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Ми смо скуп остарелих дечака
Популарна група „Легенде“, сада већ традиционално организује концерт у Центру
„Сава“, у фебруару месецу. Сви заинтересовани могу да дођу 5. или 12. фебруара и
да уживају у предивним баладама ове легендарне групе. С обзиром да имају армију обожавалаца, питали смо оснивача групе „Легенде“, Зорана Дашића Дашу због
чега не организују концерт у „Београдској арени“.

– Нисмо никада размишљали на ту тему, јер ово што ми радимо није за „Арену“. Ми
смо више за неке интимније просторе, за нас је чак велики и Центар „Сава“, али то је
нека крајња величина. За нас би најбоља била нека позоришна варијанта. Они који слушају нашу музику, знају да су наше песме пуне емоција, тако да је у целој тој причи битан директан контакт с публиком. „Арена“ је више за неку модерну музику, која има
пуно ритма и која се заснива на томе.
Какав је био осећај када сте свирали на „Бир фесту“, који дефинитивно није карактеристичан за ваш музички правац?
– Свирао сам ја више пута на таквим просторима, трговима, имао сам и по 30.000 људи
у Бањалуци, Новом Саду, Бару, али то су поједини случајеви, није пракса. То је обично
када је улаз бесплатан и аутоматски је јако велики број људи. Тај осећај нам је познат,
али питање је колико њих је искрено дошло да слуша. Једини прави показатељ неке популарности је број продатих карата.

Да ли ће на концерту бити неких изненађења и новитета?
– Биће изненађења, али када бих вам сада рекао, онда то не би било изненађење. Концерт ће уједно бити и промоција новог ЦД-а, тако да ће бити и нових, али наравно, и
старих песама, које сви већ знају.
После толико година наступања пред београдском публиком, многи би остали без
мотива, елана, енергије, а ви сте увек пуни енергије и крећете у нове походе пуни
елана. Одакле црпите енергију?
– Ми смо мало остарелих дечака (смех). Наша стара фраза је „Млад си онолико колико
си духом млад“. Очигледно смо још увек сви млади духом, жељни свирања, музике.
Једноставно верујемо у то што радимо. Покушавамо већ двадесет и кусур година да покажемо да са неком нормалном музиком, нормалним понашањем, скромношћу и лепим
васпитањем може да се успе.
Наша музика је модерна
Данас се до популарности долази разним скандалима, а ви никада нисте тако градили
каријеру. Да ли имате савет за неке будуће младе певаче, групе, како да успеју без трачева и скандала?
– Нека гледају нас и то је то. Ми се у медијима појављујемо само када имамо нешто да
кажемо или када постоји неки повод, као на пример овај концерт. Очигледно је да смо
нормални, обични, скромни људи, далеко од неке умишљености, неке величине, не мислимо да смо звезде. Радимо музику која је по мени потпуно ОК, која је заиста модерна,
савремена, а опет има пуно традиционалних елемената. Идем на ту варијанту да свако
ко нас чује, зна да долазимо са ових простора. Свих ових година увек је био неко ко је
од нас интересантнији, популарнији, али ми смо и даље ту, при врху. Данас је опште
прихваћен модел да је на нашој, прилично посрнулој естради све друго битније од саме
музике. Будући певачи не морају музички да се угледају на нас, али на остале ствари
могу.
А. Милић

