
 Жеља нам је била да изведемо соло песме неколико српских композитора, које су 
хронолошки поређане према години рођења композитора од романтичара Стевана 
Стојановића Мокрањца (1856), Исидора Бајића (1878) и Станислава Биничког (1872) преко 
Марка Тајчевића (1900) и Николе Херцигоње (1911) до савременог композитора 
Александра Седлара (1982), и два руска композитора Модеста Петровича Мусоргског 
(1839) и Петра Иљича Чајковског (1840) у другом делу концерта.   
 Соло песму Лем Едим С. С. Мокрањац је компоновао на текст Јована Јовановића 
Змаја који доноси причу о Лем Едиму, старом Турчину, који се пред умирање сећа свих 
жена које је имао у животу и само оне једне Анђелије, црне косе, коју никад није могао да 
има. Анђелија остаје његова последња мисао у тренутку када стари Лем Едим премине.  
Композитор је песму посветио српском оперском певачу-басу и вокалном педагогу Жарку 
Савићу. 
 Соло песма И. Бајића Веруј да те љубим је из циклуса Песме љубави који је 
композитор посветио својој жени Јулијани. Бајић жели да уклони сваку женину сумњу и 
једноставно пева веруј да те љубим. 
 Да су мени очи твоје компоновао је С. Бинички на текст Јована Илић који говори о 
песниковој жудњи за лепом Зејнабиом која је вреднија и од царске круне и од пола 
Стамбола.  
 Соло песма Прича М. Тајчевића написана је на речи баладе Ђуре Јакшића Отац и 
син и једна је од најпопуларнијх песама овог композитора. Отац води сина на вашар и 
тражи од њега да избере шта жели да му његов бабо купи. Отац му показује: сабљу, коња, 
свилено рухо и златне токе (дугмад). Ипак, син неочекивано одговара оцу како је ”печење-
јареће” оно што би он сада желео.  
 Три соло песме Н. Херцигоње написане су такође на тескт Ј. Ј. Змаја и долазе из 
циклуа Шест змајевих сатиричних песама.  
Шаљивчина добошар позива народ да пазаре: голићево рухо, фићфирићев мозак, 
бескућникову кућу, песникову палату и томе сличне ”вредности”.  
Јуен-Јуен-Мен-Јуен је прича о кинеском цару компликованог имена којег је прославила 
кијавица. 
Јутутунска народна химна је прича о земљи и народу који зна да је створен само за њега - 
Књаза, његовог врховног владара. 
 Композиција Мачкоња А. Седлара, за коју је сам композитор написао текст, 
представља хумористичну причу о Мачкоњи и његовом сналажењу у страној земљи, у 
Калифорнији!  

 Соло песме Серенада и Трепак М. П. Мусоргског део су циклуса песма под називом 
Песме и игре смрти. У Серенади Смрт се у лику љубавника појављује под прозором лепе 
девојке која је болесна и која умире када је Смрт-љубавник коначно заведе. У песми 
Трепак Смрт се поиграва и плеше народну игру трепак са пијаним сељачићем који тумара 
изгубљен у снежној олуји. Смрт снежним покривачем прекрива сељака и након чега је 
поново све мирно и лето је стигло. 
 Песма Мефистофела у Ауербаховом подруму - Песма буве М. П. Мусрогског 
компонована је на руском преводу текста из Гетеовог Фауста. У овој сатиричној песми 



краљ наређује кројачу да за његову буву сашије сомотски кафтан. Бува од краља добија и 
звање министра и бува сада већ има толико да од њих живот постаје неиздржив. 
 Серенада Дон Жуана П. И. Чајковског компонована је на текст А. К. Толстоја који 
прича о снажном и страственом Дон Жуану који од Севиље до Гренаде свакој прелепој 
девојци своју песму и крв даје.  
 Ни одзива, ни речи, ни поздрава П. И. Чајковског компонована је на текст А. Н. 
Апухтина меланхолична је песма о недавном растанку двоје људи чија прошлост 
ишчезава без трага као звезда падалица у ноћном мраку.  
 Соло песма Благосиљам вас шуме…П. И. Чајковског компонована је такође на текст 
А. К. Толстоја и доноси музичку причу о пастиру који са својим штапом и бедном торбом 
хода долинама и благосиља све природне лепоте и који би у једном загрљају желео да 
обухвати све непријатеље, пријатеље, браћу и сву природу. Ово је снажна песма о љубави 
према животу. 
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