
„Oни сузу не траже. Oни реч траже.”
                                                   Енес Халиловић

Ми, стрељани у Крагујевцу
октобра четдесет и прве,
данас се будимо у теби
данас проговарамо из тебе.
Нека кроз песму ову
потеку наше речи.
Немој плакати за нама
сузе су несмотрена слабост душе
иза њих остаје замагљена истина
О нама треба причати и певати
Нека песма твоја буде оружје мира
нека реч твоја буде оружје слободе
Не плачи!
Сузе се пролију, па се осуше,
данас су ту, сутра их нема
па заборављамо зашто смо плакали данас
Зато уместо сузе, запиши о нама пар речи
и када прође садашње време
и када се насмеје будуће време
и када дође време после времена
прочитаће нека нова деца
и неки нови људи
истину о нама
Изабрали смо баш тебе, песниче,
јер је чиста и искрена песничка душа.
Можеш записати и да си плакао за нама
али се сузом не мења свет на боље
Зато запиши да је рат страшан
да је у Шумарицама
стрељано три хиљаде људи
да сви будући знају
истину прошлости
и замоли песмама својим
да се страхота ова никада не понови.

Нека сва сећања и памћења
на октобар у Крагујевцу
стану у реч, стану у стих
А ти, путниче, застани над овом песмом!
Некада је песма јача од историје,
ова је песма стварнија од историје,
јер ово је песма истине



Песниково срце не уме да лаже

Нека ветар расеје твоје речи
на све четири стране света
Нека песма ова о нама
буде разумљива на сваком језику
Нека ова песма пробуди свет
Нека песма ова пробуди свест
да се злочин никада не понови

Ти, песниче, данас проговараш
у име триста стрељаних ђака у Крагујевцу
у име три хиљаде мртвих у Шумарицама
Ти си песниче, данас, песник трагедије.
Није лако певати о трагедији
да је сви разумеју и запамте
Ми не тражимо да пишеш тужбалицу
да би плакали други
Ми сузу не тражимо,
него да се памти и преноси даље
колико је страшно безумље нељуди.

Нека твоје мисли буду слободне,
нека песма твоја буде слободна
Удружи стих са добрим делима!
Нека слобода замирише
сећањем на нас
Тражимо само твоју честиту реч,
јер
само таква песма може да пренесе бол
само таква песма може да пробуди
Само се искреном песмом записана
историја најдуже памти.

Урош Тирнанић


