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Предговор
Као и џез непосредно после рата, а и почетком педесетих,
ни рокенрол се није лако примио код нас. Не због тога што је
стигао из исте државе, која нам је од краткотрајног поратног
непријатеља постала у многочему прихватљива, самим тим
прихватљиво је било и ново америчко музичко лудило. За
разлику од џеза, рокенрол је имао зелено светло естаблишмента
и подршку медија, пре сви радија. Први, чини се и највећи
проблем наших рокера пионира, које су старији поспрдно
називали ,,електричарима’’, били су инструменти. У њиховом
недостатку, посебно у руралним срединама, сналазили су се тако
што су их сами правили од дрвета, дасака, чак и од бандера.
Следећа, ништа мања препрека, било је ’’скидање’’ репертоара
- инструменталних композиција, пре свих хитова британског
квартета Шедоус. Ем технички неопремљени, ем неуки (ретки су
били они са завршеном музичком школом), ем су композиције
,,скидали’’ са радио Луксембурга, који је програм емитовао на
средњим таласима, уз учестале сметње. Они који су случајно
имали магнетофоне, снимили би композиције и преслушавајући
их безброј пута, без обзира што су били самоуки, некако би их
савладали. Они други свако вече су чучали уз радио и надали
се да ће DJ најавити и те вечери хит, не би ли ,,скинули’’ свако
своју деоницу.
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Таман када су се извежбали у ,,скидању’’ инструменталних
хитова, долазе Битлси, Стоунси, Енималси, Кинкси и остали бит
састави. ,,Електричари’’ су унапређени у ВИС-ове (вокалноинструменталне саставе). Настао је још већи проблем: како наћи
певача? Они којима то није пошло за руком, као и онима који
су тврдоглаво инсистирали на опусу Шедоуса, убрзо су изгубили
тезге на игранкама, након чега је следио распад, јер је публика
тражила нове хитове поменутих и иних група. Друге, који су
имали више среће и пронашли певаче, чекао је нови проблем:
како скидати речи енглеских хитова с обзиром да су у школама
учили или руски или немачки или француски, а веома ретко
енглески?
И када су коначно сви имали вокалне солисте који су
певали на ником разумљивом енглеском, искрсава нови проблем:
писање својих композиција по узору на прве ауторске хитове
домаћих група (Осмјех Групе 220, Пружам руке сарајевских
Индекса и Сјај изгубљене љубави копарских Камелеона), које
су уврстили у репертоар јер су биле веома популарне на радију,
самим тим и међу омладином, која је коначно на игранкама
плесала уз песме чије је текстове разумела.
Поменута три домаћа хита објављена су на плочама
исте 1967. године. Годину дана раније, на првој новосадској
гитаријади, на којој су учествовали и ВИС-ови из Београда,
Суботице и Сегедина, убедљиво је победила локална група
Златни акорди, једина која је поред најновијих светских хитова на
репертоару имала и две ауторске композиције – Зашто плачеш
сад? и Смеј се у сузама. Неочекивана популарност поменутих
песама на игранкама охрабрила је још неке новосадске групе да
се упусте у неизвесну авантуру писања својих дела. Новембра
1968. године група Цврчак и мрави за фонотеку Радио Новог
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Сада снимила је композицију њиховог ритам гитаристе и
певача Бранка Пражића Балада о човеку, која је званично
прва снимљена ауторска песма војвођанског састава. Нажалост,
поменуте песме ‘нису високог литерарног сјаја’, како је, за
неке његове стихове који су завршили у музици, рекао Душко
Трифуновић, па се, без обзира на њихов значај, управо због тога
нису нашле у овој књизи.
Београд, Загреб, Љубљана и Сарајево током шездесетих
и првом половином седамдесетих били су у рок музици
значајнији центри од Новог Сада, али је Српска Атина
југословенском рокенролу подарила прву андерграунд звезду
Бранка Андрића. Андрлина поетика уопште, па и у музици,
била је у нашим оквирима толико авангардна колико и панк
средином седамдесетих у планетарним оквирима. Пошто га
сматрам најважнијом појавом на новосадсој културној сцени,
значи и музичкој, логично је што ова збирка текстова почиње
његовом песмом Пустињко-поларни воз. Између ње и недавно
објављене нове композиције Обојеног програма Умеш ли да
управљаш временом? протекло је пола века. С обзиром да су
у књизи сложене хронолошким редом, олакшано је праћење
еволуције текстова кроз пет деценија. У књизи се налазе и песме
Мустафе Ширбића, Ранка Слијепчевића и Драгана Чолаковића,
које су рођени ван Србије, али су их различити пориви упутили
у Нови Сад, где су се сва тројица остварили као респектабилни
аутори.
На крају, дугујем велику захвалност Друштву новосадских
књижевника на указаном поверењу, које, надам се, нисам
изневерио. Уједно, понуду да приредим ову књигу сматрам
великим комплиментом и неком врстом награде за моје
вишедеценијско бављење рокенролом.
Богомир Мијатовић
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ПУСТИЊСКО-ПОЛАРНИ ВОЗ
Imperium of Jazz (Бранко Андрић)
Пустињско-поларни воз
Куда путујеш скроз
Зар је то важно
каже он
Није
кажем ја
Пењи се на прва врата
каже он
Добро
кажем ја
Попео сам се
ту ту
Ушли смо у пустињско-поларни воз
Куда путујеш скроз
Зар је то важно
каже он
Није
кажем ја
Пењи се на друга врата
каже он
Добро
кажем ја
Попео сам се
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ту ту
Пењи се на трећа врата
каже он
Добро
кажем ја
Попео сам се
ту ту
* крај шездесетих
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Кристина
Imperium of Jazz (Бранко Андрић)
Кристина се упувала
на врло незгодном месту
Прелазили смо аутобусом
преко Панчевачког моста
а негде у даљини
велико црвено сунце је залазило
После овог догађаја
сви присутни су се значајно погледали

* крај шездесетих
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Било је лепо време
Imperium of Jazz (Бранко Андрић)
Било је лепо време
Дуд је мирисао
Било је лепо време
Дуд је мирисао
Било је лепо време
Дуд је мирисао
Било је лепо време
Дуд је мирисао
Било је лепо време
Дуд је мирисао
Било је лепо време
Дуд је мирисао
Кокошке су кљуцале
Кљуц кљуц кљуц...
Кукурику кокода

* крај шездесетих
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Гајба
Мед (Предраг Вранешевић)
Твој стари сија луду гајбу
фура тротинет као сан
лова до крова из снова
све у том стилу ми желиш
читави дан
А ја не желим твоје богатство
номенклатуру друштвени број
за сада још једино ценим
свежи барокни корпус твој
Зашто скупљаш веђе
зашто лице мења боју
ако стварно ме цениш
ти доплови у гајбу моју
Цело друштво фуријана
у гајбу моју...

1970.
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Кишни свет
Група Сунце (Марко Делибашић)
И док сунце живот губи
и док туга гасне сјајем
нова ноћ ми снагу нуди
новом свету живот даје
Када сунцу усни крај
отворе се врата рајских снова
само сувом руком
махну један стари
Када сунцу усни крај
отворе се врата рајских снова
руку обли сјај
сјај чистих киша
и птица лет
море купа кишни свет

1973.
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Дуга
Група Сунце (Марко Делибашић)
Још по неки пут
кад дуга се јави
слутим додир њен
у сну и на јави
Све је била збрка једна
и визија луда
хиљаду је било боја
и тама иза њих
Свод је своје капи слао
на људе под њим
капи што су мору
дале нови сјај

1973.
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Ми би хтели ако може
Мед (Предраг Вранешевић)
Ми би хтели ако може
да сазнамо шта нас чека
куда води ова река сад
Да сазнамо шта нас чека
куда води ова река
Ми би хтели ако може
да видимо све на свету
научнике у октету сад
Ми би хтели ако може
да видимо све на свету
заљубљене у дуету
Да сазнамо шта нас чека
куда води ова река
Ми би хтели ако може
ми би хтели ако може

1973.
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Живот је море
Рани мраз (Ђорђе Балашевић)
Живот је море пучина црна
по којој тону многи што броде
није ми срце плашљива срна
ја се не бојим велике воде
Ломе ме вали носе ме струје
осека среће а туге плима
шиба ме небо бичем олује
ал још се не дам и још ме има
У јутра рана плаше ме сенке минулих дана
сећања мутна као у лажи као у сну
ипак се борим ипак се надам
све мање летим све више падам
и све су јаче руке што ме вуку дну
Можда ће жена свиленог бедра
која ме зове и пружа руке
улити ветар у моја једра
до нове жене до нове луке
Живот је море

1978.
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Бити ружан паметан и млад
Пекиншка патка (Сретен Ковачевић)
Ти си као мало ко
увек згодан и тип-топ
за жене си прави лав
а ја сам ружан паметан и млад
И док тебе јуре тетке
ја узалуд чувам метке
ти си увек био леп
мене брига баш за све
Али то је наша ствар
бити ружан паметан и млад
и онако нема везе

1979.
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Боље да носим кратку косу
Пекиншка патка (Небојша Чонкић)
Касно је за хард рок
уморни су Гилан и Плент
убила их велика лова
свежа крв је нови вал
Боље да носим кратку косу
и слушам тај звук

1980.
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Љубав
Пекиншка патка (Сретен Ковачевић)
Љубав су лажи искрене и дуге
Љубав су ноћи заборављене туге
Љубав
Љубав су лажи старе или нове
Љубав је рука која руку зове
Љубав
Љубав смо ти и ја
Од дванаест до два
Љубав су речи које много значе
Љубав су лица имена и песме
Љубав
Љубав је поглед и усне које траже
У љубави општа правила не важе
Љубав
Љубав смо ти и ја
Од дванаест до два

1980.
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Неко
Пекиншка патка (Небојша Чонкић)
Неонска светла улице дуге
Далеке девојке и лица у граду
Поноћни блуз старе плоче
Топле груди које немам
Све што знам је живот тај
Све што знам
Дланови празни речи у грлу
Мало лове забава тиха
Другови исти можда и лоши
И самоћа са доста пива
Све што знам је живот тај
Све што знам
Вечерњи сати лагана језа
Снови о бићу које ме воли
Препуна глава тишина вечна
У телу урлик тупе боли
Све што знам је живот тај
Све што знам

1981.
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Круг
Пекиншка патка (Небојша Чонкић)
Већ је пет и нови дан
Никад леп и никад прав
Сивило ме у обруче прима
На небу много олова има
Ко је човек знаш ли то?
А ко је робот знаш ли то?
Моја путања је обичан круг
По њему идем хиљадити пут
One two
Раз два
Ein zwei
Један два
Где је дуга?
Где је капија која води напоље из круга?
Где сам ја?

1981.
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Заборављена драга
Лабораторија звука (Предраг Вранешевић)
Слушати одјек својих корака
низ дуге улице проћи
хеј млекаџијо стани
проспи млеко по овој ноћи
поливачи улица ти
у томе могу помоћи
О да ли ћу моћи ове ноћи
из овог града за тобом сада
заборављена драга
Са путницима што чекају
трамвај који неће доћи
пијанац ти си мој брат
као ветар што разноси
новине низ улицу
О поноћне вести
о да ли ћеш ме срести
заборављена драга

1982.
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Тридесетпета-шеста
Балкан (Александар Цветковић)
Мој стари већ годинама
окреће бицикли сваког дана
од куће до предузећа
прва друга трећа
Он је тридесет пета-шеста
без школе детињства и хлеба
он је тридесетпета-шеста
увек ту кад запети треба
Он је тридесет пета-шеста
вечно трећа смена
он је тридесетпета-шеста
без кравате уморна и повијена
Минималац сваког првог
мала фирма шта ће сутра бити
топао хлеб и литар млека
аконтације зајмови кредити
Он је тридесет пета-шеста
не разуме сваки изам
он је тридесетпета-шеста
подмеће леђа за реализам
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Он је тридесетпета-шеста
преко синдиката на море
он је тридесетпета-шеста
увек у партеру никад горе

1982.
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Метрополис
Луна (Слободан Тишма)
Метрополис је скровиште сањара
лавиринт којим лута дух који је тело
градом круже облици и сенке
над градовима лебде дани и снови
Страх ми даје нови живот
говори о новом животу
у метрополису постајем дивљак
постајем врач и луда
Метро у ком цвета цвет
под мрким сунцем меланхолије
мој живот је тако далеко од мене
моја жеђ је тако далеко
Моја шизофренија је моја утеха
лудило вири из сваке паметне речи
моја уљудност прикрива
расуло у мојој глави
Живим у свету без облака
Примећујем ствари које су слободне
и ништа их више не држи
себе не познајем
осећам само да постоји нешто
Али ко? Шта? Где? Ко?
Данас јуче данас сутра
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Нема бизарности за мене у овом свету
сунце полако тоне у океан
огромна вода без светлости
зарони у материју у ствар
Можда изрониш у неком граду
бићеш млад и снови ће те зграбити
метро ће те одвести
у само срце лавиринта
где те чека она или он
или нешто нешто треће
Хајде баци се...

1983.
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Луњо
Ђорђе Балашевић (Ђорђе Балашевић)
Луњо
мој стари кофер
опет мирише на сиве цесте
а твој на мандарине и пржен кестен
и топло је ту
ту испод твог крова
о добро је ту у замку из снова
па сретна ти Нова
Луњо
сад ћу ти рећи
и више ником и више никад
свако је од нас понеком сличан
ал ти си уникат
Прочиташ ме знам
од слова до слова
прећутиш то знам
ко паметна сова
па сретна ми Нова
Ти увек знаш најбољи начин
с тобом лако стижем на трон
ти си та нит тај ретки зачин
који даје посебан тон
ти си мали чаробњак
који доноси спас
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а сви ти пајаци на покретној траци
нек журе без нас
Луњо
ако ме траже
ти слажи да сам одавно мртав
спусти ролетне и нави сат
на среду четвртак
а напољу мраз и магла и зима
а напољу мрак
ал овде све штима
од кад тебе има
Ти увек знаш најбољи начин
с тобом лако стижем на трон
ти си та нит тај ретки зачин
који даје посебан тон
ти си мали чаробњак
који доноси спас
а сви ти пајаци на покретној траци
нек журе без нас
Ти увек знаш најбољи начин
с тобом лако стижем на трон
ти си та нит тај ретки зачин
који даје посебан тон
ти увек знаш најлепше речи
ти чак и ћутиш тише од свих
ти имаш смех који све лечи
ти од псовке начиниш стих
1983.
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Симетрија
Чиста проза (Милан Ћирић)
Симетрија
Лево и напред
десно и назад
Симетрија
Први ил задњи
с главом у песку
Симетрија
Прогања симетрија
Пробуди се симетричан
а то значи
сам себи довољан
Симетрија рађа нову децу
с научним презиром на лицу
Симетрија
Програмиран човек
двадесетог века
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Симетрија
Одобравање ласкање
тапшање лагање
Симетрија
Прогања симетрија
ствара само генијалце
а нормалним натиче ланце
јер мене она брине
а ја немам руке да обришем чине
Симетрија

1984.
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Океан
Луна (Слободан Тишма)
Спавам сам на обали
чујем далек хук
Месец враћа таласе
невидљиви круг
Океан је тако тих
желим остати
Воду лако покрећу
спори таласи
Нема више времена
морам устати
Нема више времена
можда закасним
Таласи су огромни
морам кренути
Плима сада враћа се
морам устати

1984.
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Чудно је бити нормалан
Чиста проза (Милан Ћирић)
Чудан је свет
чудна си ти
чудан и ја
чудно је бити нормалан
Притисак неки у глави
често ми пуцају филмови
успех диплома обавезе
превише је тога без везе
Нормалан
ненормалан
Чудно је бити нормалан
Размишљам површно
тражим мотиве
масовне лудости
и сопствене глупости
Нормалан
Чудно је бити нормалан

1984.
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Интима
Луна (Слободан Тишма)
Љубав је на небу
видећеш ко сам ја
звуци су на небу
сазнаћеш ко сам ја
Улазим у твој свет
истине и лажи се љубе
закопчаност кишног мантила
загонетна слика
у кући пустиње
Љубав је на небу
сазнаћеш ко сам ја
слике су на небу
видећеш ко сам ја
Звезде су на небу
ритуално пијанство
улазак и крик погледи ласерски
без мисли без сећања
у кући пустиње

1984.
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Неуроза
Чиста проза (Милан Ћирић)
Желео бих да се отиснем
негде далеко на пучину
да завеслам
кроз животну колотечину
Желео бих да се напијем
с неким занесењацима
трезвењацима
нервозним лудацима
Продукт неурозе
менталне склерозе
књижевне психозе
прочишћене прозе

1984.
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Шећеру мој
Војвођански Блуз Бенд (Бранко Милићевић)
Ако ме мала видиш да пушим
сагнућу мала главу ко ној
од данас карактер ћу бити
и више нећу пушити
шећеру мој
Ако ме мала видиш да пијем
лупи ми мала шљагу за јој
ја или ћу бити карактер
ил идем у божију матер
шећеру мој
Ако ме мала чујеш да псујем
запуши ми уста још док сам твој
јер могу да опсујем Бога
а ништа горе од тога
шећеру мој
Ако ме мала видиш да плачем
обриши сузе брату свом
јер боље да јаучем песму
нег оку да отворим чесму
певаћу блуз
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Ако ме мала видиш да крадем
причувај стражу шећеру мој
јер данас сви воле да краду
лакше им него да раду
шећеру мој

1986.

37

БОГОМИР БОГИЦА МИЈАТОВИЋ

Двадесети век
Флуорел Тачкаш (Флуорел Тачкаш)
Прљаве улице пословна зграда
и мрачни типови велеграда
дим из фабрика све више гуши
метропола сама себе руши
То је двадесети век
Блокиран мозак од седам до три
на радију и ТВ конгреси
видео спотови и лимунаде
Династија и топовске канонаде
То је двадесети век
Ноћима седиш у кафани и опијаш се
не покушаваш да нађеш ко је крив за све
не желиш ником зло
ти си хумано биће
али модеран свет не трпи
такве слабиће
То је двадесети век
хумани двадесети век

*средина осамдесетих
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Дишем
Лабораторија звука (Предраг Вранешевић)
Сапутник ван сфере
Сетан проток вере
Мекушац пун ћутње
Дар условне слутње
Сласт склад
Страст глад
Напет
Сав разједен
Ипак
Дишем имам дах
Њишем нисам прах
Постеља без крила
Рвање без стила
Непосредно бесом
У дебело месо
Сласт склад
Страст глад
Напет
Сав разједен
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Ипак
Дишем имам дах
Њишем нисам прах

1986.
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На облаку пловим драга
Војвођански Блуз Бенд (Драган Јуришић)
На облаку пловим драга
овај пут нема крај
био сам ти будала
али више нећу знај
Даћу ти новце
јер са срцем радим још
био сам ти будала
али више нећу знај
Сада кад хоћу да те видим
твој се одговор већ зна
мада неко већ те чека
а и време није за то
На облаку пловим драга
овај пут нема крај
био сам ти будала
али више нећу знај

1986.
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Halter Boogie
Синг Синг Сингерс (Жељко Ђурђевац)
Шеташ градом
гледам те
ноге твоје зову ме
ја губим главу
и пратим те
јер морам да видим што пре
Ја морам да видим што пре
шта ти држи чарапе
О твој мирис прстом зове ме
пусти главу дођи што пре
ко пас с ланца кидам се
јер морам да видим што пре
Ја морам да видим што пре
шта ти држи чарапе
Дај да видим
шта ти држи чарапе
Halter Boogie отресе ме
Halter Boogie отресе те
Halter Boogie отресе свет
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Ја морам да видим што пре
шта ти држи чарапе
Дај да видим
шта ти држи чарапе

1986.
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Млад и радостан
Ла Страда (Слободан Тишма)
Прошао је тај дан
тако дуг
тако сличан другим данима
тако досадан
проведен на улици
тако сличан другим данима
Мирис ружа и снега
у ваздуху касни децембар
пред драгстором сам стајао сам
и увече и целу ноћ
сам
Пијан сам био
иако нисам пио ништа
и ништа се догађало није
нико није дошао
Али беше то дан над данима
дан над данима
дан над данима
о да
Био сам тако радостан
без икаквог разлога
био сам тако пијан
без икаквих отрова
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У граду у зимско доба
бити сасвим сам
бити сасвим млад
бити сасвим сам и радостан
На улици млад и радостан
о да
сам и радостан
на улици млад и успешан

1987.
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Војводино што си тако равна
Грива (Златко Каравла)
Сеоске ме јуре кере
и мангупи да се бијем
нигде жбуна ни бандере
немам куда да се скријем
Севају у ноћи брице
сустижу ме псовке реске
хоће да ми виде лице
њихове сам диро женске
Нигде места да се скријем
оде мени глава
Војводино Војводино
што си тако равна
Жалим цуро што прекидам
џабе сада море суза
из твог села ја сад кидам
сачме ми је пуна гуза
Нигде места да се скријем
оде мени глава
Војводино Војводино
што си тако равна

1987.
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Океан
Ла Страда (Слободан Тишма)
Твоја младост твоја храброст
је јако лепа тако снажна представа
Твоја младост твоја храброст
је тако лепа тако дивна комедија
У сутон у срцу
чујеш неку непознату музику
У сутон тајне су део нас
док клизимо уз обалу
Океан пун је речи пун је мачева
Океан је тих и тужан иза сутона
Слободан си ослобођен
шта ћеш учинити са собом
у празној пучини
Слободан си за вечност
шта ћеш учинити са собом
у пустом врту
У сутон у срцу чујеш неку непознату музику
У сутон тајне су део нас док клизимо уз обалу
Океан пун је речи
пун је мачева
Океан је тих и тужан
иза сутона
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Океан пун је речи
пун је шапата
Град је тих и тужан
иза сутона

1987.
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Requiem
Ђорђе Балашевић (Ђорђе Балашевић)
Кад год прођем улицом
са твојим именом
помислим на ону песму
Већ је годинама не певам
стари рефрен ником не треба
А људи песме кратко памте
Команданте
Остаће у књигама и прича о нама
Балкан крајем једног века
свако племе црта границу
сви би хтели своју страницу
Топе се снови као санте
еј Команданте
На барикадама су опет заставе
свет иде ко на празнике
и децу изводе с јутарње наставе
да виде гладне раднике
А где смо ми наивни
што смо се дизали на Хеј Словени
као да смо уз ту причу измишљени
Времена су незгодна
за момка као ја
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који гледа своја посла
нисам лутак да ме навију
имам само Југославију
све друге бакље без мене пламте
еј Команданте
На барикадама су опет заставе
свет иде ко на празнике
и децу изводе с јутарње наставе
да виде гладне раднике
И сви су ту да добију на тој лутрији
на барикадама су увек најбржи
ал никад и најмудрији
А где смо ми наивни
што смо се дизали на Хеј Словени
као да смо уз ту причу измишљени
и преварени
Кад год прођем улицом
са твојим именом
помислим на панта реи
Бациће се тако неки лик
каменом и на твој споменик
Јер све се мења и све тече
човече

1988.
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D moll
Ђорђе Балашевић(Ђорђе Балашевић)
Одлуташ понекад и сањам сам
признајем не иде
али покушавам
и увек дође D moll
Спусти се ко лопов по жицама
руке ми напуни твојим ситницама
и тешко прође све то
Један D moll ме добије
како одеш ти у соби је
глупи D moll
увек сазна кад је то
Ухвати ме чврсто и не попушта
луд је за тишином то не пропушта
води ме у свој плавичасти дол
Један D moll ме развали
неки би то просто тугом назвали
Није то
Шта је туга за D moll
Понекад те нема и сасвим сам
измишљам начин да мало смувам дан
али је лукав D moll
Пусти да се светла свуд пригуше
сачека последње звезде намигуше
вуче ми рукав:
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Идемо
Плаши ме он
Где си ти
хиљаду се ствари могло десити
глупи D moll
за ким тугујем сву ноћ
Узме ме у своју тамну кочију
небо прими боју твојих очију
знам тај пут
то је пречица за бол
Један D moll ме развали
неки би то просто тугом назвали
Није то
Шта је туга за D moll
Остала је књига
са пар непрочитаних страна
и неке стварчице од Херенди порцелана
један пуловер у ком си била
и остала је плоча Best of Ry Cooder
и фина мала плава кутијица за пудер
И ја сам те остао жељан
док ме буде
моја мила

1989.
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Заблуда о истоку
Балкан (Александар Цветковић)
Исток није Харе Кришна
Исток нису Буда ни Рама
Исток је болест ума
Пустош људска драма
Исток нису кокаин и шит
Исток је рука пружена ка небу
Вечити идеал бити сит
И стална мисао упрта ка хлебу
Исток је заблуда проширене свести
Царство беде гробница верника
Медитација заборава глади
Филозофија празнога стомака

1989.
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Кад одем
Ђорђе Балашевић (Ђорђе Балашевић)
Кад одем
кад ме ђаво испрати главним сокаком
и кад месечина завеје мој траг
немој туговати
јер једном сваком мали неми славуј
долети на праг
Кад одем
кад замумла ветар зимске оченаше
и кад мртво лишће потера у кас
за казну прогнаће и тамбураше
због погрешне песме у погрешан час
Хеј буди јака ти
најлакше је плакати
То нам само Господ
свира јесењу сонату
Снио сам врата
у том сувом злату
Страх ме да прођем
ал проћи ћу
Знам
лав си стари ти
немој све покварити
кресни само једну свећу
на Светог Јована
не чувај дуго
пепео тих дана
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Кад једном одем а поћи ћу
Кад одем
кад у прозор ставиш прву хризантему
и кад попуцају дивљи кестени
не пали узалуд фењер на трему
кад ме отму магле једне јесени
Хеј буди јака ти
најлакше је плакати
То нам само Господ
свира јесењу сонату
Снио сам врата
у том сувом злату
Страх ме да прођем
ал проћи ћу
Знам
лав си стари ти
немој све покварити
кресни само једну свећу
на Светог Јована
не чувај дуго
пепео тих дана
Кад једном одем а поћи ћу
кад једном одем

1989.
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Кад сунце ноћас зажмири
Гарави сокак (Бранислав Крстић)

Кад сунце ноћас зажмири
ко звезда почне лутати
да ли ћеш хтети да се помириш
или ћеш само ћутати
Кад крене тихо музика
осмех ће бити довољан
да море буде смирено
и ветар буде повољан
Да пођем ја
белим једрима
да пустим коња мркова
да вуче кола ди год зна
Да приђем ја
твојим њедрима
да пустим коња мркова
да вуче кола ди год зна
Твоје су усне румене
а речи су ти ватрене
зато би било најбоље
да сама легнеш крај мене
Кад крене тихо музика
осмех ће бити довољан
да море буде смирено
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и ветар буде повољан
Да пођем ја
белим једрима
да пустим коња мркова
да вуче кола ди год зна
Да приђем ја
твојим њедрима
да пустим коња мркова
да вуче кола ди год зна
Кад звоник поноћ закуца
ексером за зид ходника
пољуби за bon voyage
човека свог са плочника
Кад крене тихо музика
осмех ће бити довољан
да море буде смирено
и ветар буде повољан
Да пођем ја
белим једрима
да пустим коња мркова
да вуче кола ди год зна
Да приђем ја
твојим њедрима
да пустим коња мркова
да вуче кола ди год зна

1989.
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Реморкер
Ђорђе Балашевић (Ђорђе Балашевић)
Долазе снегови
не вреди
све више и више ми сметају студени
у косу ме нежно ко седефну шналицу удени
то ми треба
мој мали заклон испод неба
Откачи шлепове
нанишани јутро
и пусти ту лађу да клизи
пронашли су Амери шифру за то
take it easy
лутко лепа
зрела се бресква небом цепа
Спусти светла одузми гас
смешних ствари се бојимо
мислиш да неко пита за нас
као да не постојимо
Стави мисли у празан ход
стреси звезде ко дудове
и полако насучи брод
на те плишане спрудове
и сањај
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Одлазе селице
лепршају малена једра
по небеској пучини
тај одлазак гусака
увек ме старијим учини
пут до раја
о зар је узводно до краја
Спусти светла одузми гас
смешних ствари се бојимо
мислиш да неко пита за нас
као да не постојимо
Стави мисли у празан ход
стреси звезде ко дудове
и полако насучи брод
на те плишане спрудове
и сањај

1989.
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Адам Загајевски
Хабитус (Мустафа Ширбић)
Нисам тако добар
као Адам Загајевски
ал ипак буди моја
дођи буди моја
Велика је радост
не бити као Адам
а ти да си моја
ти да си моја
Ђевојко дођи до мене
напросто дођи до мене
дођи буди моја
дођи буди моја
Под жилаве старе звјезде
враћам се самом себи
ако кажеш нисам твоја
е никад немој рећи
Знај велика је радост
не бити као Адам
а ти да си моја
ти да си моја
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Мушки драшка мушко машка
риба риби јаше вратом
комшија ми доби црнца
ал ипак буди моја
Дароват ћу ти свој хабитус
па идемо бициклима у Лавов
да причамо с великим Адамом
није Адам џаба Адам
Рећи ћу му да га волим
послије ћу вас чекат вани
Обљуби га што Бог заповједа
биће срећан ко и сваки
Ђевојко дођи до мене
напросто дођи до мене
дођи буди моја
дођи буди моја

1990.
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Космос у твом срцу
Обојени програм (Бранислав Бабић)
Ја сам знак који трчи
ја сам флаша пуна боли
ја сам кућа која лети
ја сам човек
сав се топим
Ти си жена која воли
ја сам време које стоји
ја сам секс
зато горим
ја сам нико што постоји
У том граду ја се бојим
лица су ми непозната
у том граду ја се кријем
зато тражим излаз сада
У овом граду сви су луди
сви су луди
Ја сам јунак који бежи
ја сам вечност која тражи
ја сам циркус
пун сам мрава
ја сам шешир препун глава
Ја сам дно
морем пловим
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ја сам Кафка
сав у белом
ја сам систем
баш сам добар
ја сам блато
које сија
У овом граду ја се бојим
лица су ми непозната
у овом граду ја се кријем
зато тражим излаз сада
У овом граду сви су луди
сви су луди
Ја сам датум
сав се гојим
ја сам крст
којим крстим
ја сам десно
ја сам лево
ја сам гладан
зато трошим
Ја сам Rotten који седи
ја сам маска па се кријем
ја сам космос у твом срцу
ја сам око сво без вида

1990.
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Неки сан
Хабитус (Мустафа Ширбић)
Неки сан је Борхесова прича
о једној соби са земљаним подом
сличан мени
човјек пише пјесму
о другом
који пише пјесму
о трећем
који пише
У другој соби пријатеља прича
небитно дал земљаним подом
слична сјени
жена гледа другу
преко рамена
која гледа трећу
преко рамена која гледа
мене како љубим сјену
и смијем се
да ублажим
јер у некој соби
све је само прича
о другом
који прича
о трећем
који прича
о мени
како љубим сјену
и смијем се
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да ублажим
јер у некој соби
све је само
о мени...

1990.
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Филаделфија
Обојени програм (Бранислав Бабић)
И док они мирно пију
кораке сад твоје пазе
ти си број срећан број
ти си број њихов број
Жеља јача и од смрти
јер у теби добро виде
ти си број
срећан број
ти си број
њихов број
Размисли сад – сад
сутра већ касно је
Милиони тебе траже
руке су ти сасвим младе
ти си број
срећан број
ти си број
њихов број
Поред тебе све је лепо
име твоје сви већ памте
ти си број
срећан број
ти си број
њихов број
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Размисли сад – сад
сутра већ касно је
Узалуд је ићи преко
твој се глас тамо губи
ти си број
срећан број
ти си број
њихов број
Узалуд је певат неком
јер у песми ниси први
ти си број
срећан број
ти си број
њихов број

1992.
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Wartburg limuzina
Atheist Rap (Atheist Rap)
Пре годину дана имали смо кола
али су их свиње појеле до пола
Пошто волимо сулуду брзину
купили смо себи wаrtburg лимузину
Wаrtburg лимузина има пет брзина
прави доста дима и точак јој се клима
а где има дима и ватра постоји
јао бог те јебо па то мотор гори
јес да мотор гори али зато пичи
па се сваки шофер са wаrtburgom дичи
шасија му чврста дебела два прста
‘мортизери тврди страдала ми крста
Wаrtburg лимузина најдужа машина
четри метра лима пет метери дима
Wаrtburg лимузина комфорна машина
правио је Пера из бившег ДДР-а
и не да га је направио него свака част
стално му из ауспуха цури нека маст
има браник од бетона можеш убит слона
а седишта му мека ко кита понека
све уплате прима мога сина деда
неће добит кола тај ко мито не да
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Wаrtburg лимузина најдужа машина
четри метра лима пет метери дима
Wаrtburg лимузина стоји у гаражи
гаража крај свињца па сам ја на стражи
да ми свиње опет не пождеру кола
ко што су ми трабанта појеле до пола
и одем да се одморим и попијем пар пива
кад не лези враже свиње храну траже
али wаrtburg није као трабант труба
због wаrtburga су свиње остале без зуба
Wаrtburg лимузина најдужа машина
четри метра лима пет метери дима

1992.
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Жртва система
Провокација (Владимир Ивановић/Момир Бороцки)
Улица од крви црвена
Разбијених глава
Исечених вена
Улица од крви црвена
Пала је још једна
Жртва система
Дела су велика
Времена тешка спусти се доле
И све из почетка
Прошлост заборављена
Будућности нема
Живимо у мраку
У сенци система

1993.
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Љубав
Atheist Rap (Atheist Rap)
Љубав је поље зеленог жита
Љубав је кад Јованка воли Тита
Љубав је поље зрелог ража
Љубав је однос Тито – Дража
Љубав је флуид диван топао
Љубав је врела ко парни котао
Љубав је опојни мирис од цвећа
Љубав је туга љубав је срећа
Пољуби ме
пољуби ме
филмски у чело
Љубав је снажна велика јака
Љубав је симпатија малог ђака
Љубав је Љуба љубав је Манда
Љубав је чак и Бата Канда
Љубав је птица у слободном лету
Љубав је када чика салеће тету
Љубав је риба што брзо плива
Љубав је гајба хладног пива
Пољуби ме
пољуби ме
филмски у чело
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Заиграј уз ритам тај
Сад ми нову снагу дај
Немој мене грдити
Хајдемо се љубити
Љубав је као Грејс Кели лепа
Љубав је као Стиви Вондер слепа
Љубав је додир вољеног бића
Љубав је мамурлук после пића
Љубав је смешна ко добар виц
Љубав је игла дрога и шприц
Љубав је путовање кроз димензије
Љубав је смислила разне перверзије
Пољуби ме
пољуби ме
филмски у чело
Љубав љубав љубав љубав
Љубав љубав љубав љубав

1993.
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Не марим
Врисак генерације (Предраг Јандрић)
Иако сам
не занима ме.
Све добро знам
не труди се.
Последњи човек је прошао
да ме није ништа питао.
Бар како се осећам.
Није ни застао.
Није потребно.
Ја не марим.
Ништа посебно
само сањарим.

1993.
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Пут безнађa
Ритам нереда (Слободан Петронић)
Готово је скупило се
Уздржаваш се да не пукнеш
И казаћеш свима: Доста је!
Да доста је!
Дуго су те водили слепци
Дуго су мутави причали
Затварали очи преспавали ноћи
Касно је
И доћи ће дан када ћеш сам
Кренути путем безнађа
Желећи да као никад до сад
Победиш сам
Мењали те користили
Свашта су с тобом радили
Изменили душу
Продали и вређали
И устајеш сам
Кажеш да знаш
Ја више нећу са вама
Доста је било лагања
Ја идем сам!
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И доћи ће дан када ћеш сам
Кренути путем безнађа
Желећи да као никад до сад
Победиш сам

1993.
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Зашто?
Два минута мржње (Драган Шкрбић)
Зашто?
Зашто уопште видим
кад ми неко стално затвара очи?
Зашто?
Зашто уопште причам
кад ми неко стално затвара уста?
Зашто да живим?
Зашто?
Зашто?
Зашто уопште мислим
кад ми неко стално пречишћава мозак?
Зашто?
Зашто уопште живим
кад ми неко стално брани да живим?
Зашто да живим?
Зашто?

1994.
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Guest List
Mitesers (Душан Јечменица)
Направимо свирку
јер треба нам лова
да купимо бубњеве
и појачала нова
Онда нам сви дођу
за пропусницу моле
Кажу – уведи ме педеру
немам ништа лове
Стави ме на Guest List
Ако купим карту
потрошићу све паре
Како онда купит
royal и цигаре
Ма јебеш цигаре
њих могу да зајмим
ал како ћу без цуге
трезан да се палим
Стави ме на Guest List

1994.
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Реформа у вашој глави
Обојени програм (Бранислав Бабић)
Нервира ме сва та сила
ваздух земља ватра вода
ја не могу то да гледам
држимо се сви за руке
Нервира ме та хладноћа
могућност је скроз шарена
ја не желим то да схватим
топлином се сада храним
Нервира ме сада болест
судбине су исход жеља
ја не могу бити део
мистерије твог симбола
Нервира ме људска глупост
створила се окружења
ја не желим то да слушам
речи твоје чудно звуче
Нисам крив
Ни ја
Ко је крив?
Ти знаш
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Нервира ме када морам
реформа у вашој глави
ја не могу ти ме зовеш
мени није ништа тешко
Нервира ме сав тај неред
наслеђа су слава краја
ја не желим да ме храбриш
када ово није смешно

Нисам крив
Ни ја
Ко је крив?
Ти знаш

1994.
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За мене касно је већ
Гарави сокак (Бранислав Крстић)
Зар не видиш
шта си од мене урадила
Зар не видиш
какву си ватру запалила
Зар не видиш
да ја то не могу угасити
Зар не видиш
да се не могу спасити
За мене касно је већ
и назад не иде
зато не тражи
да ја те оставим
За мене касно је већ
и назад не иде
зато не тражи
да све заборавим
Зар не видиш
да нисам добро пазио
и искру ту да нисам
одмах згазио
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Зар не видиш
да су ми руке од окова
и груди од трагова
твојих токова
За мене касно је већ
и назад не иде
зато не тражи
да ја те оставим
За мене касно је већ
и назад не иде
зато не тражи
да све заборавим
О љубави
немој ми ништа причати
о стварима
које не можеш бирати
Јер речи те
мене не могу смирити
јер речи те
нећу уклавирити
За мене касно је већ
и назад не иде
зато не тражи
да ја те оставим
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За мене касно је већ
и назад не иде
зато не тражи
да све заборавим

1994.
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Тероризам
Два минута мржње (Драган Шкрбић)
Јуче сам гледао ТВ
и сазнао о новим акцијама
Јуче сам читао новине
и сазнао о новим акцијама
Бадер-Мајнхоф Црвене бригаде
Јуче сам чуо на улици
тероризам узео маха
Јуче сам гледао ТВ
отмица убиство експлозија
Бадер-Мајнхоф Црвене бригаде
Тероризам против досаде
Нисам против досаде

1994.
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Огледало
Касандрин глас (Наташа Маленица)
Не би ме чудило
кад бих уместо свог лика
у огледалу угледала богињу
или анђела
ни кад бих уместо њих
ту била љигава сподоба
Не би ме чудило
кад би ту била ругоба
А била бих очајна
стварно очајна
када не бих угледала
ништа
А била бих очајна
стварно очајна
страшно очајна
када не бих угледала
ништа

1995.
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Неко као ти
Војвођански Блуз Бенд (Драган Јуришић)
Од самога јутра је почело лоше
левом ногом је почео дан
ветар дува ја без наде
немам ни снаге за било шта
Са друге стране видим да стојиш
можда би могла да промениш све
сигурно можеш још само да хоћеш
топлине у ноћи још има за нас
Неко као ти
да ми мало снаге да
Неко као ти
да ме врати на пут
Док пролазиш градом у реци људи
да ли се сетиш човека од пре
љубавне приче са тужним крајем
и чежња за даном што можда ће доћ
Сада знам
осећам
да крај још није за нас
значи кажу
они не лажу
топлине у ноћи још има за нас

85

БОГОМИР БОГИЦА МИЈАТОВИЋ

Неко као ти
да ми мало снаге да
Неко као ти
да ме врати на пут

1995.
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Сутра
Касандрин глас (Слободан Живковић)
И шта ми носи сутра сретан сам
и све ти кажу јутра прошлих дана
пламен свећа растерује мрак
И све нас виде очи Великог брата
мој миран сан чува слинава њушка
троглави пас
Шта ми носи сутра
празних шака
исте речи
исти мрак
исити бол
И шта ми вреди сутра
у долини суза
ја чекам свој ред
и убијам месо крвавих руку
кидам свој хлеб
и пуног стомака
гризем свој образ
Све мање питања
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Буди сретан кад те боли
то је знак да постојиш
Зашто ме боли?

1995.
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Сан
Касандрин глас (Надежда Обрић)
Прохладна јутра и суморни дани
сви ови људи на погрешној страни
Мој сан је превише таман
мој сан је превише стваран
Чекам дан
Поглед ка небу а речи су празне
све ће нас стићи једнаке казне
Ја знам да проћи ће мрак
ја знам да постоји знак
ја знам да проћи ће мрак
ја знам да постоји знак
И чекам дан

1995.
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Зима
Касандрин глас (Игор Олејар)
Мој пут је готов
и поглед празан ми стоји сад
и јасно је да сећање од јуче
може рећи зашто нема повратка
Јер ходам испод ветра
и дишем пуно мрака
али нисам сам
Мој крст је дан
и дан је ноћ
Ја само желим да нестанем
да побегнем од истине
Ја знам да сам позван да кренем
тамо где хладно је
где облака нема
где тихо је
јер нема тела
и нема те

1995.
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Свет
Касандрин глас (Наташа Маленица)
Била бих сретна у једном свету
у који нико никад не би ушао
чак ни на врата покуцао
док га не позовем
Непозвани стално долазе
ломе врата и улазе
Не видим краја
Руши се мој свет

1995.
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Истина
Печат (Мирослав Узелац)
Ово је пут што нема краја
ово је ноћ што не воли дан
Велика празнина
Да ли је лаж ил истина
линије на длану као судбина
Велика тишина
Ритам срца као порука
сјај из твога ока као молитва
Бескрајна даљина
Мирис тела који опија
чудан поглед који обара
Страст као плима
Моја је душа немирна
моја је жеља велика
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Стварно не знам
шта је судбина
кад све је магла
тихо покрила
и бледа лица пред мојим очима
Само небо зна
шта је сад у свему истина

1996.
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Напослетку
Ђорђе Балашевић (Ђорђе Балашевић)
Напослетку
ти си добро знала ко сам ја
откуд сад те сузе моја мила
Рекла си да се за точак бршљан не хвата
залуд изгужвана свила
То је тако
не прави од туге науку
мами светло на следећем брегу
Окопниће мој отисак на твом јастуку
још како
као језушка у снегу
Разбићу гитару
црн је мрак испуњава
Одавно се своје песме бојим
помера у мени неке гене Дунава
Па ја течем и кад стојим
Али опет да л би икад била моја ти
да сам војник у армији људи
Рекла си да баш не умем новце бројати
и да је ништа све што нудим
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Напослетку
ти си навек знала да сам свирац
брошић што се тешко прибада
да ме може одувати најблажи немирац
да ћу у по речи стати
да се нећу освртати
никада

Ређаш по витрини фини порцулански свет
ал ја сам фигурица без жига
Пази
то је бајка
што ти пада на памет
Фали ти баш овај Циган
Не душо
Тек у јесен открију се боје крошања
све су сличне у лето зелено
Напослетку
ти си добро знала ко сам ја
чему сузе
лепа жено
Драга моја
ти си навек знала
да сам пајац
Мој је шешир шатра помична
усне тице ругалице
а у оку тајац

95

БОГОМИР БОГИЦА МИЈАТОВИЋ

да сам капут са два лица
да сам госпо’н пропалица
обична
Напослетку
ти си навек знала
да сам свирац
да је небо моја ливада
да ме може одувати
најблажи немирац
да ћу у по речи стати
да се нећу освртати
никада
Да ћу у по речи стати
да се нећу освртати

1996.
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Ако се некад ...
Ранко Слијепчевић (Ранко Слијепчевић)
Ако се некад сретнемо негдје
истом страном идемо
једно другом шта ћемо рећи
ако се на трен видимо
Ако се некад сретнемо негдје
кроз неке ноћи неспаване
не троши ријечи
ја већ знам
да су све приче испричане
Ако се некад сретнемо негдје
сакрићеш очи постиђене
а ја ћу знати шта значи то
јер то су слике већ виђене
Ако се некад сретнемо негдје
ти само прођи крај мене
не реци ништа
ја ћу чекати
да твоја сјена нестане

1996.
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Седам осмина
Ђорђе Балашевић (Ђорђе Балашевић)
Буде тако неких дана
што све ко сув лист дувана
при додиру мога длана иструне
и замути ми нешто слику
кане суза у мастику
одсјаји ми сунца чашу испуне
и увек једна песма што се не зна
заоре ми њиву мисли као плуг
а груди постану ми уске
осетим ко дивље гуске
тугу за југ
Свуд по Балкану пала тама
друмови су у жицама
свака башча границама шпартана
кријем компас у прсима
увек неки пролаз има
ако бродиш по звезданим картама
Знам
сад је касно
то смо шта смо
ником више није до носталгије
ал ја нит делим нити множим
нити се на туђе ложим
ја сам само мало проклет
не питај чиме ма ево га опет
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Пичи ми срце седам осмина
у глави таман као од вина
опет сам ту у Скопљу
свој на своме
мило моме
Не да се ова стара машина
ципела цупка седам осмина
стихови клизе као златне рибе
моето либе
Куцао ми враг на врата
ратово сам против рата
и силне сам градове изгубио
ставили ми кратак ланац
сад сам само црни странац
тамо где сам сањао и љубио
Не вреди
све је јасно:
то смо шта смо
ником више није до носталгије
Не узимам нит сабирам
сам земљаке одабирам
нит сам дужан нит дугујем
смем ли барем да тугујем
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Чувај ми Боже моје земљаке
још су нам неке речи једнаке
још се у истој строфи чаше ломе
мило моме
Смилуј се једном и на јужњаке
чувај ми Боже моје земљаке
туку по нама струне као шибе
моето либе

1998.
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Чекај
Крвава Мери (Срђан Шаровић/Петар Милидраговић)
Свака твоја жеља
оставља на лицу траг
а грч у углу усне
био је осмех прошли дан
Склањаш главу у страну
лагано испушташ дах
ломиш прсте знојавих руку
кроз стснуте зубе
проклињеш сан
Да ли узалуд чекаш?
Да ли још се надаш?
Ко то сада зна?

2000.
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Као талас
Ђорђе Балашевић (Ђорђе Балашевић)
Негде се пипну наши мали свемири
када већ помислим да спаваш
зашуми сатен тама се узнемири
и као талас наиђеш
У шкољке твога пупка лето зимује
ту чуваш мрве сунца за нас
са твојим додиром се чежња римује
док као талас надиреш
И ништа више није важно
лице света злобно и лажно
се расплине за час
И нико више није битан
сви су песак презрен и ситан
песак испод нас
Сребра децембра кују прстен за твој прст
низ твоје сапи звезда пала
залуд те привијам уз себе ко уз крст
ти као талас измичеш

102

НС ПОП РОК ПОЕЗИЈА

Остављаш слане капи бистре
и јато добрих мириса Истре
по соби развијаш
остављаш варљив залог пене
у срцу ове напукле стене
коју разбијаш

2000.
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Ноћи од пјесме од самоће дани
Ранко Слијепчевић (Ранко Слијепчевић)
Над сјенком својом стојим сад
стижу ме умор и сјећања
стиже ме пресуда
осјећам јој руке
Још се крадом окрећем
нећу ли виђет родни град
да заборавим муку моје муке
ноћи од пјесме
од самоће дане
Хоће ли ме звати ико
или је то вријеме прошло
Нови путеви дал’ постоје више
или знају да сам свико
носит бреме што никад нико није носио
мени оставише
ноћи од пјесме
од самоће дане
Молитвом се душа брани
Да ли ће доћи они дани
и да златне воде
нису далеко

104

НС ПОП РОК ПОЕЗИЈА

Као сјена друге сјене
неко иде иза мене
и са мном ће
све подјелит неко
ноћи од пјесме
од самоће дане

2000.
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Наопака бајка
Ђорђе Балашевић (Ђорђе Балашевић)
У сутерену тунел ка небесима
на танкој гази јутро мрачан гоблен тка
суморна лица насамо са гресима
у ходнику без повратка
У црни грм се моја птица заплела
занета титрајима звезде Данице
и касни дах док хладни челик скалпела
клизи низ нит бројанице
Постоји план да је анђели украду
ил бар на час да је врате међу њих
јер некад небо прави велику баладу
и тражи риму за главни стих
На град јуриша нежна бела легија
јануар простире свој префињени саг
у тајном дослуху смо први снег и ја
да зима причека њен траг
Не вреде приче које знам
лажи за очи поспане
измишљам бајку
чудну наопаку успаванку
да од ње будна остане
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Постоји пут који намернике бира
тајновит друм увек најбољима склон
јер некад небо само црне дирке свира
и тражи ноту за тај тон
Негде сад дечак један
збуњено на мосту стоји
јер тек слути да постојиш
Негде у теби чека окована нека песма
коју нико жив још не зна
у теби ланац звецка тајним алкама
бићеш ти мајка мајкама

2000.
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Носталгија
Ранко Слијепчевић (Ранко Слијепчевић)
Узалуд ме буде откуцаји сата
вријеме ко да стоји
никад неће проћи
нико ноћас неће
покуцат на врата
да донесе радост
нико неће доћи
Само цигарета свјетлуца у тами
ноћас киша лије
никад неће стати
У четири зида остали смо сами
а душа би хтјела
кући да се врати
Носталгија ко сјена свуд ме прати
гдје су они дани гдје су они сати
и гдје су сад пријатељи моји
А вријеме иде даље
нове сате броји
од јутра до неба
само зиме дах

2000.
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Десет година
Ритам нереда (Слободан Петронић)
Десет година слушам
а ништа не чујем о чему причаш
Тражиш разлоге
чекам превише дуго
да ти покажем
како мислим
све да покренем
Не није ме страх
није ме срам
јер сувише знам
Није ме страх
да гласно кажем
оно што осећам
И када ме боли
остаје дубоко у мени
дубоко у теби
десет година
Као дубоко у мени
дубоко у теби
десет година
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Десет година гледам
а ништа не видим
Где си?
И ко је крив?
Чекам превише дуго
да ти покажем
како мислим
све да покренем

Не није ме страх
није ме срам
јер сувише знам
Није ме страх
да гласно кажем
оно што осећам
И када ме боли
остаје дубоко у мени
дубоко у теби
десет година

2001.
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Кад се неко нечем добром нада
Обојени програм (Бранислав Бабић)
Правила су увек тако стара
Зато морам њима да се клањам
Није важно причај ми о срећи
Нешто лепо као чоколада
Овај пут је породично стабло
Мали простор који тако волим
Све је спремно то је моја снага
Нежни људи различитих страна

2001.
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Свако има неког кога нема
Добровољно Ковачко Друштво (Милош Јовановић)
Свако има неког кога нема
Тражим мушка стопала
њено теме паметно
та ме жеља напала
сломиће ме коначно
Тражим упале очи тихе ко прашина
да у моје снове крочи глађу Нових година
Свако има неког кога нема
Тражим речи неписане
једно вече поспано
и прозоре отворене
једно море далеко
Тражим промрзле руке
хладне од ветрова
Тражим слике тражим звуке
и тишину острва
Свако има неког кога нема
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Тражим белу постељу
где се није љубило
једну зимску недељу
да би тебе сањао
Тражим упале очи тихе ко прашина
да у моје снове крочи глађу Нових година
Свако има неког кога нема

2002.
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Идем
Sarah K (Александар Шандоров)
Неки чудни дани
правим се луд
као све је уреду
седим сам
и само гледам у сат
а време споро пролази
Не знам да ли спавам
сањам
или сам будан
Али око мене ничег нема
морам да се померим
морам да се пробудим
А сада идем идем
ја остављам све
било где док још има наде
Знам дугачка је ноћ
ал дужи је дан
и ја сам сам
али ходам право
идем идем
ма нека је мрак
и ја сам гадан
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Нема суза ту
кад почиње крај
ту је улаз у рај
ту је сјај
само ходај право

2003.
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Ко те има тај те нема
Гарави сокак (Бранислав Крстић)
Не може се ухватити сенка
од живота што ко Дунав тече
јер је живот и светло и тама
некад јутро а некада вече
Ко те има тај те нема
ко те нема тај те сања
ко те сања тај те љуби
а ти о том појма немаш
Неки живе близу ал далеко
као камен не могу се маћи
и кад се за руке држе стално
у мраку се не могу пронаћи
Ко те има тај те нема
ко те нема тај те сања
ко те сања тај те љуби
а ти о том појма немаш
Ал’ дотакну се линије живота
две судбине као једна трају
ил се дирну ил се не додирну
ал’ једна за другу добро знају

2003.
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Добро што ниси ту
Sarah K (Александар Шандоров)
Ма где си
ја не могу сам
(Сваку ноћ и сваки дан
и сваку ноћ и сваки дан)
где год да си
ни не желим да знам
(Сваку ноћ и сваки дан
и сваку ноћ и сваки дан)
Добро што ниси ту
(ми падамо
ми тонемо
ми не знамо да летимо)
срешћемо се у сну
(кад спавамо
ми мислимо
да можемо
да хоћемо)
Погоди шта осећам ја
(Сваку ноћ и сваки дан
и сваку ноћ и сваки дан)
у води нема ваздуха
(Сваку ноћ и сваки дан
и сваку ноћ и сваки дан)
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Добро што ниси ту
(ми падамо
ми тонемо
ми не знамо да летимо)
срешћемо се у сну
(кад спавамо
ми мислимо
да можемо
да хоћемо)

2003.
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Строги центар твога срца
Горан Јанча (Горан Јанча)
Кроз строги центар твога срца
Неки прођу уз велику галаму
На улазу или излазу
Неки се само тихо прошетају
У строгом центру твога срца
Неко велику кућу има
Нечија је главна улица
Али то никад нисам био ја
За тебе ја сам само игра
Мене селиш ја се буним
И све издржим због само једне шетње
Једне шетње по центру твог срца
Летња башта и оптичка варка
За столом поред мисле да смо добар пар
А чим наш разговор прекине тишина
Између нас се укаже планина
2003.
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Поруке
Sarah K (Александар Шандоров)
Наш живот у порукама
ти мени па теби ја
Игра која се понавља
склад речи и знакова

2003.
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De profundis
Пркос Друмски (Милош Зубац)
Будућност и прошлост
мењају места
сувише спретно сувише тихо
и знам да те има
но је све мање
све је мање
мене у теби
Колач нам је твој појео руке
док смо га ломили
Зашто те чекам у обличју човека
када те у људима најмање има
Да ли то дижеш руке твоје од мене?
Да ли то капље жудња моја за тобом?

2004.
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Прича
Крвава Мери (Срђан Шаровић/Петар Милидраговић)
Мало људи зна
мало људи верује
мало људи осећа
мало људи може све
мало људи види пут
мало људи покуша
мало људи успева
Причам ти причу последњи пут
сама се лепи за усну
лежи попут имена на слово с
са плавом бојом у даху
притиска корак чини га дужим
некако тежим мени чини се
А онда јутро
вода у оку
остатак вечери
Јефтина храна у теби
у мени циљ: бити бољи
бити прави бити сретнији!
Него ситни ниски продани
погрешни и одани!
А где си ти?
Не знам...
А где сам ја?
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Да ли си ме
да ли си ме волео?
Колико простих питања постоји
Да ли си ме заиста заволео?
Умиј ми лице и добићеш лик
Пођимо до мене
скуваћу кафу средити ствари за трен
У два сата сместити живот
моја жеља је да будем ту
да кажем баш све.

2004.
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ТВ је мртав
Рингишпил (Иван Варњу)
Опет ТВ Дневник масовни убица
портпарол мржње насмејаних лица
Добио је народ хлеба и игара
програми у боји не треба нам пара
Испред свог ТВ-а ја дрогиран лежим
не могу да устанем а хоћу да бежим
На екрану певач испуњава жеље
А што не би могло – удри бригу на весеље
Ратници и спортисти народни хероји
истина је згажена задње сате броји
Испред свог ТВ-а ја дрогиран лежим
не могу да устанем а хоћу да бежим

2004.
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Пријатељска
Пркос Друмски (Милош Зубац)
Могуће је сасвим
да по води ходиш
и планине мичеш
звериње да кротиш
и све мисли дознаш
сваку реч разумеш
читав један живот
и још много више
Можеш и да летиш
кровове пребројиш
прескочиш језера долове и шуме
да невидљив будеш
уистину можеш
читав један живот
и још много више
Читав један живот
страћио сам на то
и још много више
и још много више
И у том животу
љубави не имах...

2004.
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Будала
Крвава Мери (Срђан Шаровић/Петар Милидраговић)
Причај… а твоје речи ником нису битне
Твоја снага узмиче пред нама
Друге немаш јер играш сам
Ни трага нема да био си са нама
Залуд срце где треба глава
Она спава истина боли
Она воли да буде све!
Пусти сад свој разлог зашто
Сумњиво је све што знаш
Погледај своју торбу
Пуна је и претешка
Ти си јак ОК,
Ти си тако јак!
Ти си будала!
Срећа не зна где су твоје грубе руке посејале наду
Ништа није остало да траје
Поздрав свима са оне стране
Суза око опрала је данас
Сутра образ нико неће моћи!
Треба живот живети
И дати све од себе да буде сан
Пусти сад свој разлог зашто
Сумњиво је све што знаш
Погледај у своју торбу
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Пуна је и претешка!
Прилог више лудости је бес који те узима!
Пена удара на уста
Горки укус безнађа
Ти си јак, ОК,
Ти си тако јак,
Ти си будала!

2004.
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Хиљаде
Ритам нереда (Слободан Петронић)
Боли те ова беда знам
просечно сивило и срам
Људи су рушевине прах
и сваког трена губе дах
Хиљаде грла кличу сви
неће престати
Сви као један биће знам
траже нови дан
Хиљаде грла кличе
сви као један биће
за неки нови дан
Осећаш несигурност зло
неслогу друштво пропало
Чудо је нико није крив
чудо је што си рођен жив
Хиљаде грла кличу сви
неће престати
Сви као један биће знам
траже нови дан
Хиљаде грла кличе
сви као један биће
за неки нови дан

128

НС ПОП РОК ПОЕЗИЈА

Кажу да тако морамо
спуштених глава ходамо
Чудо је нико није крив
чудо је што си рођен жив
Хиљаде грла кличу сви
неће престати
Сви као један биће знам
траже нови дан

2005.
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Булдожер
Ритам нереда (Слободан Петронић)
Не смем да станем више никада
јер иза мене нема ничега
Не знам куда идем
али знаћу када стигнем
Испред мене раскршћа
Не знам шта стварно хоћу
али знам шта ми треба
Уназад нема враћања
Не знам шта је добро
нити да ли сам у праву
мене води тај осећај
јер сад сам кренуо
и више никад нећу стати
Уназад нема враћања
Не смем да станем више никада
јер за то више немам разлога
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Јер нашао сам прави пут
којим сам давно кренуо
И није било узалуд

2005.
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Сада драга
Solaris Blues Band (Саша Радоњић)
Сада драга већ све знаш
мој је осмех сивих боја
и нестваран беше наш
свет тишине и спокоја
Сада драга кад све ћути
глумим и ја дубок сан
несигуран да л ћеш чути
крик у јастук закован
Сада драга већ све знам
и сасвим тихо без заноса
спуштам те на леден длан
ти ходаш кроз песму боса

2006.
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Свет без блуза
Solaris Blues Band (Саша Радоњић)
Видео сам свет без блуза
од тишине сув и пресан
гледао сам га без суза
самом себи сив и тесан
Тражио сам песму нему
гласом глувог отровану
посни рефрен слану тему
заточену у орману
Али блуза нигде не би
нигде туге ни јецаја
зато сада певам теби
туђим гласом из бескраја

2006.
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Трен славе
Solaris Blues Band (Саша Радоњић)
Воли ме ко што се воли пламен
на крају блуза кад дрхтим жедан
и заледи сузу тешку ко пламен
овај трен славе подмукло чедан
Ако ме нема потражи пругу
којом се ка ушћу у небо стиже
обриши шминку зауздај тугу
моја се сенка прикрада ближе
Свирам још само две три теме
пре него сва светла мину
заустављен ко давно уснуло време
из кога памтим звонку тишину

2006.
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Страх од летења
Руке у вис (Оливера Ивановић)
Понавља се сан
нејасан ко тмуран дан
с чудима без разлога
и очима без израза
А у том сну сам ја
над понором без дна
с лаким крилима од перја
и ваздуха
Ма не не
не плашим се – скочићу
не нећу пасти – летећу
Што не бих искористила
овај секунд лудила
Ма не не плашим се - скочићу
себи гласно признаћу
да чак и кад ниси ту
ја уживам у летењу

2007.
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О да
Пикник (Мирослав Мајкић)
О да тебе волим ја
симпатијо моја напупела.
У малој соби дубоко испод јоргана
вири твоја сика и моја кика.
Каква чар дешава се кар
иако нисмо брачни пар!!!
Само да знаш баш сам се стидео
док си ме снимала на видео.
О да тебе волим ја
лутко моја голишава.
Твоја мала рука и твоја топла гуза
голицају мене до суза.
Вртимо се роламо се мрдамо се спрдамо се...
... и све то опет сваких пола сата.
Искључен телефон затворен прозор
спуштене ролетне закључана врата...

2007.
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Љубим те ја
Drum’n’Zez (Војислав Малешев)
У оно бело место
негде испод врата
што га никад нико пре мене
помирисао није.
У ону снежну степу
око твојих шљива
које никад нико пре мене
загризао није.
Баш ту љубим те ја
љубим те ја
пре и после никога
У оно бело месо
испод леђа
којим се нико никад пре мене
умивао није
У ону меку крофну
изнад твог колена
коју никад нико пре мене
штипнуо није.
Баш ту љубим те ја
љубим те ја
пре и после никога
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У онај нежни капак
преко твога ока
који нико никад пре мене
засмејао није
У оно тајно место
где престаје уво
које никад нико пре мене
оњушио није.
Е баш ту
љубим те ја
пре и после никога

2008.
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Енглез
Пикник (Мирослав Мајкић)
Глумиш акценат као да си странац
а и даље звучиш као Балканац
Певај на матерњем језику
јеботе скрнавиш сопствену музику
Кад немаш идеје и шта да кажеш
неће ти помоћи ни језик стран
Ако већ патиш да будеш Енглез
онда боље купи кишобран

2008.
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Свако има нешто да ми објасни
Слаптрап (Иван Карановић)
Свако има нешто да ми објасни
Као да није довољно
што им гледам лице
сваки дан
Као да није довољно
шта ја сам сам
Ја то добро знам

2008.
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Пољуби ме
Драган Чолаковић (Драган Чолаковић)
Додирни ми слику
скини је са зида
сачувај ми мјесто
уз постељу своју
погледај ме једном
прије него што сањаш
да умјесто цвијећа
држиш слику моју
Додирни ме јутром
подигни полако
наквашени папир
окрени ка себи
сањала си ноћас
плачући по њему
да сам бос по снијегу
ишао ка теби
Пољуби ме једном
прије него одеш
и сузама својим напиши на души
колико је тешко
одсањати живот
у коме се љубав
измучена гуши

2008.
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Мртво моје
Хирургија (Владимир Бајић)
Небесима писао сам
да те врате тужном мени
јер за тобом липсао сам
док ми дух за тобом неми
Док ракијам на твом гробу
не верујем да те нема
док твој дух ми паје собу
док си мени мртва верна
Још сијају оке твоје
у мислима мојим мрачним
сад једино мртво моје
осећам се мање јачим
Баш је био диван спровод
слинили смо моја мила
ти си мени била повод
док си мени жива била
Да верујем и док трунем
да се надам док пропадам
да немоћан моћ разумем
да одузет будем сабран

2009.
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Феђа
Blitzkrieg (Blitzkrieg / Феђа Береш Тот)
За нас је времена остало још мало
Сумрак је дана
Подло вреба ноћ
Остаје сећање
Тренуци за кајање
У срчи разбијеног стакла
Комадима живота твог
Обиље грешака
Троцифрени број
И да ли би исто изабрали
Тим путем кренули
Да смо избор имали
И да ли би живот
Обичан и досадан
Исправан и достојан
Могли икад живети
Ми смо сведоци неиспуњених жеља
Пропалих нада и очекивања
Обриси трагова једног времена

2009.
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Воде
Хирургија (Владимир Бајић)
У чртврти дан после недеље дођите
изусти неодлучно ђакон Дамјан
А петог после четвртог дана пођите
јер истраживање сна је нови сан
И главу горе мученице моје
нисте ви још за кандило и тамјан
Молитвом кајте грехе своје
покаје се и оде ђакон Дамјан.
...видар је донео вест о њеној смрти
њени пси залајаше вучје
поче и свемир да дрхти
од туге занеми и звучје.
...ВАТРА МИ У ГЛАВИ само
ВАТРА МИ У ГЛАВИ
Само ватра ми у глави!
ВОДЕ?
Сањам торзо паса црних
и блуз свињске крви
Полихридисан ми сан
подсвест мене мрви.
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Некад био биће
дана и сунца
Данас хладан сан
страх кроз мене бунца.
Газим кроз сфере и хемисфере
кроз агрегатна стања
Абортирам осећања
и бојим се сећања.
...само ватра.

2009.
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Све нек гори
Бранимир и Непријатељи (Бранимир Росић)
Ја сам онај кога мрзиш
онај кога сањаш
носим свој сан на леђима
са осмехом
Причаћу ти лаж и истину
сам правиш судбину
знаш ли где је
где је граница
Господар без робова
крвави анђео
ја сам твоја прошлост
да ли ме се сећаш
Све нек гори
бићу истина што боли
Све нек пуца
бићу испод сунца

2009.
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Бескрајна пруга
Solaris Blues Band (Саша Радоњић)
Ми смо сенке што путују пругом
вагонима вечним задојени дугом
ми од пруге не кријемо сузу
од рођења покоњени блузу
Ми слушамо какао расте трава
поред шина усамљен маслачак
ми крадемо ноћ од заборава
две три звезде месечине трачак
И ако пруга негде има краја
наставимо кораком блузера
и нек сунце сенке наше ваја
далеко од скретнице лузера

2009.
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О бившим љубавима
Keckec & Acid Folk Orchestra (Милан Керезовић)
Мртав човек не може да воли
ветар хуче празним срцем
гладна душа узалудно цвили
на гробљу бивших љубави
Прецртани календари наде
разлећу се пољима горчине
док год за срећом луташ изгаженим друмом
до гробља бивших љубави
Мртво срце робује самоћи
мртва јутра мртве ноћи
шта може удахнути живот у те мртве очи
на гробљу бивших љубави
Разлећу се пољима горчине
јер ветар хуче празним срцем
за новом љубави та гладна душа цвили
на гробљу бивших љубави

2010.
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Ја полако нестајем
Поноћни каубој (Ђорђе Тодоровић Гвозденовић)
Ја увек бежим
када падне мрак
ноге ме носе
у неповрат
ноге су тешке
а пут је дуг
узалуд бежим
вртим се у круг
Ја полако нестајем
и не враћам се
Ја увек бежим
мада не знам где
желим да стигнем
негде што пре
ноге су тешке
а пут је дуг
узалуд бежим
вртим се у круг
Ја полако нестајем
и не враћам се

2010.
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Рупе
ТетраПанк (Борис Радуловић)
Рупе у џеповима
рупе у желуцима
рупе у кутњацима
рупе у сећањима
Рупе на путевима
рупе на мостовима
рупе у мозговима
рупе у излозима!
Рупе у зидовима
рупе у облацима
рупе на крововима
рупе у градовима
Рупе на лешевима
рупе у систему
рупе у рефрену
Специјално скупе
ексклузивно глупе
комерцијалне рупе
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Социјалне рупе
емотивне рупе
колективне рупе

2010.
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Олупина
Keckec & Acid Folk Orchestra (Милан Керезовић)
Врцале су искре
крали смо из сна
вадио сам сунце
из твојих панталона
по улицама среће смо претицали љубав
киша се те ноћи љубила са нама
Залеђена слика
разгледница страсти
ко лавина топлине
слива се низ срце
први пут те видим
то је била света тајна
анђелова песма несхватљива човеку
Сад кад ме сретнеш ти добро знаш
да то што видиш
то је олупина
Од свега остала је олупина
Сејали смо звезде
украли смо лето
под мојом кошуљом на теби
сам сакрио слободу
у потоцима суза
купали смо срећу
у морима тишине
давили смо љубав
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Залеђена слика
разгледница страсти
ко лавина топлине
слива се низ срце
први пут те видим
то је била света тајна
анђелова песма несхватљива човеку
Сад кад ме сретнеш ти добро знаш
да то што видиш
то је олупина
Од свега остала је олупина

2010.
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Орнамент
Саша Ковачевић (Ранко Слијепчевић)
Још увек носим знај
онај фини танки орнамент што си мени дала
кад је читав свет испод мене био
и кад сам крио неразумљив страх
што га душа осећа
Филигранске нити
на комаду брушеног метала
што си мени дала
као да си знала
заувек урезан један дан
да на тебе вечно подсећа
Ако се пробудиш
сад док се јутро хвата
ако ме наслутиш да сам ту
испред твојих врата
Још увек носим знај
сав мој бол око врата
крваву сузу рубина
на танком обручу од злата
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Ко зна који седатив
да утиша све олује моје
и овако нисам жив
изгубио сам боје
на прамцу брода улила се вода
и сви дани покисли

2010.
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Равнодушна песма
Шинобуси (Милан Кораћ)
Равнодушан сам, кроз прозор ми птице
Сенама својим успављују лице
Поподне се вуче кроз облаке сиве
Где лута ми мисао, ту људи не живе
Не желим ништа, а да ли би треб’о?
Сањарим, лењиво посматрам небо
Невоље слепе ко пужеви гмижу
Али бар данас до мене не стижу
Питам се коме шта треба да дам
Некад је најлепше остати сам
Без брига, без снова, ко кишобран стари
За кога више ни киша не мари
И ко ће ме стићи кад отворим очи
Кад прастари глас у просторе крочи
Кроз градове неба и камене куле
Где прамени ветра у вечности труле

2010.
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Нема човека данима
Азил 5 (Сава Никић)
Гомила људи живи у строју
сила их броји стварима
Гомила људи гмиже и стоји
нема човека данима
Град се буса
град се боји
издаје маске знанима
немају лика
немају укус
нема човека данима
Чујеш ли
Чему песма
Чему песма сад
Кажи ми
Чему песма
Чему песма сад

2011.
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Мене то не занима
Обојени програм (Бранислав Бабић)
Слободни тумачи
трговци празнином
пале се на блискост
друштвених маргина
Виртуално стање
лепо васпитање
поштовање свима
држим одстојање
Мене то не занима
Стигао је гласник
наранџастог лица
поремећај склада
пластичних манира
Сукобљене стране
светлеће рекламе
губе се у смислу
не знају шта раде

2012.

158

НС ПОП РОК ПОЕЗИЈА

Свака дефиниција је губитак слободе
Обојени програм (Бранислав Бабић)
Купио сам сасвим
непотребне ствари
није ми тешко бити
посвећен суштини
Модерно је имати
стално неки проблем
сигурно заслужујем
моралне медаље
Свака дефиниција
губитак је слободе
пусти нека машта
ужива у томе
Непознати рођак
житељ васионе
лудило од Борхеса
љубав од Превера
Кућни се љубимац
такмичи по свету
како је то добро
свемиром у шетњу

2012.
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Модри од љубави
Тhе Frajle (Тhе Frajle)
Светла се гасе док их гуши стара виолина
у свакој ноти мојој боли
само тебе има
ломи ме свака жица издајица
и не бира коме свира
Ноћас сам твоја
као некад што сам твоја била
приђи ми ближе
не видим ти више крила
узми ме јако стегни
нека нам пукне кожа
Заурлајмо!
И знам да за сваки нови покрет касно је
у очи гледамо страст и мрзимо се
И свет под нама руши се и нестаје
а ти ме држиш као никад пре
Ма не дај ме!
За крај љуби ме
воли ме још ову ноћ
модри од љубави ми играмо
последњи танго
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Модри од љубави
модри од љубави
ми играмо
модри од љубави

2012.
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До модрих дубина
Милан Кораћ (Милан Кораћ)
Како је само бескрајно море
Време на челу урезује боре
Да л’ те ка југу сећање мами
У сумрак кад светлост се подаје тами

Како је тако дубоко небо
Можда бих сада умрети требô
Ту лепоту да удахну очи
Да више туга у очи не крочи

Како бих само волео знати
Да ли ти лице за пучином пати
Да ли би са мном у спокоју вина
Заувек пошла до модрих дубина?

2013.
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Панонски блуз
Добровољно Ковачко Друштво (Милош Јовановић)
Нацртај земљу
равну до неба
паприке масти
и врућа леба
Равну до неба
Нацртај фртаљ
и феле феле
шприцера гутљај
проминцле целе
нацртај крила
роде на крову
алдумаш један
за земљу ову
Нацтрај коње
тишину снег
блузу од цица
и Тителски брег
нацртај бегеш
и виолине
и кибиц фенстер
и педалине
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Нацртај људе
оне што знају
да мало узму
а много дају
оне што знају

Нацртај Бегеј
и дивље патке
сламнати шешир
и диње слатке
нацртај срца
ал тачнчно два
једно си ти
друго сам ја
Ал тачно два

2013.
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И опет си ту
Милан Кораћ (Милан Кораћ)
Неутешне сенке промичу
изгубљене у неразумном сну
и опет си ту
у моме нескладу
Дрвореди кроз прозор промичу
са твојим лицем се сенке спотичу
и опет си ту у моме нескладу
Лутам
шанкови су обале
пристаништа за мисли одбегле
ал опет си ту
у моме нескладу

2013.
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Слобода
Добровољно Ковачко Друштво (Милош Јовановић)
Крили су ме дани маја
младе жене нероткиње
крила су ме крила змаја
гареж блато и глогиње
крила ме је дуга коса
моје очи ко у вука
једна дуга нога боса
једна жена око струка
Крили су ме манастири
све од Тисе до Повлена
и вајати и пастири
и јастуци од камена
крила ме је добра вила
хладне реке понорнице
и божанска тајна сила
и богате удовице
Ни доказе ни сведока
ни пороте ни зла оца
ни трагова од порока
ни јатака Бога оца
ни закона ни суднице
ни жбирова да ме воде
само лоше оптужнице
да сам бежо до слободе
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Криле су ме две тамбуре
и столњаци карирани
танке брисе и кубуре
и ђонови излизани
крили су ме дивљи људи
и столетне винске бачве
снег и киша ветар луди
и дунавске чарде мрачне
Криле су ме барске штице
и словачке сукње плаве
и циганске танке жице
и богате кућне славе
криле су ме њене груди
њене косе њена уста
и од земље неки људи
пољско цвеће магла густа
Ни закона ни суднице
ни жбирова да ме воде
само лоше оптужнице
да сам бежо до слободе
Само лоше оптужнице
да сам бежо до слободе
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Раскршће
Solaris Blues Band (Саша Радоњић)
Ноћ када путујем ка раскршћу митском
од споствене сенке већи и јачи
одвајам јаву челичним стиском
док ме та песма речима свлачи
На раскршћу похабан кофер чека
у њему гитара и блуз комета
отисак длана из прошлог века
бразда живота ни тридесет лета
У коферу је и његов шешир
отмено прашњав ореол таман
пакло цигара за цео свемир
увлачим дим звезда сам гладан
У ноћи кад путујем споро ко јаук
ноћ и није згужвана страница
на раскршћу митском убраћу памук
и никуда даље – последња станица.

2013.
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Песма мом сину
Добровољно Ковачко Друштво (Милош Јовановић)
Кад се тих висина хваташ
прво мораш да се сетиш:
Само ако крила сањаш
онда можеш и да летиш
И не брини ако паднеш
већ устани опет пробај
и кад своју звезду нађеш
крила врати небом ходај
Кад се те лепоте латиш
пусти срце нека воли
јер ћеш онда ти да схватиш
да се воли тек кад боли
Ако ти се срце сломи
утеши га ходај смело
јер тек кад се преполови
једном опет биће цело
Исто мораш и да знаш:
Не даје се један део
Тек кад себе целог даш
тек ћеш онда бити цео
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Сваком делу фали део
половини пола фали
зато само буди цео
и настави где смо стали

2013.
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Понекад
Шинобуси (Милан Кораћ)
Понекад се осећам
као књига без страна
мост без обала
Сасвим сам некуд ходам
кроз јад и беспуће
далеко од куће
И докле год тишина сеже
моје мисли теби беже
знам да ме корак не води
где се срећу наши погледи

2013.
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Viva La Province
Бранимир Росић (Бранимир Росић)
Кад ми једног дана пукне филм
И кад расчистим са свим
Да ми је доста буке вреве
И нервозне жене
И да сви отрови теку кроз мене
Кад ми једног дана пукне филм
Кад се једног дана деси то
И кад будем као нов
Повучем своју сенку са собом
И стане пред сунцем као пред Богом
Кад се једног дана деси то
Viva Viva La Province
Диши диши диши дубоко
Viva Viva La Province
Далеко далеко
Високо високо
Viva Viva La Province
Шта можеш пожелети више
Viva Viva La Province
Од тихог да чујеш тише
Кад ми једног дана пукне филм
И кад расчистим са свим
Па пут под ноге и одем далеко
Где ми не треба нико
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Где ми не треба неко
Кад ми једог дана пукне филм
Viva Viva La Province
Диши диши диши дубоко
Viva Viva La Province
Далеко далеко
Високо високо
Viva Viva La Province
Шта можеш пожелети више
Viva Viva La Province
Уста пуна кише
Egalite fraternite
Liberte liberte
Сунце небо ваздух и вода
СЛОБОДА

2014.
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Ти си мој идол, Били
Увертира (Лука Мејџор)
Бићу твоја добротворна сврха
преплави ме свим својим тајнама
Ја сам само стих а ти си рефрен
у свим мојим песмама
У праву си
ми никада не бисмо опстали
јер ти желиш да живиш
а ја само хоћу да постојим
и гледам како се свет распада
Само један дан
да ја схватим да сам сам
Тако је и најбоље
Ова песма је отров
разблажен стиховима
почетничка срећа
урезане тајне у срцима
У праву си
ми никада не бисмо опстали
Ти само желиш да живиш
а ја желим да постојим
и гледам како се свет распада
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Само један дан
да ја схватим да сам сам
Тако је и најбоље

2015.
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Мењам дане
The Frajle (Марија Мирковић)

Мењам дане сад за ноћ
мењам тебе за све њих
мењам љубав за ту бол
мењам живот за тај стих
Кажем - нећу а мислим - да
кажем - нећу а луда сам
па на твом крилу заспим тад
кад за тобом ме уби глад
Ко те воли као нико
лудо лепо прејако
Побегла бих тек толико
а срце не да никако
Ко те воли као нико
не сме ни да заволи
ко ти прати кораке
ко те љуби најлепше
Мењам дане сад за ноћ
и лутам тако мимо њих
све друге сретнем случајно
а тако тебе срела бих

2015.
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Јака
Три Капљице (Три Капљице)
Још увек је само жеља
Звучи као добар план
Дуго је у мислима
Чувају га страх и срам
Колико ћу да чекам
Да дигнем се да кренем
Снага у грудима
Почиње да убија
Довољно јака
Против страха
Ја сам довољно јака
На један корак ту је
Осећам да почиње
Одавно спремна сам
Сад је само до мене
Сваки атом дрхти урла
Зове Амазонија
Ипак ја сам рођена
Главом зид да пробијам
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Довољно јака
Против страха
Ја сам довољно јака

2015.
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Недеља
Увертира (Лука Мејџор)
Лаж
тако двосмислена реч
може значити и “да” уз прстен
толико одела испробано
толико венчаница
Песма је само понестала
инспирација за јесен
надам се да не видиш облаке
Мислим да говорим у име свих нас
поред гроба твог
Недеља је дан одмарања
одмарања од тебе
и свих наших глупости
Јер ја сам само стаклени човек
гледајући у тебе
на начин на који ме волиш празно
И време је
да спалимо старе дневнике
и лоша сећања
и кренемо даље већ једном
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Недеља је дан одмарања
омарања од тебе
и свих наших глупости

2015.
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Живот
Арсен Дедић (Александар Кравић)
Јутрос сам прошао
кроз мој стари крај
и опет у мени цвета мај
Слике из младости
детињства глас
све оде радости
јер имали смо нас
Све то је прошло
прошло ко за час
Стари рефрени у срцу се роје
и сета нуди своје боје
у мени сунце и лето без краја
и дрхтај првих загрљаја
И није то сета то што ми смета
јер то је лице данашњег света
И долази време што беше мој код
и све теже плови овај брод
Све бивше љубави у сећање стају
и ја се сад питам шта остаје на крају
шта стварно добију ти што дају
И опет живот иде даље
а небо нове снове шаље
ко птици маленој
што полеће из гнезда
више је жеља него звезда
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И када видим да многима је свеједно
ја кажем живети је вредно.

2016.
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Доћи ћу ти ја
Killo Killo banda (Војислав Малешев)
Доћи ћу ти ја
Доћи ћу ти ја
Кад најмање будеш очекивала
Доћи ћу ти ја
Доћи ћу ти ја
У сан
Да те милујем по коси
Да ти причам неке приче
И измишљам бајке
Да те убедим да верујеш
Да ти причам истину
Кад ти кажем да сам лично ја Принц на белом коњу
Доћи ћу ти ја
Доћи ћу ти ја
Кад најмање будеш очекивала
Доћи ћу ти ја
Доћи ћу ти ја
У сан
Да откривам ти ноге
Да отимам ти јастук
Гужвам постељину
И реметим тишину
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Да ти замрсим ја снове
Да те гледам као дух
Да лажем те најбоље
Да водим те одавде
Доћи ћу ти ја
Доћи ћу ти ја
Кад најмање будеш очекивала
Доћи ћу ти ја
Доћи ћу ти ја
У сан

2016.
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Бого мој
Херценшлус (Бобан Џевердановић)
Е што волем д’ учим шнајдерај
ил’ да барем знадем фирцати
блузу баш од сваке феле
мургасте ил’ црне беле
је’ну тергал сукњу сашити
па да ме ‘нако погледа
тим његовим очурдама гаравим
Кад падне звезда свак’ је вид’о
ал’ ветар нико није стиг’о
та његов је поглед волшебан
Недељом у цркву одлазим
да гос’н Богу замолим
спомињем га ал’ шапућем
све се надам можда чуће
Дај ми Боже оно луче
Еј Бого мој
кад будеш близу мало сврати
да будем штих у твојој карти
па да ми крене набоље
Еј Бого мој
хоће ли срећа једном стати
на зелен сто ми адут дати
и кад ми карта не иде
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Бар да знадем вешто скројити
њему један прслук тесан плишани
проткан тајним финим штепом
златним концем финим џепом
да ме у њем’ дође просити
Недељом у цркву одлазим
да гос’н Богу замолим
спомињем га ал’ шапућем
све се надам можда чуће
Дај ми Боже оно луче
Еј Бого мој
кад будеш близу мало сврати
да будем штих у твојој карти
па да ми крене набоље
Еј Бого мој
хоће ли срећа једном стати
на зелен сто ми адут дати
и кад ми карта не иде

2019.
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Умеш ли да управљаш са временом?
Обојени програм (Бранислав Бабић)
Пустићемо змаја он ће да нас води
То су ново паметни високи нивои
Исправно је носити поклопац на глави
Увек ћемо бити ми на твојој страни
Умеш ли да управљаш са временом?
Посвећеност нечему ништа то не боли
Механизам у твом телу не може да стоји
Умеш ли да управљаш са временом?

2019.
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Богомир Мијатовић
Рођен у Мраморку 1947. године Осмогодишњу школу
завршио у родном месту и Сремским Карловцима. По завршетку
Гимназије ‘’Јован Јовановић Змај’’ дипломирао је на ВЕКШ-у. Као
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189

БОГОМИР БОГИЦА МИЈАТОВИЋ

ДИСКОГРАФИЈА
Адам Загајевски – Хабитус (ЛП ‘’Хабитус’’, Selena – SEMI Production, 1990)
Ако се некад ... – Ранко Слијепчевић (ЛП ‘’Недај ми самом кроз ноћ’’, ПГП РТС, 1996)
Бескрајна пруга – Solaris Blues Band (ЦД ‘’Кућа од прашине’’, самиздат, 2009)
Било је лепо време – Imperium of Jazz (концертни снимак)
Бити ружан паметан и млад – Пекиншка патка (сингл, 1979; ЛП ‘’Плитка поезија’’,
Југотон, 1980)
Бого мој – Херценшлус (студијски снимак, 2019)
Боље да носим кратку косу – Пекиншка патка (сингл, 1980; ЛП ‘’Плитка поезија’’,
Југотон, 1980)
Будала – Крвава Мери (ЦД ‘’Крвава Мери 2’’, City Records, 2004)
Булдожер – Ритам нереда (ЦД ‘’ИX’’, One Records, 2006)
Чекај – Крвава Мери (ЦД ‘’5 до 12’’, самиздат, 2000)
Чудно је бити нормалан – Чиста проза (ЛП ‘’Чиста проза’’, ПГП РТБ, 1984)
Dmoll - Ђорђе Балашевић (ЛП ‘’Три послератна друга’’, Југотон, 1989)
De profundis – Пркос Друмски (ЦД ‘’Светлост и пустота’’, Rock Svirke, 2013)
Десет година – Ритам нереда (ЦД ‘’999’’, Аутоматик Records, 2001)
Дишем – Лабораторија звука (ЛП ‘’Невиност’’, Југотон, 1986)
До модрих дубина - Милан Кораћ (ЦД ‘’До модрих дубина’’, Прометеј, 2013)
Добро што ниси ту – Sarah К (ЦД ‘’Поздрави са острва’’, самиздат, 2003)
Доћи ћу ти ја – Килло Килло Банда (ЦД ‘’Ипак борба’’, СКЦ Нови Сад, 2016)
Дуга – Група Сунце (архивски снимак РТВ Војводине, 1973)
Двадесети век – Флуорел Тачкаш (архивски снимак групе, средина осамдесетих)
Енглез – Пикник (ЦД ‘’Дембелан’’, СКЦ Нови Сад, 2008)
Феђа – Блитзкриег (ЦД ‘’2нд’’, СКЦ Нови Сад, 2009)
Филаделфија - Обојени програм (ЛП ‘’Најважније је бити здрав’’, Search & Enjoy, 1990)
Гајба – Мед (архивски снимак РТВ Војводине, 1970)
Гуест Лист – Митесерс (сплит МЦ ‘’Док анђели спавају’’, Три Другара Records, 1994)
Halter Boogie – Синг Синг Сингерс (архивски снимак групе, 1986)
Хиљаде – Ритам нереда (ЦД ‘’ИX’’, One Records, 2006)
И опет си ту - Милан Кораћ (ЦД ‘’До модрих дубина’’, Прометеј, 2013)
Идем – Sarah К (ЦД ‘’Поздрави са острва’’, самиздат, 2003)
Интима – Луна (ЛП ‘’Нестварне ствари’’, Хелидон, 1984)
Истина – Печат (ЦД ‘’Плес на жици’’, самиздат, 1988)
Ја полако нестајем – Поноћни каубој (ЦД ‘’Хотел за псе’’, Batiskaf Production, 2010)
Јака – Три Капљице (ЦД ‘’Гирлс Аре Бацк’’, СКЦ Нови Сад, 2018)
Кад одем - Ђорђе Балашевић (ЛП ‘’Три послератна друга’’, Југотон, 1989)
Кад се неко нечем добром нада – Обојени програм (ЦД ‘’Ако нисам добра шта ћемо
онда?’’, УрбаНС, 2001)

190

НС ПОП РОК ПОЕЗИЈА

Кад сунце ноћас зажмири – Гарави сокак (ЛП ‘’Гарави сокак’’, Југотон, 1989)
Као талас - Ђорђе Балашевић (ЦД ‘’Деведесете’’, Hard Rock Shop, 2000)
Кишни свет – Група Сунце (архивски снимак РТВ Војводине, 1973)
Ко те има тај те нема – Гарави сокак (ЦД ‘’Свако има неког кога више нема’’, Vojvodina
Music, 2003)
Космос у твом срцу – Обојени програм (ЛП ‘’Најважније је бити здрав’’, Search & Enjoy,
1990)
Кристина – Imperium of Jazz (концертни снимак)
Круг – Пекиншка патка (ЛП ‘’Страх од монотоније’’, Југотон, 1981)
Луњо - Ђорђе Балашевић (ЛП ‘’Целовечерњи Тхе Кид’’, ПГП РТБ, 1983)
Љубав – Пекиншка патка (ЛП ‘’Плитка поезија’’, Југотон, 1980)
Љубав - Atheis Rap (MC ‘’Маори и Црни Гонзалес’’, Scorned Records 1993; MC, Таке Оr
Leave It, 1994; CD, Tаке Оr Leave It, 1995)
Љубим те ја – Drum’n’Zez (ЦД ‘’Дунава укус’’, ПГП РТС, 2008)
Мене то не занима – Обојени програм (ЦД ‘’Како то мислиш: ми’’, Одличан Хрчак,
2012)
Мењам дане – The Frajle (ЦД ‘’Б страна љубави’’, ПГП РТС, 2015)
Метрополис – Луна (МЦ ‘’Хокеј клуб Виргинитас’’, Динг Донг, 1983)
Ми би хтели ако може – Мед (архивски снимак РТВ Војводине)
Млад и радостан – Ла Страда (ЛП ‘’Ла Страда’’, М Продукција Радио Новог Сада, 1987)
Модри од љубави – The Frajle (ЦД ‘’Наш први албум са путовања’’, ПГП РТС, 2012)
Мртво моје – Хирургија (ЦД ‘’Смрт и искљученија’’, Batiskaf Production, 2009)
На облаку пловим драга – Војвођански Блуз Бенд (ЛП ‘’Шећеру мој’’, Музичка
омладина Војводине’’, 1986)
Наопака бајка - Ђорђе Балашевић (ЦД ‘’Деведесете’’, Hard Rock Shop, 2000)
Напослетку - Ђорђе Балашевић (ЦД ‘’Напослетку...’’, УФА Медиа, 1996)
Не марим – Врисак генерације (МЦ ‘’Понекад ми дође да пукнем од јада’’, N.S. Production, 1993; ЦД, СКЦ Нови Сад, 2007)
Недеља – Увертира (ЦД ‘’Из рупе без дна’’, самиздат, 2015)
Неки сан – Хабитус (ЛП ‘’Хабитус’’, Selena – SEMI Production, 1990)
Неко – Пекиншка патка (ЛП ‘’Страх од монотоније’’, Југотон, 1981)
Неко као ти – Војвођански Блуз Бенд (МЦ ‘’Војвођански Блуз Бенд’’, Прометеј, 1995)
Нема човека данима – Азил 5 (ЦД ‘’Нема човека данима’’, СКЦ Нови Сад, 2011)
Неуроза – Чиста проза (ЛП ‘’Чиста проза’’, ПГП РТБ, 1984)
Ноћи од пјесме од самоће дани - Ранко Слијепчевић (ЦД ‘’Ноћи од пјесме од самоће
дани’’, самиздат, 2000)
Носталгија - Ранко Слијепчевић (ЦД ‘’Ноћи од пјесме од самоће дани’’, самиздат,
2000)
О бившим љубавима – Кецкец & Ацид Фолк Орчестра (ЦД ‘’Песме из година успаваног
разума’’, СКЦ Нови Сад, 2010)

191

БОГОМИР БОГИЦА МИЈАТОВИЋ

О да – Пикник (ЦД ‘’Миш, пуж и кер’’, СКЦ Нови Сад, 2007)
Огледало – Касандрин глас (ЦД ‘’Касандрин глас’’, Metropolis Records, 1995)
Океан – Ла Страда (ЛП ‘’Ла Страда’’, М Продукција Радио Новог Сада, 1987)
Океан – Луна (ЛП ‘’Нествране ствари’’, Хелидон, 1984)
Олупина - Кецкец & Ацид Фолк Орчестра (ЦД ‘’Песме из година успаваног разума’’,
СКЦ Нови Сад, 2010)
Орнамент – Саша Ковачевић (ЦД ‘’Орнамент’’, City Records, 2010)
Панонски блуз – Добровољно Ковачко Друштво (ЦД ‘’Људи од земље’’, Dallas Records,
2013)
Песма мом сину – Добровољно Ковачко Друштво (ЦД ‘’Људи од земље’’, Dallas Records, 2013)
Пољуби ме - Драган Чолаковић (снимак урађен за фестивал у Котору, 2008)
Понекад – Шинобуси (ЦД ‘’Небо од скаја’’, Dallas Records, 2013)
Поруке – Сарах К (ЦД ‘’Поздрави са острва’’, самиздат, 2003)
Прича – Крвава Мери (ЦД ‘’Крвава Мери 2’’, City Records, 2004)
Пријатељска – Пркос Друмски (ЦД ‘’Слика’’, ДМЦ ТЕАМ, 2004)
Пустињско-поларни воз – Imperium of Jazz (концертни снимак)
Пут безнађа – Ритам нереда (ЦД ‘’Breaking’’, А Records, 1993)
Раскршће – Solaris Blues Band (ЦД ‘’Кућа од прашине’’, самиздат, 2009)
Равнодушна песма – Шинобуси (ЦД ‘’Вагон за проветравање тунела’’, ПГП РТС, 2010)
Реформа у вашој глави – Обојени програм (ЦД ‘’Верујем ти јер смо исти’’, Metropolis
Records, 1994)
Реморкер - Ђорђе Балашевић (ЛП ‘’Три послератна друга’’, Југотон, 1989)
Requiem - Ђорђе Балашевић (ЛП ‘’Панта Реи...’’, Југотон, 1988)
Рупе – ТетраПанк (ЦД ‘’Инстант Револт’’, СКЦ Нови Сад, 2010)
Сада драга – Solaris Blues Band (ЦД ‘’Крик у јастук закован’’, самздат, 2006)
Сан – Касандрин глас (ЦД ‘’Касандрин глас’’, Metropolis Records, 1995)
Седам осмина - Ђорђе Балашевић (демо снимак, 1998)
Симетрија – Чиста проза (ЦД ‘’Касандрин глас’’, Metropolis Records, 1995)
Слобода – Добровољно Ковачко Друштво (ЦД ‘’Људи од земље’’, Dallas Records, 2013)
Страх од летења – Руке у вис (ЦД ‘’Само један је пут’’, ПГП РТС, 2007)
Строги центар твога срца – Горан Јанча (ЦД сингл ‘’Камен и дрво’’, самиздат, 2003)
Сутра – Касандрин глас (ЦД ‘’Касандрин глас’’, Metropolis Records, 1995)
Свака дефиниција је губитак слободе – Обојени програм (ЦД ‘’Како то мислиш: ми’’,
Одличан Хрчак, 2012)
Свако има неког кога нема – Добровољно Ковачко Друштво (ЦД ‘’Људи од земље’’,
Dallas Records, 2013)

192

НС ПОП РОК ПОЕЗИЈА

Свако има нешто да ми објасни – Слаптрап (ЦД ‘’Млад и перспективан’’, Одличан
Хрчак, 2008)
Све нек гори – Бранимир и Непријатељи (ЦД ‘’Тако моје очи виде’’, СКЦ Нов Сад, 2009)
Свет – Касандрин глас (ЦД ‘’Касандрин глас’’, Metropolis Records, 1995)
Свет без блуза - Solaris Blues Band (ЦД ‘’Крик у јастук закован’’, самздат, 2006)
Шећеру мој – Војвођански блуз бенд (сплит ЛП ‘’Шећеру мој’’, 1986)
Тероризам – Два минута мржње (ЕП ‘’Дошао је крај’’, No Time To Be Wasterd Records,
1995)
Ти си мој идол, Били – Увертира (ЦД ‘’Из рупе без дна’’, самиздат, 2015)
Тридесетпета-шеста – Балкан (ЛП ‘’Гола истина’’, Југодиск, 1982)
Трен славе - Solaris Blues Band (ЦД ‘’Крик у јастук закован’’, самздат, 2006)
ТВ је мртав – Рингишпил (ЦД ‘’Невероватна Скатастрофа’’, Socijala Records, 2004)
Умеш ли да управљаш са временом? – Обојени програм (снимак за нови студијски
албум, 2019)
Viva La Province – Бранимир Росић (ЦД ЕП ‘’Живот је томбола’’, Exit Label, 2014)
Воде – Хирургија (ЦД ‘’Смрт и искљученија’’, Batiskaf Production, 2009)
Војводино што си тако равна – Грива (ЛП ‘’Војводино што си тако равна’’, Југодиск,
1987)
Wartburg лимузина - Атхеист Рап (МЦ ‘’Маори и Црни Гонзалес’’, Scorned Records,
1993; МЦ, Take It Or Leave It, 1994; ЦД, Take It Or Leave It, 1995)
За мене касно је већ – Гарави сокак (ЛП ‘’Слова твога имена’’, ПГП РТС, 1994)
Заблуда о истоку – Балкан (ЛП ‘’Коме веровати’’, Панонија Концерт, 1989)
Заборављена драга – Лабораторија звука (ЛП ‘’Дубоко у теби’’, Југотон, 1982)
Зашто? – Два минута мржње (ЕП ‘’Дошао је крај’’, No Time To Be Wasted Records, 1995)
Зима – Касандрин глас (ЦД ‘’Касандрин глас’’, Metropolis Records, 1995)
Живот – Арсен Дедић (студијски снимак из архиве аутора, 2016)
Живот је море – Рани мраз (сингл, ПГП РТБ, 1978; ЛП ‘’Одлази циркус’’, ПГП РТБ, 1980)
Жртва система – Провокација (сплит МЦ ‘’For White Clearland’’, Predskazanje Records,
1993)
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