ПУТ ПРЕМА ИЗГРЕВУ СУНЦA
Ако се смрачи небо од барута
и последња одбрана почне да пуца,
не бирај себи другога пута
крени према изгреву Сунца.
Не дај да сјеме се затре,
да цијели род гине,
код браће ћеш помоћ наћи
крени на исток, сине.
На том ћеш путу имати
увијек прогонитеље исте,
на црним коњима ће вас гонити
јахачи апокалипсе.
Морате на вријеме поћи
прије но што се вечера
да вас не би у ноћи
пристигла прва потјера.
Ако вас ипак пристигну
препознаћеш их лако;
црни коњи, још црњи јахачи
у капама са сатанским знаком.
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Кидисаће на вас тај ђавољи род
и Сциле и Харибде,
ви само према сунцу држите ход
немојте скретати нигдје.
Када напокон сване,
када нестане тама,
угледаћете на обзорју
војску под тробојним заставама.
Од њихове снаге и моћи
и ваша ће се снага да враћа,
по изгледу ће те препознати
да су то ваша браћа.
А иза њих ће се простирати
земља, велика, моћна и јака
и у срцу ће те осјећати
да је то и ваша мајка.
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ЧАРАПЕ КРАЉА ПЕТРА
У те је чарапе сирота Макрена,
удовица из малог ваљевског села,
љубав највећу, божанску силу,
за свога сина јединца уплела.
И пошла је да га тражи
предосјећајући страшну голготу,
јер био јој је све што је имала –
једина радост у њеном животу.
Идући за војском што је одступала
крај сваке колоне би стала,
распитивала се и загледала
не би ли сина угледала.
Али узалуд га је тражила,
нигдје га нашла није,
заледила га је страшна зима
у гудурама Албаније.
Знајући да неће моћи даље
и да ће морати да се врати
ријеши да нађе неког достојног
коме ће те чарапе дати.
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Малаксала од хладноће и туге,
кад није могла даље ни метра,
у српској војсци у колони
угледа старог краља Петра.
Новом се снагом угрија
та мученица, српска мати,
и истог је часа јасно знала
коме ће те чарапе дати.
И оне су ишле даље са краљем,
нико их могао зауставити није,
прошле су и Крф и Кајмакчалан
и дивље, високе Проклетије.
За моћ тих мајчинских чарапа
краљ је сигурно добро знао
и није се ни једног тренутка
од њих одвајао.
И на самрти их је тражио,
а не круну што се злати,
знао је да ће га једино оне
и у том часу угријати.
За њега су те чарапе биле
највећа реликвија, света.
У њима је добри краљ
и отишао са овог свијета.
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