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Фeђa вoли здрaвицe. Вoли кaдa нeкo устaнe, 
усрeд пиjaнчeњa, и oдржи дoбaр гoвoр. Ja нисaм 
oд oних кojи бриљирajу у тoмe, aли oн увeк, пa и 
сaдa oвдe, трaжи дa и ja кaжeм нeштo…

Фeђa ниje имao штa дa дoкaзуje нaмa, њeгoвим 
при jaтeљимa, a прeтпoстaвљaм ни људимa кojи 
цeнe Син ди кaт. Пoслeдњих пeтнaeст гoдинa 
њeгoви стихoви oдзвaњajу Бeoгрaдoм и читaвoм 
зeмљoм, пa и ширoм свeтa. Пeвajу сe oд клупицa 
дo клубoвa, oд Филхaрмoниje дo Aрeнe. Ja знaм 
кoликo je oн тaлeнтoвaн, зajeднo смo прoшли 
пут дужи oд пoлa живoтa. Ипaк, кaдa je пoчeo 
сa писaњeм пoeзиje, oн je ушao у сaсвим нoву 
aрeну. Сa oвoм збиркoм, првoм у низу, oн улaзи 
у диjaлoг сa духoвимa нajвeћих свeтских умoвa. 
У свojим пeсмaмa, oн сeди сa Нeрудoм у хлaду 
дрвeтa бaнaнe и дискутуje o свeмoћи вeликих 
кoрпoрaциja, сa Дисoм, уз винo, пoнaвљa рeчи 
oпoмeнe нaшeм oмaђиjaнoм нaрoду, зajeднo сa 
Шилeрoм oдaje пoчaст бoрцимa зa слoбoду... Фeђa 
прeд сoбoм имa oгрoмaн зaдaтaк, дa сe дoкaжe у 
друштву извaнрeдних људи, у друштву бeсмртних 
пи сaцa бриткoг умa, хрaбрoг срцa и oштрoг jeзикa. 
To je вeлики изaзoв, нeсaглeдив, aли мислим дa 
ћe сe oн снaћи, кao штo сe увeк снaђe и прoнaђe 
прaвe рeчи. Mислим дa ћe у гoдинaмa кoje дoлaзe, 
њeгoвe стихoвe и мисли цитирaти свe вишe, a дa 
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ћe oн стajaти рaмe уз рaмe сa вeликaнимa кojимa 
сe oдвaжиo дa изaђe нa црту.

Сeћaм сe рaних jутaрњих сaти, у Вeрoни, 
Фeђa чeкa прaви трeнутaк, кaдa смo сви припити, 
глaсни и вeсeли, вaди тeлeфoн и дaje ми дa нaглaс, 
oнaкo звaничнo прo читaм њeгoву нajнoвиjу 
пeсму. У тoм трeнутку свe стaje, читaвo друштвo 
кoje сe дo мaлoпрe вeсeлo дрaлo и смejaлo, сaдa 
сaсвим oзбиљнo слушa стихoвe, кoje сe ja трудим 
дa штo тaчниje прoчитaм и нaглaсим, дa прoнaђeм 
прaви ритaм. Te нoћи пунe димa, винa и смeхa 
су oнo штo je прeд вaмa. Прeд вaмa су искрeни 
стихoви прeдaнoг и пoсвeћeнoг бoрцa зa истину, 
прaвoг трибунa бeoгрaскoг гeтa. 

ДAРKO MAРJAНOВИЋ
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Драги читаоче,

ево неколико речи и од мене, са намером да ћеш 
разу мети и прихватити овај мој песнички опус. 
Никада раније нисам себе видео као песника, 
барем не на овај начин. Оно што сам до сада 
радио у оквиру Београдског синдиката више 
сам доживљавао као писање револу ци онарног 
манифеста, него као писање поезије. Нисам ни 
знао да у себи носим ту поетичну жицу, која ће 
ме усмерити ка неким новим хоризонтима. Она 
ће ми по мо ћи да ослободим своју машту од 
оклопа бесмисла и да покушам да кроз стихове 
упознам правог себе. Те рапија која ми је легла 
у право време, када сам гледао како се свет око 
мене распада на ситне парчиће, који ми више 
нису били довољни. Желео сам само да пишем и 
да се кроз писање ослободим од свега: од потребе 
за успехом, малограђанских норми и принципа, 
терета форме и стила, лажних осмеха и лажних 
осећања. Нег де сам прочитао и да сваки адвокат 
потајно ма шта да постане признати писац. 
Вероватно зато што вре ме ном постаје уморан од 
једноличне форме и шкртог прав ничког језика. 
Тражи лепоту коју не налази у строгим члановима 
и тачкама. Настоји да пробије сопствену рутину 
и оде на неко друго место. Ето, одатле можда 
долази тај мој нагон за писањем поезије, који се 
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про бу дио тек у зрелим годинама. Ко зна колико 
дуго је спа вао у неком забаченом ходнику моје 
подсвести, да би одједном провалио као бујица? 

Ова збирка поезије је дошла потпуно 
ненадано – у тренуцима када сам почео да пишем 
збирку кратких прича и сатира. Посматрао сам 
с прозора како се на раскрсници улица Браће 
Југовића и Кнегиње Љубице два момка бесно 
хватају за гушу због свађе у саобраћају. Видео 
сам сав бесмисао велеграда који као вртлог вуче 
људе у дубину самоће и ништавила. Тада сам 
написао и своју прву песму: „Шта се све види 
испод мога прозора“. Било је то у септембру 2011. 
године и од тада нисам ни престајао да пишем. 
Све песме сам писао у покрету, као белешке у мом 
мобилном телефону. Није ме привлачила светост 
писаћег стола, оловке и папира. Писао сам где 
год сам могао: у редовима, судским чекаоницама, 
у аутобусу, на улици, а највише током шетњи 
на Калемегдану. Тачно знам на којој клупи сам 
написао сваку песму. Београд и Калемегдан су 
били епицентар моје инспирације, осим песама 
„Најлепши дан у Мадриду“ и „Компанија“ које су 
написане у Мадриду, и „Пљувач“ и „Музика“ које 
су написане у Лисабону. Тамо сам ишао за причама 
о бесмртним писцима и песницима, седео за 
Лоркиним столом, шетао Бајроновим шумама... 
Схватио сам да је мобилност мог писања заправо 
мој начин да пронађем место у савременом свету. 
Да дух прошлих времена сачувам на меморијској 
картици „Нокије Е52“ и да га касније преточим 
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у поезију која се данас све мање чита. Захвалан 
сам на подршци мојим најближима који су имали 
прилике да први прочитају и прокоментаришу 
моје песме. Многе од њих сам им слао путем 
„ММС“ порука одмах након што су биле 
написане, или су све чано биле прочитане у 
задимљеној атмосфери ка фа не „Верона“ у улици 
Народног фронта, односно Краљице Наталије. 
Јер је код нас обичај да многе ствари врло 
често мењају и губе трајање. Живимо у телима 
вилиних коњица са памћењем једне просечне 
кокошке и врло често заборављамо ствари које 
су нам важне, и то зато што жудимо да нам се 
све деси одмах у тренутку. А ја сам управо кроз 
ове песме покушао да пронађем своју столицу 
у непрегледним амфитеатрима бесконачности, 
који постоје и кад наша себичност престане да 
нас прогања. Хтео сам да оставим траг за све оне 
којима је стало да га открију. А ако се тај траг 
одржи и након дугих година и буде доживљен 
онако како сам га ја доживео, то ће бити прави 
доказ да само идеали остају, а све друго нестаје 
без трага као пролазна појава. Ко зна, како ствари 
стоје, можда ће се неко лукративан досетити да 
на калемеганским зидинама подигне нови тржни 
центар или свемирску станицу? Можда ће сутра 
заувек нестати и моје клупе, дрвеће, река и све 
што ми је било драго у животу? Важно је само да 
искреност надживи све изливе „креативности“, 
да време надживи место, а људска душа остане 
једини траг који ни време неће избрисати.
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Све бих дао да сам попут мога друга, 
њему небо главу не потискује, 
његове су бриге само његове, 
мој друг никад себе не испитује.

Све бих дао да сам попут мога друга, 
јер он уме себе да надмаши, 
лакше му је да се носи са алама, 
уме песмом лавове да умири.

Све бих дао да сам попут мога друга, 
мој друг никад до поднева не спава, 
јутром жури ведар и насмејан, 
одело му се блиста као Сунце.

Све бих дао да сам попут мога друга, 
да у души не носим градове, 
да ми мисли нису тешке као камење, 
већ да буду лаке као његове. 
Све бих дао да сам попут мога друга.
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Шта се све види испод мога прозора, 
сва отуђеност и туга велеграда, 
људи огрнути себичним судбинама, 
црне вране са поганим утробама, 
асфалт топи отров са усана, 
сва се мука скупила у крошњама, 
дрвеће је труло испод мога прозора, 
и осмеси су лажни испод мога прозора, 
не види се ко плаче испод мога прозора, 
а сви знају да је доле из подрума.



13

на
ро

де 
мо

ј

народе мој

Народе мој, стоко моја безрепа, 
тебе лако свежу у окове, 
ћутиш, трпиш, крпиш своје ципеле, 
чекаш другог ‘место тебе да устане. 
Чекаш чудо да се спусти са облака, 
док комшијске међе крадом помераш, 
љут си кад ти укажем да грешиш, 
а храни те свакога да исправљаш.

Народе мој, овцо моја кудрава, 
ти ћеш рађе поћи с другим овцама, 
него чути савет доброг чобана, 
дражи ти је хвалоспев од истине. 
Да ти гуслам како си ми јуначан, 
да те подсећам на подвиге предака, 
није важно ако их не досегнеш, 
ти расплети коло преко пропланка.

Народе мој, кокошко без сећања, 
ти се не сећаш ни имена својега, 
ни лисице кућу што ти похара, 
вуку врата отвараш без куцања. 
Лако пустиш да те мрвама намаме, 
за три гроша мењаш кућу за букагије, 
дајеш децу своју за јастуке, 
черег тела само да те нахране.
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Народе мој, снаго моја једина, 
дај се дигни већ једном из пепела, 
па искидај свилу што те спутава, 
и сагледај лица својих душмана. 
Па се опет сети својих предака, 
и подвига и јуначког страдања, 
на звук трубе крени истим стазама, 
где је прошлост твоја увек стајала.
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Живимо у свету далеком и страном, 
срећемо се стално, на нашем месту старом. 
Не видех ти очи, ал’ ти знаш све о мени, 
шта ме чини срећним и с киме дане делим. 
И када сам заљубљен – ти ћеш први знати, 
и кад ме љубав прође и кад се смејем и кад патим. 
Толико тога ти кажем и без суза и без гласа, 
заједно смо усамљени, а виђамо се сваког дана. 
Твој подстрек ми значи – сваког трена ја га тражим, 
твој поздрав и осмех, нацртан а пажљив. 
Ми делимо исте муке и плаше нас исте ствари: 
земљотрес, олује и кад нестане струје. 
А кад се будемо срели ван нашега малог света, 
пређи на другу страну и прави се да ме не знаш.
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држим се за небо

Стојим као странац на згаришту куће, 
к’o изгубљена лађа што своју звезду тражи 
и патим због других што тону у лажи, 
да се овај мрачни покров може звати живот.

А некад сам био дете сасвим сретно, 
јурио за лоптом и волео књиге, 
све док једног дана није стигла клетва, 
што је моју кућу срушила до цигле.

Што је ишчупала корен испод темеља куће, 
родитеље моје завила у бриге, 
слала ме у пак’o да кроз ватру идем, 
док не изгубим облик и заборавим име.

Ал се душа тужна дигла попут плиме, 
па ме одвукла из ватре у загрљај зиме, 
и сад гледам браћу своју што и даље се диме, 
срце ми се смрзло кад видим како живе.

А они се смеју што због њих се бринем, 
док их ђаво сретне на колену њише, 
мрзе што о њима сетне песме пишем, 
и још увек памтим место где наша кућа беше.

Демон ми шапће из свог храма од неона, 
да заборавим на кућу и напуним стомак, 
да ми ослаби стисак, од тежине да се свалим, 
у обиље сенки и раскошје глади.
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И вуку ме на доле ти квргави прсти, 
армије мртвих – испилелих из љуски, 
држим се за небо из све снаге да издржим, 
да не упаднем у гротло и душу своју спржим.
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отаџбино мајко

Отаџбино мајко драга, теби су одсекли груди, 
да не дојиш децу своју једину. 
Тебе су распеле на крст и прљаве и дрхтваве руке. 
Сиротице самохрана, просиш своје парче хлеба 
од духова којима си живот дала. 
Слушаш гомилу како те дозива: „Мајко, мајко дођи!“, 
а кад приђеш они ти пљуну у уморно лице.

У твојим се костима мресте црви и стенице. 
Ваши су ти појеле златну косу од класја. 
Маховина прекрила гранит твојих поносних сећања. 
А јуначке планине постадоше сметлишта и мрс за  
 крвопије. 
Реке твоје отровне од туђинске похлепе. 
Запишана си и јадна сиротице моја, а да ништа ниси  
 крива.

Срце су ти ишчупали, удове пребили, а тело твоје  
 бацили вранама. 
Ми дроњави витезови без оклопа и сломљеног  
 оружја. 
И они што су сели у шатор твојих душмана. 
Сви ми пијемо последњу кап твоје мучене душе.

Отаџбино мајко да ли ћеш ми икада опростити 
што те мучим својим грехом и кукањем? 
Што безбрижно спавам у твојим недрима, док ти  
 хорде надиру на зидине. 
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Мајко дај ми снаге, мајко дај ми милости! 
Да се успнем к’о човек на твоје срушене бедеме. 
Да упијем свемир у себе и жртвујем своје страсти и  
 слабости. 
Да те срећан одбраним и кости похраним у твоме  
 вечном телу. 
Да те кости твоје деце поново гладну нахране. 
Из њих да опет никну реке, шуме и планине. 
И жито златно нек роди, 
златно као коса наше мајке једине!
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паде човек

Паде човек у сред дана, по сунцу, а да ником јавио  
 није. 
Паде човек из небуха, без гласа и без судбине. 
Пена му покрила лице, расуо се ко море на оштром  
 камену града. 
Паде човек, ко јесењи лист, прозиран попут  
 капљице.

Оставио за собом свој оловни товар, стаклене снове  
 и страх, 
голе ‘тиће у дрвету сувом, па уморан леже у прах. 
И прекри га хука журбе и вреве, ушушка топлина  
 безбрижног сна. 
Сада му нико сметати неће, нико га више не дозива.

Он постаде дело природе, к’о бара после плахе кише. 
Тако чудесно миран и видљив, тако тих и  
 непримећен. 
Паде човек ко презрело воће, узе га магла ничије  
 бриге. 
Паде човек под тегом самоће, под ноге далеке  
 висине.




