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ОБРАЋАЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА КРАЉЕВА ДР ПРЕДРАГА ТЕРЗИЋА

Наша је ова ваша Грдичка коса, наше је ваше Лагерско гробље...
Драги наши суграђани...
Ви који сте дошли... и ви због којих смо дошли....
И ове године ево ме пред вама, позван да кажем шта не престајемо да
осећамо...
Још једна година се придода у низ туге и поноса... седам и по деценија вам
се враћамо... и још годину више... и ко зна колико још година ћемо приде...
Ви сте наши корени. Можда су нам вас посекли, али нас од вас одсекли
нису. Можда су хтели да нам вас затру, али нису успели да истребе нас. Можда су
желели да нам вас отму, али име ваше нису могли да нам искорене.
Наша је ова ваша Грдичка коса. Наше је ово ваше Лагерско гробље. И тако
ће бити све док нас буде, док међу нама има оних који бар слуте шта домовина и
слобода значе.
Орио се јаук и лелек некада овде. Срца је стегао загробни мук.
Вијорио се дим из фабричких димњака. Заменила га је измаглица
испаљених метака. Последњу наду убили су црни барјаци. И женски лелеци. И
дечји повици...
И опет нас је остало – да вас се сећамо, да вас помињемо, да ваше
започето довршимо, да славу вашег имена проносимо, да потомке славним
прецима јуначимо.... да неправду вама учињену сведочимо и за опрост Бога
молимо...
Господе Боже, помилуј нас грешне... и опрости њима, јер не знају шта
чине...
Ми смо опростили, никада нећемо заборавити. Ако то дозволимо, онда то,
овде, нећемо бити, ми.
Драга децо, ма где вас одвело ово модерно доба, не за боравите од којих
славних предака потичете, не устукните пред заборавом који прети све да нас у
невредне јединке претвори. Нисмо ми - само ми и само сад. Ми смо они у
вечности незаборава. Не заборавите то. И проносите даље. То је ваше славно
наслеђе.
Нека Краљево данас стоји мирно и поносно пред онима који за њега
падоше и који га достојним имена учинише.
Нека живи наше Краљево!

Слава невино страдалим жртвама!

