатак од 190КМ (95 евра). 

 
Представник СЗС Драго Галић са Ружицом Павловић 

Павловићи живе у недовршеној кући, без зидне и 

подне инсталације, са привременим кровом који 

прокишњава. Струја је импровизовано спроведена 

кроз кућу. Услови живота једног бившег борца за 

српски народ, његове супруге а пре свега њихове 

четворо деце је крајње непримерена.  

На жалост, могућности наше организације су јако 

мале како би помогли многим борачким породицама 

широм Балкана који су од хероја данас постали 

маргинализован и одбачен слој друштва. Овом 

приликом покрећемо прву у низу акција наше 

организације за помоћ борачким породицама – 

изградимо дом породици Павловић! 

Изградимо дом 

за Павловиће! 
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Родитељи Жељко и Митра са ћеркицом Ружицом 

За почетак, најнеопходније ће бити покрити садашњи 

кров плочом за горњи спрат куће, средити 

електричне, зидне и подне инсталације. Наша 

организација у сарадњи са општином Шамац 

издовјиће ургентна средства како би се макар 

започели радови на кући. 

Укупна потребна средства за комплетан 

довршетак куће су у висини од 17.000 евра. 

Овај апел помоћи породици Павловић упућујемо 

јавно (а касније и у званичној форми) највишим 

институцијама власти Републике Српске, Републике 

Србије, борачким организацијама и удружењима, 

хуманитарним организацијама, Српској Православној 

Цркви и читавом Српском народу, како на Балкану 

тако и широм света, као и наравно другим братским и 

пријатељским народима. 

Кућа породице Павловић 

Позивамо вас да донације и сву прикупљену помоћ за 

изградњу куће породице Павловић директно упутите 

на њихове банкарске рачуне:  

 

За уплате из Републике Српске:  

Митра Павловић  

НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА  

562-100-80146996-50  
 

За девизне уплате из иностранства:  

Name on the account: Митра Павловић  

Account with Institution: PAVLOVIC 

IATERAATIOAAL BAAK AD, FILIJALA BRCKO  
SWIFT: PAVLBA22  

IBAN: BA395542030010660571  

 

Контакт телефон породице Павловић:  

+387 66 730 703  
Контакт емаил породице Павловић: 

pavlovicob@teol.net 
 

Акција наше организације трајаће све док се 

планирани циљ - комплетан завршетак куће не 

приведе крају! 

СРБИ ЗА СРБЕ - ИЗГРАДИМО ДОМ 

ПАВЛОВИЋИМА! 

Изградимо дом 

за Павловиће! 
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Најмлађи Михићи у тржном центру 

Малени Михићи живе сада са мајком у једном насељу 

Источног Сарајева, Павловац. Њихов дом се састоји 

од двије просторије у објекту који је прије њиховог 

доласка био војна команда. Удружење родитеља са 

четворо и више дјеце у сарадњи са Министарством за 

породицу, омладину и спорт је у пројекту изградње 

кућа многочланим породицама завршило објекте на 

тој Општини гдје се између осталог једна стамбена 

јединица додјељује Михицима. 

Нажалост, нови дом им је још увијек само сан јер је 

пресељење одгођено због застоја радова у читавом 

насељу на канализацији а у просторијама гдје су сада 

царују мишеви. Пошто дјеца нису никад видјела своју 

нову кућу, прво што смо урадили је било да их 

одведем да виде гдје ће се преселити. Радост и сјај у 

њиховим очима се стално повећавао док су излазили 

из просторије у просторију и гледали нове, бијеле 

зидове, сунчане и свијетле собе. Чињеница да за своју 

нову кућу немају намјештаја није уопште умањила 

њихову радост. Мала Милена је одмах изабарала себи 

и секи собу за коју је рекла “нема везе, спаваћемо на 

душецима. Прелијепо је.”  

У обиласку нове куће у коју тек треба да се уселе 

Послије обиласка смо отишли у тржни центар по 

храну која им је у овом тренутку више него потребна. 

У кући имају теглу риже и пола мале врећице брашна 

са којом су покушавали да преживе до слиједећег 

дјечијег доплатка који им је једино примање. Мада 

им је поред хране јако потребан и огрев и већ 

поменути кревети, одлучили смо да сав донирани 

новац ипак потрошимо на намирнице да дјеца више 

не гладују. На одлуку је утицало и Миленино 

здравствено стање, сталне несвјестице и гушење за 

које докторица каже да су већином резултат 

неисхрањености.  

 

У куповини су учестовали поред мајке, Милена, 

Николина и Срђан. Изненађујуће је било гледати 

дјевочице како пореде цијене и бирају јефтиније 

артикле, како воде рачуна шта им се највише исплати 

и да ли, ако купе више могу то спасити од мишева…. 

Ни у једном моменту нису заборавиле браћу код куће 

и њихове потребе. Милена је куповала школске 

свеске за њих четворо док је Николина стидљиво 

гледала лутке које су нажалост како она казе “скупе 

за нас”. Ипак смо нашли једну “јефтину” и 

обрадовали и Срђана са аутићем.  

 

Са Михићима у 

куповини 
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Послије тржног центра смо у апотеци купили 

топломјер, сирупе и таблете јер у овим времена грипа 

они нису имали ни лијек за температуру. У 

комшијској продавници смо купили брашно, лук и 

уплатили хљеб за мјесец дана а пошто нам је остало 

неких двадесетак и нешто марака купила сам 

Милени, која читаво вријеме за себе ништа није 

тражила, доњи дио тренерке и пар ситница. 

Испред тржног центра у Источном Сарајеву 

Остатак од 0,15 фенинга сам са копијама рачуна 

оставила породици. За ову породицу сам упутила и 

апел на Форуму Источно Сарајево да суграђани ове 

прелијепе дјеце пробају скупити нешто намјештаја 

али нажалост нико се није јавио ни са предложеном 

врећом дрва… Директорица Центра за социјални рад, 

Бранка Зубић, се са своје стране преко радија 

Источно Сарајево обратила слушаоцима са истом 

молбом. Међутим, осим пар личних пријатеља ни њој 

се апсолутно нико није јавио…  

СЗС-у се обратио господин Васо, са предложеном 

донацијом музичке линије и још неке технике. Овог 

викенда ћемо организовати примопредају тих апарата 

за Михиће. Са овом акцијом смо успјели још петоро 

напаћене и јако несретне дјеце обрадовати. Нажалост 

слике не могу дочарати ту срећу и озарена лица, у 

очима наду и почетак сна у мало боље сутра. Сликама 

се не може пренијети та ужурбаност по тржном 

центру међу полицама да се што прије све што треба 

стави у колица јер као да не вјерују да ће то ипак све 

бити њихово… Иако није ријешила све њихове 

проблеме, акција је успјешно завршена јер ће бар 

мјесец дана та дјеца сита лећи спавати са сликом 

новог и лијепог дома. 

 

Желим овим још истаћи несебичан рад поменуте 

директорице Центра за социјални рад, која нас је и 

контактирала када је све остале опције исцрпила. Без 

Бранкиног ентузијазма и пожртвованости ова би 

дјеца била заборављена и од друштва и од надлежних 

институција. 

 

Са Михићима у 

куповини 

Са Михићима у 

куповини 
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Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа 

Рашко-Призренског господина Артемија, и уз 

сагласност Старешине Подворја Руске Православне 

Цркве у Београду, Високопречасног протојереја 

Виталија Тарасјева започела је обнова древног 

манастира Богородице Браинске у Браини, општина 

Медвеђа. Наша организација ће 1.000 евра 

издвојених из наше последње акције на Косову и 

Метохији приложити као почетни капитал за 

куповину прве куће избегличкој вишечланој 

породици са Косова и Метохије која  изрази жељу да 

ту живи.  

  

Благослов за овај Богоугодни подухват дао је и 

Његова Светост Патријарх Московски и целе Русије 

блаженопочивши Алексеј други. Овај манастир је 

основан 1355 године, и за време Цара Уроша 

Српског, по Његовом благослову поклоњен Руској 

Православној Цркви. Током историје манастир је 

народ окупљао, просвећивао, доживљавао страдање, 

рушен, а у наше време се обнавља и ова Светиња југа 

Србије. Обнова ове Светиње покреће духовни живот 

и развој овог краја, који је деценијама био 

запостављен. 

 

Туларе се налази на магистралном путу Лесковац-

Приштина у општини Медвеђа. У Медвеђи има 70 

посто Срба и 30 посто Албанаца. Село и околина има 

200 људи. У 7 од 8 села српско становништво се 

исељава из ове области и све је више кућа које су на 

продају. 1902 године је направљена црква Свете 

Тројице а исте године је почела да ради и школа. 

Становништво Тулара је насељено из Црне Горе 

после 1870 тј. Берлинског конгреса јер цео тај 

простор је био испразњен. Од 1960 до 1970 године 

интезивно се српско становништво исељава, тих 

година основана је осмогодишња школа која је 

бројала у то време преко 500 ученика, док сада та 

иста школа има 30 ученика. Тај податак најбоље 

говори о процесу исељавања Срба са ових простора. 

Становништво доста тешко живи, бави се поред 

пољопривреде сечом шума и на тај начин 

преживљавају. Око Тулара гравитирају 8 села која су 

везана за ово село, у коме има поред школе и месна 

канцеларија са сталним службеником и амбулантом. 

''Педесетих година 20 века у Туларима су радиле 2 

продавнице и 2 кафане истовремено а и постојала је 

пекара као и парни млин за млевење жита, што 

говори да је село било богато. Свака породица је 

бројала по просечно шесторо деце у то време. 

Међутим, ситуација је сада веома критична, село 

полако замире, млади одлазе, имања остају 

напуштена. Данас је потребно овом простору 

посветити више пажње,'' каже наш саговорник 

Милутин Радовић иначе представник села.  

Хуманитарна организација Срби за Србе покренуће 

стални пројекат насељавања вишечланих породица у 

самој околнини манастира Богоридице Браинске. У 

сарадњи са братсвом манастира, породице ће моћи да 

се баве пољопривредом, сточарством, као и 

прозводњом млека и млечних производа чији би се 

продукти извозили на страна тржишта, уколико 

задовоље квалитативне стандарде. Такође, жеља нам 

је да кроз овај пројекат приближимо Православни 

братски Руски народ, друштвене и државне 

институције како би заједничким снагама помогли 

обнову манастира и свеукупног оживљавања овог 

краја. 

У Српско-Руском 

манастиру 
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Проблеми са динарским рачуном у Србији 

Као што смо раније обавестили донаторе и чланове 

наше организације Пореска управа Србије је одлуком 

од 3. новембра, 2009. год. по ургентном поступку 

суспендовала ПИБ организацији ''Срби за Србе'' и 

блокирала средства наше организације у банци 

Интеза у Београду.  

Након неколико састанака директора наше 

организације у Београду са представницима Пореске 

службе добили смо обећање да ће се ''проблем са 

ПИБ-ом решити у најкраћем року''. Пошто је 

''најкраћи рок'' одавно прошао представници наше 

организације су крајем новембра поново 

контактирали пореског службеника који је задужио 

наш предмет. Одговор који су представници наше 

организације добили је следећи: ''г. Алексић је 

тренутно на боловању и немамо информација када ће 

се вратити.'' Фрапантно непоштовање и 

ниподаштавање наше организације доводи нас у 

крајње непријатну позицију пред донаторима и 

породицама којима смо планирали да помогнемо у 

току новембра (и децембра) ове године. Пошто је 

динарски рачун у банци Интеза блокиран по наредби 

Пореске службе још увек нисмо у могућности да 

примамо донације из Србије нити да располажемо са 

нашим средствима. Овакав бахат начин односа 

Државних институција према невладиним и 

хуманитарним организацијама у Србији је за сваку 

јавну осуду. Нашим присуством желимо да помажемо 

деци која немају могућности и да осигурамо макар 

њихове основне потребе и њихових породица. 

Апсолуно нам није у интересу да проводимо време у 

''борби'' са Пореском службом и другим државним 

органима које систематски онемогућавају било какав 

нормалан и фунцконалан рад хуманитарном сектору.  

Топло се надамо да ће проблем са Пореском службом 

бити у што краћем року решен како би могли да 

наставимо са планираним активностима наше 

организације у децембру месецу.  

 

Нови систем донација путем мобилног телефона 

Крајем новембра месеца успоставили смо нови 

систем могућности донирања за нашу хуманитарну 

организацију. LiqPay систем омогућује једнократне 

донације директно путем вашег мобилног телефона и-

или VISA-MASTERS кредитне картице. Путем овог 

система донације се могу послати директно на број 

мобилног телефона наше организације у Аустрији 

+43.699.19221.635 који смо успоставили само за ову 

сврху.  

--------------------------------------------------------------------- 

Планиране активности организације у децембру: 

1. Помоћ седмочланој породици Дањек из Равног села 

код Врбаса у виду одеће, хране и основних 

хигијенских намирница. Отац Саша провео је преко 

четири године у отаџбинским ратовима на простору 

бивше Југославије а данас са мајком, својих двоје 

деце, сестром и њених двоје деце живе у мемљивој 

уџерици. Саша је незапослен и више пута лечен од 

постратних траума. 

2. Помоћ породици Тамбур у Источном Сарајеву где 

је отац породице такође провео четири године у 

отаџбинским ратовима у којима је рањен и због којих 

и даље трпи здравствене последице и редовно одлази 

на терапије (гелери у нози).  

3. Покретање сталних пројеката наше организације 

кроз које ћемо пратити њихов развој и њихову саму 

реализацију. Такође, планирамо да на простору 

централне Европе окупимо неколико организација 

сличног друштвеног и хуманитарног профила како би 

смо заједничким снагама покушали да прикупимо 

већа средства за спровођење планираних пројеката о 

којима ћемо упознати јавност путем нашег сајта и 

годишњег извештаја који ће бити припремљен пред 

Божић. 

 

Обавештења 

и планови 
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БОЖИЋНА АКЦИЈА - СРБИ ЗА СРБЕ 

 

Хуманитарна организација Срби за Србе организује 6. по реду акцију помоћи српском народу на Косову 

и Метохији за Божић у склопу које ћемо посетити и обићи социјално угрожене породице. Као и до сада 

акцију спроводимо са пријатељима из организације ''Мајка девет Југовића'' из Звечана.   

Планирана посета Косову и Метохији: период између Божића и Савиндана 

 

Планирана средства: 3.000 € 

 

КОСМЕТ ЈЕ СРБИЈА - НЕМА ПРЕДАЈЕ! 

Божићна 

акција за КиМ 
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Стална акција ХО ''Мајка девет Југовића'' 

 

 
 

http://www.narodnekuhinjekim.com/ 

1 СМС за 1 

оброк на КиМ 
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Не плачем само с болом свога срца 

Рад’ земље ове убоге и голе;  

Мене све ране мога рода боле, 

И моја душа с њим пати и грца. 

 

Овдје у болу срца истрзана  

Ја носим клетве свих патња и мука, 

И крв што капа са душманских рука, 

То је крв моја из мојијех рана.  

 

У мени цвиле душе милиона;  

Мој сваки уздах, свака суза бона 

Њиховим болом вапије и иште

 

И свуда гдје је српска душа која, 

Тамо је мени отаџбина моја – 

Мој дом и моје рођено огњиште.

Алекса Шантић 
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

Не плачем само с болом свога срца  

 

Мене све ране мога рода боле,  

И моја душа с њим пати и грца.  

Ја носим клетве свих патња и мука,  

И крв што капа са душманских рука,  

 

 

Мој сваки уздах, свака суза бона  

Њиховим болом вапије и иште...  

И свуда гдје је српска душа која,  

  

Мој дом и моје рођено огњиште. 

                           

Алекса Шантић – Моја отаџбина 


