
10 

Ne osuđujem 

 

Ja nisam J ’accuse 

Svi smo grešni 

Ko nije nek prvi 

Kamen baci 

I tako to 

Ja ne osuđujem 

Jer ko osuđuje 

Taj ima stav 

A ko ima stav 

Taj ima vrednosti 

A ko ima vrednosti 

Taj ima neki 

Kredo, bušido, 

Kodeks, moralni refleks, 

A danas je to balast i bolest 

I zato ne osuđujem 

Jer ko osuđuje 

Taj i sudi 

A ko sudi 

Taj mora i da presudi 

Šalje na robije 

A robije su Goli otoci 

Goli autogolovi 

Taj nije fer 

Taj je Robespjer 

A ja sam cvećka 

Kao dete cveća 

Svima gotivac 

Ni mrava ne bih zgazio 

A kamoli gada hapsio 

A svako ima razlog 

Što je takav 

Razumem, ne osuđujem 

Jer ko osuđuje 
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Taj u oku balvanuje 

A drugima truni 

Bez natruhe 

Meni su sve deformacije bliske 

Svaka korektnost politička 

Ja sam otvoren svetu 

A opet konzervativan 

Ja sam bre i more 

I more i gore 

Ja ne osuđujem 

Ima ko je pot/plaćen za to 

 

Ali ja opet 

Ni to ne osuđujem 

Nit brade osmuđujem 

Ne osuđujem po krađi 

Jer ko imovinu oduzima 

Blaženima, bogatima 

Taj je komunista 

A ni komuniste ne osuđujem 

Naročito ako 

Dođu na vlast 
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Šta si radio u ratu, tata? 

 

Nema te, tata 

U knjigama istorije 

Tamo gde si ti bio 

Više niko nije 

Neki su pobegli 

Drugi utekli 

Trbuhom za kruhom 

Korov guta 

Kuće naših i njihovih 

Sve što iole vredi 

Završi na aukciji 

 

Pitam te jer ja ne shvatam 

Šta si radio u ratu, tata? 

 

Kad pitam starije ćute 

Kad pitam mlade 

Ko da ne čuju 

Il mrze 

One koje nikad 

Nisu videli 

Patri(j)ote! 

A danas bi pobegli 

Na Zapad 

Ili gde god 

A oni što bi ostali 

Ćutali bi i slušali 

Naređenje 

Izvršenje 

Cena im pada 

S padom standarda 

 

Nekad drhtao u rovu, danas za platu 

Tata, šta si radio u njihovom ratu? 
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Ludilo iz tvojih snova 

Je stvarnost koju živim 

Eno ti ga zlikovac/ heroj 

Na zidu pa mu se divi 

Prekrsti se 

Kad prođeš pored crkve 

Preziri žive 

Uzdiži mrtve 

Bog je s nama 

Ubice šetaju ulicama 

Bezbedni i bezvredni 

Jednog dana 

Sve će da se promeni 

 

I moraćeš reći još nekom tada 

Šta si radio u ratu, tata 
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Vir 

 

Sve je smišljeno tako da plate 

Oni koji nisu krivi 

Od zemlje napraviš baru 

Od čoveka napraviš vir 

Koji guta najbliže sebi 

Koji guta najdraže 

Sve je smišljeno tako da slabost 

Najjače udari 

Sve je smišljeno tako da 

Sam sebi presudiš 

I zato ne rade sudovi 

Ono što vredi se potopi 

 

Sve je smišljeno tako 

Da voliš lažne slike 

Sve je smišljeno tako 

Da mrziš sebe 

Sve je smišljeno tako 

Da uvek vidiš 

Samo jedan put 

Sve je smišljeno tako 

Da vidiš samo 

Jedan svet-najgori 

I jedini mogući 

 

Sve je smišljeno tako 

Da ispituješ sebe 

Dok njih niko 

Ne saslušava 

Sve je smišljeno tako 

Da se menjaš ko šraf 

A oni idu na poligraf 
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Čovek je tesan 

Nema mesta u njemu 

Za ljubav 

A mržnja se baškari 

Nema mesta za uverenja 

Sumnja se baškari 

Ko sam ja, ko si ti 

Kome trebaju ta pitanja 

Na odgovore koje 

 

Odavno znamo 

Sve je smišljeno tako 

Sve je smišljeno tako 

Da bez snage ustaješ 

I bez života ležeš 

Da kapituliraš 

A kapitulacija nikad 

Ne znači mir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


