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0001  А што би ме модрица бољела, 
ујео ме којег сам вољела.

0002  Ајде да се пољубимо, дико, 
сад је òра, не види нас нико.

0003  Ајде, драги, волове на’рани, 
сутра ћемо орати у страни.

0004  Ајде, куме, да деремо јуне! 
Дери, куме, не уздај се у ме.

0005  Ајде, мала, да садимо врбу, 
ти на леђа, а ја ћу на трбу.

0006  Ајде, мала, да се по’рвамо,
једно друго на траву бацамо.

0007  Ајмо јаче запјевати сада 
да нас чују до Пр’једора града.

0008  Ајмо, драга, ’ајмо нашој кући, 
остала је пура кврцајући.

0009  Ајмо, драга, у јабуке ране 
док се нису поломиле гране. 

0010  Ајмо, моја браћо, запјевати, 
’ајмо, рâно, јер нисмо одавно.

А
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0011  Ајмо, цуре, у коло играти, 
срамота је стати и гледати.

0012  Акнем, ћакнем, вичем на волове 
не би л’ мала сишла у долове.

0013  Ако мене превариш, дјевојко, 
глава твоја, а робија моја.

0014  Ако сам ти додијао, мајко, 
спреми кофер, ја одо’ полако.

0015  Ако, мала, погинем на прелу, 
реци, мила, да си моја била.

0016  Ако, мала, погинем у рату, 
реци, мила, да си моја била.

0017  Ал’ га оштри из Русића млада, 
у Дошници, усред винограда. 

0018  Ал’ сам синоћ једну уз тарабу 
л’јевом ногом нагазио жабу.

0019  Ал’ се моја баба парадира 
што од мене бољег зета бира.

0020  Ала’ волим гараво чељаде, 
па још кад се миловати даде.
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0021  Ала’ волим очи гра’орасте, 
гра’орасте па још ђаволасте.

0022  Ала’ волим очи лоле мога 
и обрве брата његовога.

0023  Ала’ лају, ала’ и галаме, 
шта би било да ме ’љебом ’ране?

0024  Ала’ мене жена моја воли, 
ја на кревет, она бјежи доли. 

0025  Ала’ ми се гарава допала 
на бунару док је ноге прала.

0026  Ала’ си ме наводио, дико, 
на ђавола к’о што није нико. 

0027  Ала’, брате, живим забадава, 
жену тучем, швалерки се вучем. 

0028  Алај волим љубити дјевојке 
које носе косе на увојке.

0029  Алај волим Млађу и Пецију, 
Козарчане, браћу најмилију.

0030  Алај волим причувати стада 
кад је са мном чобаница млада. 
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0031  Алај волим уз топлу пећицу 
загрлити моју дјевојчицу.

0032  Алај имам ватрену цурицу, 
о стражњицу укреше шибицу.

0033  Алај имам добре полагаче:
кад полажу к’о да питу слажу.

0034  Алај имам три красна заната: 
тући, красти и лупати врата.

0035  Алај ли се наиграо лола, 
обиграо сва банијска кола.

0036  Алај ми се штуца и уздише 
кад ме неко воли прековише. 

0037  Алај мене моја леђа боле 
што су лоле чакијом изболе.

0038  Алај мене сад пролази вр’јеме, 
младост губим, а ништа не љубим.

0039  Алај ми је по вољи цурица, 
док је љубим скичи к’о кезмица. 

0040  Алај сам се нагазио мрака, 
сувог крака, мокри’ опанака! 
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0041  Алај сам се најела бомбона 
из дикини’ плави’ панталона. 

0042  Алај сам се најео курузе 
откад ми се Перова не музе.

0043  Алај сам се најео курузе 
откад други моју жену узе.

0044  Алај сам се наљубио лица 
код оваца л’јепи’ чобаница.

0045  Алај сам се наљубио лица 
у Пр’једору кућних помоћница.

0046  Алај сам се наславио славе, 
насркao ракије и каве.

0047  Алај сам се прела напрелио, 
ијо, пијо, на крају – љубио.

0048  Алај ти га, мала, заораше, 
три барабе из општине наше. 

0049  Ао, моје косе бреноване, 
ноћас ћете бити миловане.

0050  Аој, Глино, мораћу те сликат’,
не могу те заборавит’ никад. 
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0051  Аој, Десо, алај би се стрес’о 
у то твоје угријано месо.

0052  Аој, Јово, перо пауново, 
љуби, лане, док зора не сване.

0053  Аој, Јоко, какве су ти очи, 
из прса ће срце да искочи.

0054  Аој, котле, из шљивика брате, 
ја се женим, дођи ми у свате.

0055  Аој, Лико, и ојкани твоји, 
ђе су сада пријатељи моји?

0056  Аој, љето, тридесето, ето, 
мала пјева, дружина се кêва.

0057  Аој, моја за невољу, дико, 
и по дану кад те нађем саму. 

0058  Аој, моја кабанице сура, 
доста си ми огрнула цура.

0059  Аој, моја косо бренована, 
ја сам дики сада уљепшана. 

0060  Аој, моја ошишана главо, 
нема жене с којом нисам спав’о. 
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0061  Аој, моје уске панталоне, 
за њи’ драги дао милионе. 

0062  Аој, пјесмo, мања од два реда, 
опет срцу туговати не да.

0063  Аој, пјесмо, никада те доста, 
оде драги, а срце му оста.

0064  Аој, пјесмо, са Змијања круно, 
кад те пјевам, срце ми је пуно.

0065  Аој, пјесмо, што у срцу спаваш, 
пробуди се да ме разговараш.

0066  Аој, пјесмо, што угаси св’јећу, 
ја и тако још спавати нећу.

0067  Аој, пријо, би л’ ти прићи смио? 
Смијеш, прика, сада је прилика.

0068  Аој, Сано, што кроз Пр’једор течеш, 
ђе је мала, што ми то не речеш?

0069  Аој, Уно, љепотице моја, 
очара ме околина твоја.

0070  Аустрија и Њемачка близу, 
мој драгане, шаљи ми девизу.
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0071  Аустријо, остала без сунца, 
што ми жена у кревету бунца?

0072  Б’јеле воде, алај сте на бр’јегу, 
у вама се голубови легу. 

0073  Б’јели голуб са Троглава виче: 
Сајковићу, тебе момци диче!

0074  Баба дједи задробила кора: 
Боме, ђеде, то се јести мора!

0075  Бадава ти, дико, долажење, 
све низ сокак ћулајућ’ камење. 

0076  Бања Луко, тебе Врбас д’јели, 
ту смо, мала, први пут се срели.

0077  Бараба сам од младости ране, 
барабићу док ме не са’ране.

0078  Бараба сам, бараба ћу бити, 
за барабу треба се родити.

0079  Бараба сам, барапско ми т’јело, 
још да ми је барапско од’јело. 

0080  Бараба сам, мила моја мајко, 
бараба се не ожени лако.

Б
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0081  Бараба сам, све ме село знаде, 
свака ми се пољубити даде.

0082  Бараба се с посла кући спрема, 
а у џепу ни динара нема.

0083  Барабе су тунел прокопале, 
све за пиво и за рујно вино.

0084  Бараби су врата отворена 
и код цура и код млади’ жена. 

0085  Барабио до шездесет љета, 
није им’о жене ни дјетета.

0086  Барабићу још овога љета 
док не отмем жену од човјека.

0087  Барабићу, ал’ у Босни нећу, 
Босна т’јесна, а бараба б’јесна. 

0088  Баци, драги, јабуку у море, 
кад потоне, доћу ти у дворе.

0089  Бацила би’ циглу на зидара, 
камо л’ не би’ око на бећара.

0090  Бећар јесам и бећарске гране, 
бећарићу док ме не са’ране. 
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0091  Била сам ти, малени, на гробу, 
плакала би’, од смија не могу. 

0092  Бирај мене, дјевојко из кола, 
зар не видиш – намигује лола! 

0093  Благо мени, комшија се жени, 
нек’ се жени, ваљаће и мени.

0094  Благо мени, тешко мом капуту, 
правећ’ кревет цурама по путу.

0095  Благо теби, зелена горице, 
ти се младиш сваке годинице, 
а ја сада па више никада.

0096  Бог помог’о моје жене мужа, 
и онога ко се по њој пружа! 

0097  Бог убио ко је изумио 
на собицу метати бравицу.

0098  Боже мили, како живот прође?! 
Богу фала, пјесма је остала.

0099  Боже мили, слатка ли је пура 
кад се у њу кајмака нагура.

0100  Боже, срећу ни на јесен нећу, 
а на трећу не велим да нећу.
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0101  Бојна моја, село покрај воде, 
у теби су цуре к’о јагоде. 

0102  Бол болујем, ником не казујем, 
и умр’јећу, ником рећи нећу. 

0103  Болуј драги, тако је суђено, 
ниси уз’о што ти је нуђено.

0104  Болуј драги, умро од болова, 
ја још пјевам код своји’ волова.

0105  Болуј, мала, болуј у кревету, 
дон’јећу ти воде у решету.

0106  Болуј, мали, боле боловао, 
у болести мене спомињао. 

0107  Болуј, мали, не било ти л’јека, 
ја ти била доктор и ’потека. 

0108  Боље волим у Козару гладан, 
нег’ туђину на ноге да падам.

0109  Боље драгу љубит’ на камену, 
нег’ недрагу на меку душеку.

0110  Боље ти је скочити у воду, 
нег’ уз сукњу чекати слободу.
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0111  Босно моја, пола рода мога, 
пола мога, пола женинога.

0112  Бошча, зубун и кошуља б’јела, 
то је моја имовина ц’јела.

0113  Браду бријем, а брчине сучем, 
тешко оној којој се привучем.

0114  Браон шешир, перо од фазана, 
не воли ме моје дике нана.

0115  Браћо моја, алај сам настрад’о, 
ожени’ се, нисам се ни над’о. 

0116  Браћо моја, мора да се пије, 
да се ’ладна ракија не грије.

0117  Браћо моја, не бојте се рана, 
нема смрти без суђена дана.

0118  Браћо моја, ништа се не бојте, 
само мене ракијом напој’те. 

0119  Браћо моја, рањен сам у леђа, 
па ме б’јела кошуљица вр’јеђа. 

0120  Буковице, док ти име траје, 
чуваћемо твоје обичаје. 
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0121  Валтер пиштољ и деветка дуга, 
то су моја два најбоља друга.

0122  Варај, лоло, које ти се даду, 
мене младу чувај за параду.

0123  Вари, баба, купус и ребарца, 
чим’ ћеш свога обрадоват’ старца!

0124  Ватајте се у коло, барабе, 
док се нису по’ватале бабе. 

0125  Ватајте се у коло, дјечаци, 
док се нису по’ватали старци. 

0126  Ватајте се, цурице, до мене 
док се нису по’ватале жене.

0127  Ведро небо, облаци ме прате, 
пош’о драгој, а душмани врате. 

0128  Вели ћаћа: Пази шта говориш! 
– Е, мој ћаћа, прича је из гаћа. 

0129  Весела сам од младости ране 
и остаћу док ме не са’ране. 

0130  Весела сам од рођеног дана, 
веселог ћу тражити драгана. 

В
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0131  Весела сам, како не би била 
кад сам драгог по вољи добила. 

0132  Весели се сватовима, мајко, 
пеци каву – водимо ти снаву, 
пеци другу – водимо ти слугу, 
пеци трећу – водимо ти срећу.

0133  Вечер’о сам и опет сам гладан, 
љубио сам и опет се свађам.

0134  Вечерас ћу бити пољубљена 
макар сутра била истучена.

0135  Вид’, колега, моје мале носа, 
савио се к’о лепара коса.

0136  Виде дике колико се ’оће: 
нема земље, садио би воће.

0137  Виде мога међ’ ногама руње, 
крува неће, а жена да му је.

0138  Виде мога п’јетла гра’орана, 
не долази по недјељу дана. 

0139  Виде, драга, широки’ рамена 
гдје су твоја висила кољена.

0140  Виде цуре, а виде белаја, 
кад је Васкрс, полупа ми јаја.
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0141  Види ти се на очима мала 
да се не би пуно отимала.

0142  Види ти се по стражњици, мала, 
да си синоћ добро вечерала.

0143  Види цуре, а види јој гузе, 
женићу је да ми овна музе.

0144  Видио сам моје мале мајку: 
црна жена продаје вретена.

0145  Видио сам у соби спрам лампом 
гдје дјевојка туче ваши крампом.

0146  Видиш, драги, онај чопор зв’језда, 
тако сам ти мараму извезла.

0147  Видиш, мајко, на ливади јежа, 
оно твоју јединицу прежа.

0148  Видиш, мала, оно суво дрво, 
тамо сам те пољубио прво. 

0149  Видио сам крај високе јеле
ђе се цура умива из здјеле.

0150  Видјела сам свог драгана мајку, 
дала сам јој од севапа банку.
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0151  Виђај мога п’јетла гра’орана, 
пробуди ме у по б’јела дана.

0152  Вијају се на небу облаци, 
ускоро ће и моји барјаци.

0153  Вију вуци и штекћу лисице, 
ја цурици милујем сисице.

0154  Вјетар дува, ноге ми се клате, 
ђе сте цуре ако бога знате.

0155  Води цуру, не питај да л’ ’оће, 
најслађе је украдено воће.

0156  Воз полази, не може да крене, 
по’ватале за точкове жене.

0157  Возиле нас гараве машине 
од Крајине па до Војводине.

0158  Воз-машина оде шклецајући, 
оста моја лола јецајући.

0159  Војско моја, била би од шале 
кад би цуре кревет нам’јештале.

0160  Вол’ ме, драги, или реци нећу, 
да м’ се очи за другим не крећу.
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0161  Вол’ ме, мала, још мало времена, 
стигла ми је војна опомена.

0162  Волим бика велики’ рогова 
и дјевојку широки’ кукова.

0163  Волим вола кад кола повуче 
и цурицу кад се сама свуче. 

0164  Волим вола широкије’ рога 
и цурицу дебелије’ нога. 

0165  Волим драгом лежати на руку, 
нег’ недрагом на кумаш-јастуку.

0166  Волим малу када се насмије, 
јер вриједи за ђевојке двије.

0167  Волим пјесму, највише ојкачу, 
кад у колу пјевајући скачу.

0168  Волим жену попуцали’ пета, 
та је боља но неђеља света.

0169  Волим једну удовицу младу 
него цура читаву бригаду.

0170  Волим коња који добро вуче 
и цурицу која жицу туче.
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0171  Волим тати ледину копати 
нег’ се млада удовица звати. 

0172  Волим цркву и црквено звоно, 
волим цуру и њезино оно.

0173  Волим, брате, воду Мљечаницу, 
Моштаницу, а и Гомјеницу.

0174  Волим, мала, твоје ноге криве, 
него киштру бањолучке пиве.

0175  Волио б’ те пољубити, јање, 
него ц’јело ћаћино имање.

0176  Волио би’ да сам млин кавени, 
стално б’ био међ’ ногама жени!

0177  Волио сам и остало ми је, 
сад нек’ воли ко волио није.

0178  Вољела би’ да ме живу режу 
него да ме за немила вежу.

0179  Вољела би’ нег’ што очи виде 
да мој баја из логора иде.

0180  Вољела ме, не вољела, пријо, 
ја бараба к’о што сам и био.
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0181  Гадно ли је кад питам, а неће; 
у прољеће сама се намеће.

0182  Гарава сам, лоли немила сам, 
умићу се, умиљаваћу се.

0183  Гаравуша обрве навукла, 
да је јача, та би ме истукла. 

0184  Гаравушо, бркови ти црни, 
де и’ мало к’о баја заврни.

0185  Гаравушо, да си гаравија, 
ја би’ твоја био муштерија.

0186  Гаравушо, кад би моја била, 
наша би се кућа раскућила.

0187  Гдје сам сада, а гдје ми је село? 
Опет пјевам, срце ми весело!

0188  Гдје сте, Швабе, сада к’о и прије, 
да видите како Србин бије.

0189  Гевера ми раме одвалила 
што је стара мајка од’ранила.

0190  Глава глави, плећка ’арамбаши, 
а фукара може и ребара.

Г
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0191  Главо моја тежа од гивикта,
алај тебе шљивовица рикта.

0192  Гледај, моја другарице мила, 
не би ли ми што у роду била. 

0193  Гледала сам иза зида двоје 
ђе се муче да направе троје. 

0194  Гледам зору, јебало је вече, 
прва жена – од мене утече! 

0195  Глина тече, Погледић се њише, 
мала моја, не волим те више. 

0196  Говоре ми младој свакојако: 
чисто лице опрати је лако. 

0197  Година је издала у свему, 
ко је купац, ја продајем жену!

0198  Гоји, мала, своје лице б’јело 
док ја скинем војничко од’јело.

0199  Голуб гуче у шуми на грани, 
мој драгане, на којој си страни? 

0200  Гон’ волове, драга, у долове, 
ја ћу краве, ’ајмо у шикаре.
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0201  Гони, мала, овце у планину, 
ја ћу доћи, платит’ поштарину.

0202  Гори гора, гори боровина, 
гори, мала, наша ’ладовина.

0203  Гори лампа и у лампи вино, 
дођи, дико, да се помиримо. 

0204  Грабовице и Стричића пола, 
ту је мене затицала зора.

0205  Грковчани, момци љепотани, 
а дјевојке румене јабуке.

0206  Грли, љуби – а ко ли је не би, 
о, мој побро, даде ли се теби? 

0207  Грло моје к’о тамбура јеца, 
једва чекам неђељу и свеца.

0208  Грло моје, запјевај да ори, 
а ти, драга, прозоре отвори.

0209  Грмеч леже виле и орлове, 
а Козара сиве соколове.

0210  Губињанка ујела бећара 
за губицу ђе стоји цигара.
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0211  Да знаш, мала, што је фина шала, 
с петн’ест би се година удала.

0212  Да знаш, мати, ко ме кући прати, 
један баја из нашега краја!

0213  Да ј’ у мене што и у ђевојке, 
све би редом почастио момке. 

0214  Да ј’ умр’јети кад је чија воља, 
заједно би’ ја и драга моја.

0215  Да је мени купуса и меса 
па да видиш како баја стреса.

0216  Да је мени набавити краву 
која даје ракију и каву.

0217  Да је мени с гаравом прилећи, 
чини ми се пораст’о би’ већи.

0218  Да је пите и козјега меса, 
алај би се бараба натреса’.

0219  Да је срећа и божија даћа, 
цуре не би ни носиле гаћа.

0220  Да м’ је знати шта ми ћерка ради: 
по три дана лежи у бујади?!

Д
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0221  Да ми није у бешици сина, 
ја би’ био већа барабина.

0222  Да сам газда к’о што сам сирома’ 
и ја би се оженио одма’.

0223  Да сам знала да ћу за барабу, 
ја би’ гаће мет’ла на тарабу.

0224  Да се ’оће да поврате дани 
па да опет момкују јарани.

0225  Да си, мала, волан у кабини, 
мот’о би те у свакој кривини.

0226  Да си, мала, папуча од гаса 
па да видиш како таре даса.

0227  Дабогда ме страшило у страни: 
женске гаће на грабовој грани! 

0228  Дабогда се објесила, Зоро, 
о највеће дрво јаворово.

0229  Дабогда се осврбала, мала, 
па се мојим ноктима чешала.

0230  Дабогда се преврнула на ме 
кола крува и врећа саламе.



28

0231  Дај ми, мала, а шта ће ти она, 
нећеш у њој држати бомбона.

0232  Дај ми, мала, да бараба ркне, 
да је ркне, па послије цркне.

0233  Дај ми, мала, до јабуке двије, 
што и’ твоја б’јела блуза крије.

0234  Дај ми, мала, љубим те у очи, 
да бараба на небеса скочи.

0235  Дај ми, мала, оно што је моје, 
што се д’јели на парчади двоје.

0236  Дај ми, мала, светог ти Јована, 
да ти дигнем ноге до тавана.

0237  Дај ми, мала, сира и погаче, 
ја ћу теби што у зору скаче.

0238  Дај ми, мала, твоје б’јеле сисе, 
ако не даш, уцрвале ти се.

0239  Дај ми, мала, чему ли је штедиш, 
ја је желим, а ти на њој сједиш.

0240  Дај ми, мала, што си обећала, 
сисе б’јеле и ноге дебеле.
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0241  Дај ми, мати, рано вечерати 
да ја идем цуре буњгурати.

0242  Дај ми, пријо, што сам те молио: 
да убијем буву на трбуву.

0243  Дај, барабо, запјевај још коју 
да запамтим мелодију твоју.

0244  Дај, Милице, дај ми макар мало 
ако ти је од јуче остало.

0245  Дала би’ ти, барабо проклета, 
дала би’ ти, ал’ нисам начета.

0246  Дала цура седам кила ражи 
удовици да јој момка тражи.

0247  Двор далеко, а ја окаснио, 
хоћу л’ стићи ђе сам наумио? 

0248  Двор на Уни, црквица на бр’јегу, 
лоло моја, волим ти колегу. 

0249  Дедер, брате, да ми запјевамо, 
туђе ће нас секе завадити, 
између нас међе поставити. 

0250  Дедер, куме, да ми запјевамо, 
да ми своје грло огледамо.
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0251  Дигла шором прашину машина, 
праши жене што лају на мене.

0252  Дигни, мала, ноне у висине 
да ти баја пусти медецине.

0253  Дигни, мала, своју ногу л’јеву, 
ја ћу десну па нека се кресну.

0254  Дика стег’о па неће да пусти, 
ја се трго’ оде санак пусти.

0255  Дико моја, и јеси и ниси, 
ожени се да видим чији си.

0256  Дико моја, не гледај високо, 
лети врабац, избиће ти око.

0257  Дико моја, па, дико, опетна, 
воли мене, сам’ да нико не зна.

0258  Дико моја, ћелав преко главе,
туђе су те жене почупале.

0259  Дико стара, дођи преко бâра, 
немој шором, чувај се жандара. 

0260  Дјецо моја, мили моји јањци, 
пиш’те ћаћи ко долази мајци.
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0261  До по ноћи пјевају барабе, 
од по ноћи пуцају тарабе.

0262  Добро јесам, а бољем се надам, 
у чем’ ’одам, у томе и спавам.

0263  Добро, мала, пршуту посоли, 
јер бараба много слано воли.

0264  Довела ме мала до пô башче, 
од по башче напикала пашче.

0265  Дођ’, Милане, у јабуке ране 
док се нису поломиле гране.

0266  Дође вр’јеме, већ је дван’ест сати, 
требало би буву проћерати.

0267  Дођи мени, мој ђуле румени, 
остав’ другу, растјерај ми тугу.

0268  Дођи моје, и довече, драго, 
стан’ у крају да те не познају. 

0269  Дођи, драги, али ситно гази, 
не прав’ трага преко винограда.

0270  Дођи, драги, вечерас на прело 
и обуци парадно од’јело.
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0271  Дођи, драги, вечерас на прело, 
не требаш ми кад обиђеш село.

0272  Дођи, драги, вечерас пробуши 
– па ми стави минђуше у уши.

0273  Дођи, драги, и доведи брата, 
другарица моја неудата.

0274  Дођи, драги, ливадом и ’ладом, 
и досад си долазио крадом.

0275  Дођи, драги, не води колеге, 
л’јеп колега, превољећу њега.

0276  Дођи, драги, около па преко, 
нису моји Вучковци далеко. 

0277  Дођи, драги, отуд преко брда, 
да ја видим је ли вјера тврда. 

0278  Дођи, драги, пред капију моју, 
цвјета ружа па убери коју.

0279  Дођи, драги, сваке неђељице, 
јер су мени дани – годинице.

0280  Дођи, драги, у зелено воће, 
нека жене говоре шта ’оће.
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0281  Дођи, кумо, и доведи прију, 
направићу од прије ћуприју.

0282  Дођи, лоло, дођи, моја плиско, 
и добићеш што си синоћ иск’о.

0283  Дођи, лоло, ево биће ти је, 
ни мушица на њу пала није.

0284  Дођи, лоло, немој без алата, 
данас ћемо отварати врата.

0285  Дођи, лоло, немој преко гаја, 
оструга је, остаћеш без јаја.

0286  Дођи, лоло, немој се бојати, 
ја те имам чиме дочекати.

0287  Дођи, лоло, па ми га запраши, 
моја те се бркуља не плаши.

0288  Дођи, мала, доље до врбица, 
да правимо и грчка колица.

0289  Дођи, мала, код мене у Лику 
па да пробаш врућу варенику.

0290  Дођи, моје најмилије цв’јеће, 
однио ти ђаво предузеће.
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0291  Док ја носим од топа лафету, 
моја драга с другим у кревету.

0292  Док по мени падају гранате, 
мала моја, ко ли пада на те?

0293  Док сам крао и господи дав’о, 
никад нисам у тамници спав’о.

0294  Док сам цура, пјеваћу са приком, 
кад се удам, пјеваћу са диком.

0295  Докле има пића у букари, 
својој кући не иду бећари.

0296  Драга моја, намигни дер мало,
да ја видим је ли ти пристало.

0297  Драганице, гдје је твоја дика? 
У творници тешки’ алатљика!

0298  Драги – косац, а ја – купилица, 
трипут ма’не, па намигне на ме.

0299  Драги драгој дође свако вече, 
а мој мени кад сунце припече. 

0300  Драги драгој доноси колаче, 
а мој мени шљиве петроваче. 
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0301  Драго жени к’о малом дјетету 
кад ме види рано у кревету.

0302  Дрино водо, жубора ти твога, 
немој бити међа рода мога.

0303  Дрма ми се шубара и свила 
што ме моја мила оставила. 

0304  Друже Тито, нешто би’ те пит’о, 
да л’ се смије држати по двије?
– Може, друже, ако те не туже.

0305  Дукатаре дукати продају, 
ја сирота – мене ће љепота.

0306  Ђаво јесам када се уредим: 
једним оком на двојицу гледим.

0307  Ђаво нана кад је цура била 
па и мене ђавола родила.

0308  Ђе се ова бараба привуче, 
ту се шара три пута превуче.

0309  Ђе си цуро, ђе си моја, дико, 
ја би’ теби, дико, заћурлик’о.

0310  Ђе си цуро, ђе си моје пиче, 
примакни се до својега чиче.

Ђ
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0311  Ђе си, куме? – Ево ме у гају, 
цјепам дрва и правим мјешају.

0312  Ђул-дјевојка под ђулом заспала, 
ђул се круни па дјевојку труни.

0313  Ево бâра гдје сам чуво благо, 
гдје сам своје миловао драго.

0314  Ево браће, ко за браћу пита, 
синоћ браћа стигла из комита.

0315  Ево браће један до другога, 
редом стоје, никог се не боје.

0316  Ево браће један до другога, 
погин’о би један за другога.

0317  Ево браће, ево Вр’оваца, 
не боје се ’растови’ колаца.

0318  Ево браће, ево рођеније’ 
ни један се оженио није.

0319  Ево браће, који добро теку,
само иду гдје котлови пеку.

0320  Ево браће, ој, ево Рајлића, 
не боје се Анте Павелића.

Е
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0321  Ево брке који море грке, 
грке каве око Светог Саве 
и сланине око Госпојине.

0322  Ево дође да запјевам вође, 
код овога дома поштенога.

0323  Ево кума, ево весељака, 
нема земље ни једног корака.

0324  Ево мене и колеге мога, 
’ајде, мала, пољуби једнога.

0325  Ево мене и мојега рође, 
не бојмо се да и’ триста дође.

0326  Ево мене к’о румена ружа, 
удовица код живога мужа.

0327  Ево пута, рано моја љута, 
куд сам јађан пролазио млађан. 

0328  Ево сам се на прело довук’о, 
има л’ ико да би се потук’о.

0329  Ево брата, ево котла мога, 
не можемо један без другога.

0330  Еј, Милева, гаравог ти ока, 
дођ’ у бујад ђе нема свједока.
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0331  Ено драгог враћа се са збора, 
да се јави, запјевати мора.

0332  Жалим Крњак и Вељун до Слуња, 
Банија ми мирише к’о дуња. 

0333  Жандари ми одн’јели пиштоље, 
сад је баја набавио боље.

0334  Жањем жито, драги у засједи, 
наблизу смо, али шта нам вр’једи.

0335  Жари, пали, мој пиштољу мали, 
док те нису отели жандари.

0336  Жен’ ме, ћале, и доведи дван’ест, 
теби једна, а мени један’ест.

0337  Жен’ ме, ћаћа, о’зго из Бијаћа, 
б’јелом булом шареније’ гаћа.

0338  Жен’ се ћаћа и доведи фину, 
кад ти умреш да остане сину.

0339  Жена крије да љубљена није, 
мали Лазо љубио па каз’о.

0340  Женићу се, а шта ће ми жена, 
јер је жена кућа раскућена.

Ж
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0341  Женићу се и ја ове зиме, 
свак’ се љуби, а ја немам с киме.

0342  Женићу се озго из Жировца, 
макар била чупава к’о овца. 

0343  Женићу се седам-осам пута 
док не нађем која није љута.

0344  Жено моја са петоро мали’, 
кад ја пијем ти ме се окани.

0345  Жено моја, де ми вјерна буди: 
ко не тражи, а ти му понуди.

0346  Жено моја, ја одо’ на прело, 
има ноћи па ћу теби доћи.

0347  Жено моја, кад зазвоне звона, 
теби црква, мени гостиона.

0348  Жено моја, колико је сати, 
спремај брзо, морам ратовати.

0349  Жено моја, не буд’ љубоморна, 
тебе волим, другој ићи морам.

0350  Жено моја, немој бити луда, 
водаћу те к’о мајмуна свуда.
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0351  Жено моја, оком ме не мјери, 
већ ти моју униформу пери.

0352  Жено моја, три ти богараша, 
ја те ’раним, а други те јаша.

0353  Жене, дајте, ево Радована, 
на три мјеста буџа швајсована.

0354  Жито жање цурица у страни, 
ја у долу замишљам је голу.

0355  За брата би’ оба ока дала, 
а за драгим косу одрезала.

0356  Зајашила цурица на Риђу, 
скаче Риђа – тако јој се свиђа.

0357  Залуд, мала, своје очи школаш, 
кад ти за мном погледати мораш. 

0358  Заовице, од коприве цв’јеће, 
нисам крива што те нико неће. 

0359  Запјевајмо једну од давнине 
да ме жеља за Крајином мине.

0360  Запјевајте, браћо Крајишници, 
понајбољи борци и ратници.

З
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0361  Запјевајте, моји бјели зуби, 
ко је засп’о нека се пробуди.

0362  Зарозгали момци из Жегара, 
нема њима надалеко пара.

0363  Заручи ме драги из планине 
са зеленом граном боровине.

0364  Зашто, драги, зашто, један гаде, 
нашу љубав ц’јело село знаде?

0365  Зелени се и зелениће се 
плава трава ђе сам с драгим стала.

0366  Златица ми у кромпире стигла, 
ја је прашим, она ноге дигла.

0367  Злато моје нема мајке своје, 
савија се око сукње моје.

0368  Знаш ли, драги, кад сам ти се клела: 
у неђељу – она те сапела!

0369  Зора зори, орози пјевају, 
мене моји од куће ћерају.

0370  Зора руди, ташта зета буди, 
устај, зете, да ми љубиш д’јете.
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0371  Зоро моја, не зори ми рано, 
твоје ми је рано додијало, 
твоје рано и дикино касно.

0372  И ја би’ се женио колега 
да ми није брата старијега.

0373  И моја се цурица удала: 
ожењеног лолу изабрала!

0374  Иако сам ја старија снаша, 
опет имам четир-пет бирташа.

0375  Игра драги у колу к’о теле, 
само гледа у своје ципеле.

0376  Игра коло – мило до милога, 
ја сирота па немам до кога.

0377  Игра коло и у њему Ђуја, 
аој, Ђујо, мрки вук те уј’о.

0378  Игра коло у четири струке, 
миле су се по’ватале руке. 

0379  Игра коло, а до мене Љуба, 
добра Љуба, само нема зуба.

0380  Игра коло, бећар до бећара, 
коловођа бећаруша Мара.

И
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0381  Игра коло, гледа моја прија 
куд се црна шубара навија.

0382  Игра коло, а до мене Дрена, 
аој, Дрено, да ми те на с’јено.

0383  Игра лола и на њему торба 
па се љуља к’о у шерпи чорба.

0384  Игра моје окићено јање, 
преко кола намигује на ме.

0385  Игра цура у колу к’о врећа, 
протеже се не би л’ била већа.

0386  Играј, лоло, лупај ципелама, 
не зна нана шта је међу нама. 

0387  Играј, лоло, тамо, ја ћу овамо, 
обадвоје заиграти знамо.

0388  Играј, мала, нек’ се сукња дрма, 
пеглаћемо код првога грма.

0389  Иде ’ајдук преко Равног Јања, 
пије воду из јелова пања.

0390  Иде Васкрс, шарају се јаја, 
има л’ која да нашара моја.
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0391  Иде драги с’ оне стране ’ладом 
па на мене намигује крадом.

0392  Иде драги, пјева к’о тројица, 
кад на врата – нема к’о торбица!

0393  Иде јесен, иду моје бриге, 
с ким ћу јадна у матичне књиге?

0394  Иде мала из чаршије тужна, 
сликала се па испала ружна.

0395  Иде путем седам-осам жена, 
ја познајем која мужа нема.

0396  Идем шором и носим бандеру, 
мисли Ђуја да је стигла струја.

0397  Идем шором, питају ме снаше: 
Ој, барабо, шта то доље маше?

0398  Идем шором, питају ме стрине: 
Куд си пош’о, мали пићурине? 
– Идем својој драгој на бабине!

0399  Идем шором, пуцам револвером, 
драга моја, за твојим швалером.

0400  Идем шором, свекрва ме гледа. 
Што ме гледа кад ми сина не да?
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0401  Изгорала лампа петријола 
док је моја вечерала лола. 

0402  Има л’ ико да продаје краву 
која даје шљивовицу праву.

0403  Има л’ ишта у Србина јаче, 
има л’ љепше пјесме од ојкаче?

0404  Има шупа и на шупи рупа, 
комшиницу гледам кад се купа.

0405  Имала сам четири драгана, 
Јован пети – он ме распамети.

0406  Имам вертун сав од б’јеле свиле 
што је мени купио мој Миле. 

0407  Имам драгог висока и танка, 
превије се к’о ражена сламка. 

0408  Имам драгог, сви га моји воле, 
кад се сјете, кажу му и – зете.

0409  Имам друга у по Црног Луга, 
тешко оном’ ко нам се наруга.

0410  Имам жену живу жеравицу, 
штрањгу квасим, жеравицу гасим.
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0411  Имам жену и кобилу б’јелу, 
жена проси, а кобила носи.

0412  Имам жену и нејако д’јете, 
опет очи за дјевојком лете.

0413  Имам жену какву нико нема, 
скројила ми гаће до кољена.

0414  Имам жену чупаву по сицу, 
мораћу је водити под брицу.

0415  Имам жену, име јој је – ајој, 
сви се момци научили на њој.

0416  Имам и ја текничара лолу, 
у Њемачкој вози кабријолу.

0417  Имам козу и ћорава јарца, 
то је мени прћија од старца. 

0418  Имам коња, а немам улара: 
црна грива, а црвена глава.

0419  Имам љубав и тајну велику: 
ноћу дику љубим у шљивику!

0420  Имам малу у селу потајно, 
да зна село, малу би отело. 
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0421  Имам малу што ми сиса виме 
од прољећа па до касне зиме.

0422  Имам малу, ’оће да се дрпа, 
нема сиса – натрпала крпа.

0423  Имам оно од зида до зида, 
оставштина покојнога дида. 

0424  Имам пиштољ покојнога ђеде, 
синоћ сам га наш’о испод греде.

0425  Имам пиштољ, имам и кубуру, 
имам жену, а имам и цуру.

0426  Имам сукњу од девет поруба, 
обућу је кад видим голуба.

0427  Инвалида направи ме ћаћа, 
трећа нога од кољена краћа.

0428  Испод јеле новине се б’јеле, 
ђе смо, драги, јели карамеле.

0429  Ја бараба – то су моје ствари, 
бараба је био и мој стари.

0430  Ја бараба и био и прош’о, 
нема снаше којој нисам дош’о.

Ј
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0431  Ја бараба оца сиромака, 
муштерија добри’ дјевојака.

0432  Ја бараба, а мој ћаћа лопов, 
да сам јачи, ја би’ га исклоп’о.

0433  Ја бараба, вежем гаће жицом, 
зато мене зову пропалицом.

0434  Ја бараба, волим туђе жене, 
драга моја, остаћеш без мене.

0435  Ја бараба, имам жене двије, 
једна туђа, друга моја није.

0436  Ја бараба, направио сина, 
у огради – за пô литре вина. 

0437  Ја бараба, учио за попа, 
док се нисам цурице докопа’. 

0438  Ја бараба, ц’јело село знаде, 
нек’ се чува ко жену имаде.

0439  Ја би’ војску служио од шале 
кад би цуре са мном марширале.

0440  Ја болујем ране у ногама 
’одајући за туђим женама.
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0441  Ја весела, буди драги и ти, 
немој тако невесео бити. 

0442  Ја гарава, дика гаравија, 
гарава је љубав најмилија. 

0443  Ја дјевојку притисн’о на плочи: 
мјесечина избуљила очи!

0444  Ја драгана волим осам дана, 
је ли ико волио толико.

0445  Ја драгану дала вјеровање 
к’о из празне чаше наздрављање.

0446  Ја заиск’о, она није дала, 
шљивовице још пола бокала.

0447  Ја и дика исте смо висине, 
као јеле са исте планине. 

0448  Ја и драга под јабуку сјели, 
вјетрови нам љубав разнијели.

0449  Ја и лола сјели крај божака, 
дон’јела нам мајка уштипака.

0450  Ја и мала играли се чучке, 
једно другом почупали бручке.
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0451  Ја и мала сакупљали дрва, 
то је била моја ватра прва.

0452  Ја и мала ситан кетен брали, 
од кетена дође до вретена!

0453  Ја и мала чувамо говеда, 
ја је љубим, а Шароња гледа.

0454  Ја и мала чупали конопље, 
она чупа, а ја вежем снопље.

0455  Ја и моја другарица знамо 
коју ћемо лолу да варамо.

0456  Ја и ћаћа ишли у кирију, 
зарадили сврдло и бургију.

0457  Ја из Босне, а драги из Лике, 
мили Боже, љубави велике!

0458  Ја из Глине, а мала из Шаша, 
састало се двоје будалаша.

0459  Ја кроз село – испала ми чуна, 
нико о њој не води рачуна!

0460  Ја кроз село – нема ниђе нико, 
кад на крају – удари ме циглом!
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0461  Ја кроз село, цјело село спава, 
само ми се моја драга јавља.

0462  Ја малена, дика мало већа, 
волимо се већ година трећа. 

0463  Ја малена, сукњица шарена, 
мили Боже ком сам осуђена? 

0464  Ја му име везем на марами 
да му сија као алем сами.

0465  Ја на бр’јегу, драги у долини, 
видимо се трипут у години. 

0466  Ја на воду поранила боса, 
дођи, драги, нестала је роса. 

0467  Ја на врата, ћаћа пита: Ко је? 
Матер вели: Пропаст куће твоје!

0468  Ја на прело, сунце отпочело, 
ја са прела кад и зора б’јела.

0469  Ја на прело, сунце преко гора: 
Ој, Данице, ’оће л’ скоро зора?

0470  Ја на Ускрс поранио рано, 
теби, мала, да се потуцамо.
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0471  Ја налети – мала у појати: 
Дигла ноге к’о Перова роге!

0472  Ја налети’, мала у појати: 
чупа сламу да затрпа јаму.

0473  Ја не бјежим од женскога рода, 
никад доста, одн’јела га вода.

0474  Ја не волим једно јање дуго, 
осам дана – па заволим друго. 

0475  Ја не пјевам што сам пјевачица, 
нек’ се знаде да сам сиротица.

0476  Ја не пјевам што се мени даде, 
већ ја пјевам да растјерам јаде. 

0477  Ја одлазим, збогом, мило јање, 
мило јање – туђе миловање.

0478  Ја одлазим, руши, мала, дворе, 
црне стóре стави на прозоре.

0479  Ја остављам куке и вагире 
па одлазим спавати код Мире.

0480  Ја познајем по плавој ведрини 
да је моја лола у даљини.
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0481  Ја појату волим него кућу, 
коњи једу, цурице шапућу.

0482  Ја првачим, браћа испомажу, 
што ја не знам, браћа ми покажу.

0483  Ја ракију и дјевојку, мајко, 
обадвије волим подједнако.

0484  Ја с’ ожени и доведо’ Анку, 
прво јутро о’сова ми мајку.

0485  Ја с’ ожени и доведо’ Виду 
да ми ’вата мишеве по зиду.

0486  Ја с’ ожени’ из Бабине Греде, 
само ћути и ништа не једе.

0487  Ја с’ ожени’ из Босанског Брода, 
превари ме, не може да ’ода.

0488  Ја са прела, куја лаје на ме, 
шибе, кујо, шта те брига за ме!

0489  Ја са прела, мјесец преко дола, 
ој, мјесече, ’оће л’ скоро зора?

0490  Ја сам бећар међу барабама, 
заспала ми мала на рукама.
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0491  Ја сам гарав, а ти, мала, плава, 
састасмо се к’о шећер и кава.

0492  Ја сам дику научила реда 
кад ме љуби да ме не уједа.

0493  Ја сам иш’о и опет ћу ићи 
туђој жени па шта буде мени.

0494  Ја сам Јању љубио на пању, 
у незнању попео се на њу, 
па се Јања мота око пања.

0495  Ја сам мâла, таква ми је срећа, 
слађе љубим него која већа.

0496  Ја сам мали, на очи ме нема, 
ал’ код мене цурица не др’јема.

0497  Ја сам малу бацио на слачак, 
чуп’о сам је к’о сланину мачак.

0498  Ја сам малу довео на пробу, 
нова роба треба да се проба.

0499  Ја сам малу преко плота смот’о, 
сину нешто к’о бакрени кот’о.

0500  Ја сам малу с обадвије стране 
обрстио као јарац гране.
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0501  Ја сам малу своју школовао. 
Положила – диплому добила.

0502  Ја сам мојој малој заћурлик’о, 
било добро, трбу’ јој изник’о.

0503  Ја сам моју шчепушао Јоку, 
у сокаку као п’јет’о коку.

0504  Ја сам овдје, драги ми далеко, 
чувам љубав к’о што ми је рек’о. 

0505  Ја сам свога изгубила бају, 
на Крушковцу – првом положају.

0506  Ја сам своја пре’ладио леђа 
са цурама око туђи’ међа.

0507  Ја сам своје са’ранила лане 
на Козари, под јелове гране.

0508  Ја сам својој говорио жени 
да не води рачуна о мени.

0509  Ја сам својој говорио жени: 
Туђи’ жена не доводи мени.

0510  Ја сам своју косу заковрн’о 
и цурицу завио у црно.
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0511  Ја сам своју малу капарис’о, 
диг’о ноге па јој оварис’о.

0512  Ја сам своју милов’о и чув’о 
док јој нисам трбушче надув’о.

0513  Ја сам своју одслужио војску 
под прозором љубећи дјевојку.

0514  Ја сам своју плавушу минир’о, 
настрадаће ко је буде дир’о.

0515  Ја сам своју пољубио прију 
покрај пећи на шареној врећи.

0516  Ја сам своме драгом рекла: Фала! 
Другарица једва дочекала. 

0517  Ја сам синоћ моју малу мрк’о, 
било л’јепо, замал’ нисам црк’о.

0518  Ја сам синоћ о’стојећи двије 
у биртији попио ракије.

0519  Ја сам Стану ркнуо по дану, 
па сад Стана ’оће сваког дана.

0520  Ја сам тебе капарис’о, мала, 
на потоку док си ноге прала.



57

0521  Ја сам тебе, мала, тинди-линди, 
на тавану да нико не види.

0522  Ја сам туђу драгу к’о јабуку 
превртао преко своји’ руку.

0523  Ја сам, браћо, рањен међу вама, 
немојте ме оставити сама.

0524  Ја сам, мала, лимар по занату, 
и твоју ћу окрпити канту.

0525  Ја се мало нашали’ са Маром 
па ме село назвало бећаром.

0526  Ја се мојој свекрви удварам, 
на једну јој десет одговарам.

0527  Ја се својој заови не свиђам, 
фала богу, често је не виђам.

0528  Ја се, драги, заљубила у те 
к’о казаљка у ситне минуте.

0529  Ја ћу свога пребити колегу 
да се више барабе не легу.

0530  Ја у војску – к’о риба у Дрину, 
стара мајко, не надај се сину.
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0531  Ја у рову лежим крај шарана, 
моја жена крај другог јарана.

0532  Ја у соби, ноге на сокаку, 
а пантале висе о чардаку.

0533  Ја у’вати малу на литици, 
пукоше јој гаће на гузици. 

0534  Ја удовац, моја жена жива, 
то је нама комшиница крива.

0535  Ја уједо’ драгу за образе 
да јој друге лоле не долазе.

0536  Ја умирем, збогом, јеле вите, 
другарице, борбу наставите.

0537  Ја усади’, а драга извади, 
цвијеће моје из ливаде своје.

0538  Ја цурица, мајка удовица, 
сваку вече долазе двојица.

0539  Ја цурица, сеја удовица, 
сваку вече долазе тројица: 
један мени, други мојој сеји, 
трећи снајки да не каже мајки.

0540  Јадај јаде, стара лоло моја, 
јаде јадај кад ја нисам твоја!
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0541  Јадан онај ко Њемачку крчи, 
код куће му други жену прчи.

0542  Јадно моје за тканицом цв’јеће, 
свак’ те бере, само лола неће.

0543  Јао мени, ја се млад ожени’, 
жена јача, не да покривача.

0544  Јао, моја нанизана ткано, 
кад се удам, не жали ме, нано!

0545  Јаој, мала, тебе и матер ти, 
обадвије исте сте памети!

0546  Јаој мени и шеширу моме, 
оста, драга, на кревету твоме.

0547  Јаој моје шездесет и двије, 
још се чича на дјевојке смије!

0548  Јаој, моја кабаницо стара, 
доста си ми цура замотала.

0549  Јаој, моја, сва од пјесме, кућо, 
шириш гране на све чет’ри стране.

0550  Јаој, моје њиве и ограде, 
ја вас гради’, а сад други ради.
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0551  Јаој, моје цуровање мило, 
сто година мало би ми било.

0552  Јаој, жено, кости ли твоје, 
шта уради од младости моје.

0553  Јасеновче, одн’јела те вода, 
ту сам млада остала без плода.

0554  Је л’ ти, мала, сазрела отова, 
у мене је стожина готова?!

0555  Је ли која к’о што моја мене 
оставила у најгоре вр’јеме?

0556  Је ли мајка од’ранила која 
гаравушу к’о што мене моја.

0557  Једем крушке, бацам огризанке, 
драга воли моје остављанке.

0558  Једи, драги, кајмака и пуре, 
лај на зв’језде, учи се културе.

0559  Једна зв’језда по небу се шеће. 
Знаш ли, зв’јездо, ђе је моје цв’јеће?

0560  Једна мала пољубац ми дала, 
чим је дала – одма’ с’ покајала.
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0561  Јесам ли ти говорио, секо, 
да не садиш босиљак далеко!

0562  Јесам ли ти говорио, Стано, 
да је са мном бити зајебано.

0563  Јесен стиже и беру се љеље, 
јесен, љеље – момачко весеље.

0564  Јеси л’, ћале, завршио своје, 
да ледене не једемо проје.

0565  Јеси л’, ћаћа, па да вечерамо? 
Чекај, сине, док се купус скине!

0566  Јеси ли се наљутила, Зоро, 
што ти нисам долазио скоро?

0567  Јеси ћуран, сви у крају знају, 
рајске птице друкчије пјевају.

0568  Јесте ли се одмориле жене 
пијућ’ каву и трачајућ’ мене.

0569  Јешћу, пићу, док је у судићу, 
кад нестане ја ћу до каване.

0570  Јој да ми је онаквог младића 
к’о што имам брата стричевића.
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0571  Јој што волим драгана комшију, 
црне косе, гаравих очију.

0572  Јој, Милева, ђе си ме довела, 
међу краке да пребирам длаке!

0573  Јорган, цуро, па лези на траву, 
ја ћу ћебе па ћу покрај тебе.

0574  Јорговане у Банији мојој, 
шаљи мирис избјеглици својој.

0575  Још се ’вака бараба не рађа 
да ниједна под њим не повађа.

0576  Још се не зна за Светог Илију 
ко ће чију попити ракију.

0577  Јури ороз кокошку по греди, 
десет цура, шта ће бити, гледи.

0578  Јури п’јет’о кокошку по чичку, 
стани, коко, да ти видим око.

0579  Јури п’јет’о све што мòре стићи, 
мала гледа ’оћу ли наићи.

0580  Јуче ведро, данас наоблачи, 
реци, дико, ђе ћемо се наћи.
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0581  Кад бараба пјева преко њива, 
цурица се сузама умива.

0582  Кад барабе шором запјевају 
сама им се врата отварају.

0583  Кад би, мала, на вр’ мога сјела, 
дању-ноћу била би весела. 

0584  Кад запјева девет моје браће, 
на дјевојци попуцају гаће.

0585  Кад запјевам, далеко се чује, 
има л’ ико да ми се радује.

0586  Кад зачујем, пјева мило јање 
– почело је ново перушање.

0587  Кад запјевам ’вако при вечери, 
мом драгану срце затрепери.

0588  Кад запјевам овако малена, 
потекла би суза из камена.

0589  Кад запјевам, гора одјекује, 
драги чује па ми се радује. 

0590  Кад запјевам, моја лоло мила, 
долина се долини одзива.

К



64

0591  Кад запјевам, свекрва ме слуша. 
– Чујеш, сине, пјева улагуша!

0592  Кад загрми на небу Илија,
тада си ми, драга, најмилија.

0593  Кад ја моје обрве наредим, 
једним оком тројицу наједим.

0594  Кад ја умрем, благо мојој жени, 
остаће јој опанци гумени.

0595  Кад ја умрем, закољите вола, 
нек’ се знаде да је умро лола.

0596  Кад ја умрем и кад ме понесу, 
приђи, мала, помилуј ми кесу.

0597  Кад ја умрем и кад ме понесу, 
реци, мила, да си моја била.

0598  Кад ја умрем, не зов’те ми попа, 
нек’ ме моја дружина укопа.

0599  Кад јабука о твој прозор звекне, 
нек’ у теби младо срце јекне.

0600  Кад је била Мала Госпојина, 
плати цура, плати јој и стрина.
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0601  Кад је роса, оштро коси коса, 
цура боса кад ми воду нôса.

0602  Кад је ћаћа д’јелио имање, 
западе ме комшијино јање.

0603  Кад је ћаћа д’јелио имање, 
ја добио, јер сам се побио.

0604  Кад је ћаћа под’јелио њиве, 
мени прип’о котао и шљиве.

0605  Кад је цура шарен ћилим ткала, 
своме драгом на срцу заспала.

0606  Кад ме други погледа из кола, 
највећа је мога драгог бóла.

0607  Кад на леђа плуг бразду окрене, 
цура гледа и сјећа се мене.

0608  Кад настане перушање рано, 
онда ћу те оставити, нано.

0609  Кад пјевамо ја и мој колега, 
устала би да је с мајком легла.

0610  Кад пјевамо ја и моја сеја, 
наша мајка пуна је весеља. 
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0611  Кад поведе моја мајка стара, 
у грохот се пјесма расцвјетава.

0612  Кад погинем, закопај ме, мајко, 
крај гробова ратније’ другова.

0613  Кад покосим, цуро, росну траву, 
запросићу твоју косу плаву.

0614  Кад ракија из котла протече, 
пијан сам ти, мајко, свако вече.

0615  Кад сам, браћо, ја у војску пош’о, 
свак је рек’о: Дабогда не дош’о!

0616  Кад се браћа камена бацају, 
пјесма с’ ори, младо срце гори.

0617  Кад се браћа стану растајати 
и црна ће земља проплакати.

0618  Кад се вратим кући из зијана, 
ја мирујем по недељу дана.

0619  Кад се моја удавала стрина, 
грме кола к’о Свети Илија.

0620  Кад се моја уста расколаче, 
сама пита из тепсије скаче.
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0621  Кад се наша Златуља напасе, 
радују се и д’јете и прасе.

0622  Кад се прија на јаја насади, 
све полупа – ништа од пилади!

0623  Кад се сјетим Великога петка 
и, љубави, нашега почетка. 

0624  Кад се сјетим да умр’јети морам, 
а ја сједнем па још више лолам.

0625  Кад се сјетим како је у гробу, 
дигнем ногу, прднем кол’ко могу.

0626  Кад се сјетим своје мале гаре, 
ја попијем вина три букаре.

0627  Кад се сјетим својије’ момака, 
плакала би’ свакога корака.

0628  Кад се сјетим шта је некад било, 
саме сузе падају у крило. 

0629  Кад се удам и пођем у дрва, 
ја ћу задња, а свекрва прва.

0630  Кад те видим, драга, у бјелини, 
одма’ ми се срце узнемири.
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0631  Кад те, мала, у’вати бараба, 
љубићу те иако си слаба. 

0632  Кад ујутро запјевају пјевци, 
устај, жено, сланине насјеци.

0633  Кад упеку илинске врућине, 
тад су јаја дужа од пуждрине.

0634  Када баја са Баља погледа, 
преко Уне Костајницу гледа.

0635  Када дође светосавска слава, 
притежу се биљац и поњава.

0636  Када камен с рамена поскочи, 
заблистају дјевојачке очи.

0637  Када л’јежем, поглавац ми цв’јеће, 
а сан вјетар што с Мањаче сл’јеће.

0638  Када лола своју драгу љуби, 
стоји шкрипа кревета и зуби.

0639  Када мати запече погачу, 
испод сача све пјева погача.

0640  Када пјевну ратковачке лоле, 
локварске се цурице разболе.
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0641  Када умрем, пријатељи моји,
нек’ тамбура поред главе стоји.

0642  Када Србин на границу дође, 
нема тога ко може да прође.

0643  Каже драги: Здраво, преливодо! 
А ја њему: Извини, господо!

0644  Каже свако бараби је лако, 
кад је лако – нека буде свако!

0645  Кажеш, лоло, не волиш малену, 
тражи већу и ја тебе нећу.

0646  Кажеш, лоло, ниси ни волио, 
лажеш, гаде, волиш ме и саде. 

0647  Кажи мала у коју ћеш вече, 
да бараба кобилу испече.

0648  Кажи мени преко горе, вило, 
с ким се моје разговара мило. 

0649  Кажи право, шарена поњаво, 
ко се ноћас по теби ваљао.

0650  Кажи, мала, ил’ ’оћеш ил’ нећеш, 
да бараба не долази џаба.
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0651  Кажи, мала, кажи, пиле моје, 
ђе ти кључи од ’амбара стоје.

0652  Како би те пољубио, секо! 
Још ти лице мирише на мл’јеко.

0653  Како ти је, б’јела голубице, 
кад зашкрипе врата од собице?

0654  Како ти је, стара лоло моја, 
кад ме гледаш, а ја нисам твоја?

0655  Камена се момци побацали, 
до цуриног срца добацали.

0656  Као коса цвјетове и росу, 
сложићу те, мала, на откосу.

0657  Кауркиње краставце продају 
да у Босни боље се удају.

0658  Квоца мала к’о кокица жујка, 
око гаја гледа ђе су јаја.

0659  Киша пада и по мени бије, 
а ти ћутиш, ни брига те није.

0660  Киша пада, кукурузи расту, 
биће проје за сватове моје.



71

0661  Киша пада, не дај, Боже, леда, 
сад је моја дика код говеда.

0662  Киша пада, нема лоли рада, 
из бараке гледа на облаке.

0663  Киша пала, покисла ми мала; 
пуно кисла па је ноге стисла.

0664  Клепћем косу, жицу јој искивам, 
траву косим, цурицу призивам.

0665  Клепћем косу, шума одјекује, 
оштрим жицу да љубим цурицу.

0666  Книне граде, и Котари Равни, 
то су моји доживљаји давни.

0667  Ко би моје срце расјекао, 
алај би се јада нагледао.

0668  Ко би реко’ четрдесет друге 
да ће Швабе поправљати пруге.

0669  Ко је био код цурице моје, 
отворени прозори јој стоје?

0670  Ко је мене волио малену, 
тога нема на овом терену.
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0671  Ко не жели крвава шешира 
нек’ у моју цурицу не дира!

0672  Ко се када волио са киме, 
ув’јек радо погледа за њиме. 

0673  Ко те створи, ништа не створио, 
’иљаду сам пута говорио.

0674  Ко удари на мене малена 
остаће му удовица жена.

0675  Ковач кује, ковачица преде, 
у ковача гола јаја гледе.

0676  Кога моје очи погледају 
манђије му веће не требају.

0677  Козара се у црно завила, 
јер је пуно дјеце изгубила.

0678  Која цура два’ест пету мити, 
не фали јој за пољарем бити.

0679  Које није ожењено, секо, 
оно, секо, у те младу гледи, 
а које је ожењено, секо, 
турски сједи, а преда се гледи.

0680  Кол’ко прође села и градова 
ниђе мене не затиче зора, 
већ на врати’ ђевојачка мати.
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0681  Колегице и колеговање, 
ја болујем, пази ми на јање. 

0682  Колегице, дошло јање твоје, 
упитај га ђе остаде моје. 

0683  Колика је кита и обада 
кад јуницу истјера из ’лада?!

0684  Колика си, материна Зоро, 
да си моја на теби би’ ор’о!

0685  Колико је моја рука лака 
миловала млади’ дјевојака?  

0686  Колико сам попио коњака 
могао сам узет’ теретњака.

0687  Колико су са Карана браћа 
потргала дјевојачки’ гаћа!

0688  Коло игра, прашина се дигла, 
лакше, бона, упраши се она!

0689  Коло моје, мога срца туго, 
мој драгане што те нема дуго?

0690  Ком си драги испунио жељу 
кад ми ниси дош’о у неђељу.
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0691  Командант ме неки дан изгрди: 
Чутура ти на ракију смрди. 
– Команданте, за р’јеч ме не вуци, 
из чутуре де и ти повуци!

0692  Команданте Шесн’есте бригаде, 
што ми не даш носити кокарде?

0693  Команданте, кад ми крче цр’јева, 
како баја може да запјева?

0694  Команданте, немој се смијати 
што ја морам курузе сијати.

0695  Команданте, пуштајдер ме кући, 
жена вара, морам је истући.

0696  Коме своју оставити драгу, 
или брату или камарату?

0697  Коме таква бараба пасира? 
Када љуби, сисе ми не дира!

0698  Комшиница синоћ гадно сјела, 
ја видио па се скаменио.

0699  Комшинице, имам те на оку, 
ја би’ твоју шчепушао коку.

0700  Комшинице, прави прозор већи, 
поломићу плећа улазећи.
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0701  Коња купуј гледајућ’ му ’ода, 
прос’ дјевојку гледајућ’ јој рода.

0702  Коса коси и с’јено се ђеде, 
мој драгане, друге у те гледе.

0703  Косац коси, кроз ливаду зуји, 
на Банији стара пјесма бруји.

0704  Коса смеђа пала до пo леђа, 
дикин поглед у срце ме вр’јеђа. 

0705  Косидба се пјесмама окити, 
Богу фала, сватова ће бити.

0706  Косо моја, косила би сама 
да ми снаша оштрило принаша.

0707  Косо моја, косила би сама
кад би мила у откосу била.

0708  Косо моја, косо бренована, 
бренована, а ја неудана.

0709  Косо моја, низ воду пливала 
кад те туђа рука миловала.

0710  Косо моја, редај се по челу, 
лоло моја, не ’одај по селу. 
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0711  Кот’о пече, суза из њег’ тече, 
нема драгог, ево, треће вече.

0712  Кот’о пече, комшија ми рече: 
Драги ти је пијан свако вече.

0713  Крајина је добро предузеће, 
прима жене и цуре носеће.

0714  Крајишници, не треба вам њива, 
густе шуме препуне су гљива.

0715  Краљу Петре, био си на влади, 
а сад узми лопату па ради.

0716  Кратка сукњо и бијела свило, 
како би вас подигнути било?!

0717  Крв ђедова и у мени тече, 
од поштења нема ништа прече.

0718  Крви моја, млада ми се проли, 
рањена сам, рана ме не боли.

0719  Кревет ми је у биртији клупа, 
шарен јастук – моја десна рука.

0720  Крени коло, крваву ти нану, 
запе шешир за шљивову грану!
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0721  Крња Јела и Смољана Бјела: 
та два села имају кромпјера!

0722  Кубик и по, осмица у страни, 
извуће је моји коњи врани.

0723  Куд је драги долазио мени, 
ту сад расте јоргован зелени.

0724  Куде жене, почели и људи. 
Боже мили, што народ полуди!

0725  Кумо моја, да ми ниси кума, 
пукла би ти на гаћама гума! 

0726  Кумо моја, примакни се куму, 
да ти ша’нем шта ми је на уму.

0727  Куне ми се моје л’јево јаје 
да се никад малој не предаје. 

0728  Купус, кромпир и врућа сланина, 
од то троје нема огризина!

0729  Кућо моја багремова прућа, 
попиће те баја до сванућа.

0730  Кућо моја багремове греде, 
све сам прод’о, продаћу и тебе.
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0731  Кућо моја не остала пуста, 
дај ракије да поквасим уста.

0732  Кућо моја, кућили те вуци, 
жено моја, јашили те Турци! 

0733  Кућо моја, кућили те вуци, 
де се, мала, до мене привуци.

0734  Л’јепо ли је лице у Драгице, 
а још љепше сисе што не висе.

0735  Л’јепо ти је видјети у мраку 
дјевојачке ножице у зраку.

0736  Л’јепо ти је љети у воћару: 
цуру стару, па лези на траву!

0737  Л’јепо ти је ноћу у воћару: 
лампе сјају, цуре вечерају!

0738  Л’јепо ти је прољетно орање 
кад ми драга дође на копање.

0739  Лако ти је љети завољети, 
де ти зими љуби на ледини.

0740  Лако ти је познати бећара, 
ситно ’ода, а очима шара. 

Л
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0741  Лако ти је познати Бјелајца, 
лулу пуши и јаши магарца!

0742  Лако ти је познати по лицу 
која ст’јеном обрише стражњицу.

0743  Лако ти је у колу играти, 
треба знати њиве окопати.

0744  Легла Зора, ја лег’о на Зору, 
љуљамо се к’о лађа на мору.

0745  Лези, жено, и успавај сина, 
кад ја дођем да буде тишина.

0746  Лези, мала, лези по ледини, 
биће добро ништа се не брини.

0747  Лези, мала, на јелово грање, 
да ти баја чита вјеровање.

0748  Лијепо је љети у воћару, 
доље трава, горе шљива плава.

0749  Лика гоји коња и јунака, 
а Банија л’јепи’ ђевојака. 

0750  Личанка сам, говор ме одаје, 
по говору ја се препознајем.
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0751  Лола бећар, а ја бећаруша, 
неће бећар бећара да слуша. 

0752  Лола вене и ноћи и дане 
за ’ве моје обрвице вране.

0753  Лолина ми поручује нана:
– Н’ ид’ на врата, снајо, без дуката!
– Свекрвице да ја имам новца 
не б’ ја твога ни гледала богца!

0754  Лоло моја, ала си шиљеже, 
јадна она што крај тебе л’јеже.

0755  Лоло моја, гранчице од глога, 
док ме волиш, не бој се никога.

0756  Лоло моја, динар си ми дужан, 
уста пружи па динар одужи.

0757  Лоло моја, каква памет твоја, 
ђе год која: Здраво, цуро моја! 

0758  Лоло моја, које кућа твоја? 
– Она трећа, у селу највећа, 
она б’јела дуплије’ пенџера.

0759  Лоло моја, не пиј свуђе чаја, 
и у чају чаролије дају. 

0760  Лоло моја, што се правиш важан, 
такав имам на тавану ражањ. 
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0761  Лоло плава, све ти је бадава, 
гарави је долазио прије. 

0762  Лоло страна, ружо ишчупана, 
из мог села вода те одн’јела. 

0763  Лупај, мала, главом у бандеру, 
ја сам своју испунио жељу. 

0764  Љепотице, не тражи ми ману, 
љубићу те и на твом тавану.

0765  Љуб’ ме драги и мало уједи, 
само пази да се не озљеди.

0766  Љуб’ ме, мала, нећеш се кајати, 
наша љубав дуго ће трајати. 

0767  Љубав златом у срце се пише, 
не на папир ђе се лако брише. 

0768  Љубав мени не забрањуј, нано,
то је сјеме које ниче сâмо.

0769  Љуби, дико, и добро уједи, 
нек’ ме други у модрицу гледи.

0770  Љуби, дико, моје б’јело лице, 
само пази, не прави модрице.

Љ
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0771  Љуби, драга, не жали ме млада, 
ни моји ме не жале од рада.

0772  Љуби, драги, ал’ немој с вечера, 
у зору сам слађа од шећера.

0773  Љуби, драги, доста ми је приче, 
доста приче, Перова већ риче.

0774  Љуби, драги, моје очи чарне, 
или љуби, ил’ с’ од мене губи.

0775  Љуби, драги, с које ’оћеш стране, 
нећеш наћи ни на једној мане.

0776  Љуби, лоло, и уједи мало, 
биће нашој комшиници жао.

0777  Љуби, лоло, и цуре и жене, 
само немој оставити мене. 

0778  Љуби, лоло, ништа не говори, 
мани причу, говеда већ ричу.

0779  Љуби, мала, уста ти отпала 
кад си мени бараби допала.

0780  Љуби, попе, по селу дјевојке, 
ја ћу твоју код куће госпоју.
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0781  Љубила сам у мајке јединца, 
а остаћу гдје има тројица.

0782  Љубим лолу, већ ме уста боле, 
и опет ме његови не воле!

0783  Љубим цуре, а највише прију, 
јер се прија увија к’о змија.

0784  Љубим цуру, и то све стојећи, 
било блато, нисмо могли лећи!

0785  Љубим цуру у срцу Купреса, 
табани јој гледе у небеса.

0786  Љубио сам гдје сам коју срио, 
такав ми је био живот цио.

0787  Љубио сам док је била врућа 
па сам одма’ добио на плућа.

0788  Љубио сам и цуре и снаше, 
ал’ ми снаше на срцу осташе.

0789  Љубио сам лане моје прво, 
ово ново љубим поготово.

0790  Љубио сам све што нико неће, 
а сад љубим – к’о у башти цв’јеће.
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0791  Љубио сам чобаницу младу, 
то све јеле на Мањачи знаду.

0792  Љубио сам што мој нико није, 
једну булу и шокице двије.

0793  Љубио сам, замал’ нисам скап’о, 
као прасе на сурутку нап’о.

0794  Љубљена се по кревету ваља, 
нељубљена не може да спава.

0795  Љубо моја, не љуби другога 
док је мене бора зеленога. 

0796  Љута мала к’о шарена змија, 
јопет моме срцу најмилија.

0797  Мајка Мари прст у оно тура: 
Мила ћери, ниси више цура?!

0798  Мајка Мару нашла у пљевару, 
објесила ноге о бећару.

0799  Мајка ћерку по трбуву пљеска: 
Ћери моја, пукнућеш к’о бресква!

0800  Мајко моја, удај ме за борца, 
ма у кући не имала стоца.

М
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0801  Мала гаће низ двориште шије, 
ниђе рупе оставила није. 

0802  Мала кућа, велико имање, 
а у гају наше уживање.

0803  Мала моја ’оће говедима, 
код оваца нема пољубаца!

0804  Мала моја и мени је вуна 
када видим твоја њедра пуна.

0805  Мала моја и мени је вуна 
што је твоја трбушина пуна.

0806  Мала моја и мени си драга 
као коњу у прољеће трава.

0807  Мала моја и мога колеге, 
обадвије на заразном леге!

0808  Мала моја и твој прозор мали, 
прави већи да могу утећи!

0809  Мала моја, и ти ћеш рикати, 
кад те баја под јарам у’вати.

0810  Мала моја из дубока дола, 
ти си моје и слово и школа.
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0811  Мала моја из села Бараћа, 
замал’ баја не оста’ без гаћа.

0812  Мала моја, не плаши се ватре, 
доће баја да те ноћас сатре.

0813  Мала моја има л’јепе ноне, 
кад пролази, мени уши звоне.

0814  Мала моја има л’јепе оје, 
л’јепе оје, биће само моје.

0815  Мала моја кад је жито жела, 
пјевала ми да је невесела.

0816  Мала моја мршава и сува 
па четворе чарапе обува.

0817  Мала моја нема тате свога, 
савила се око срца мога.

0818  Мала моја од дебелог лоја, 
’оћеш бити вјечна љубав моја? 

0819  Мала моја пробарабила се, 
носи шешир и подшишала се 
изнад ува ђе је путић бува.

0820  Мала моја прогутала жваку, 
нараст’о јој балон у стомаку. 
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0821  Мала моја раширила руке, 
турићу је на најслађе муке.

0822  Мала моја руњава по дробу, 
други љубе, а ја плаћам глобу. 

0823  Мала моја с Марчетића Греде, 
има л’ ишта бараба да једе?

0824  Мала моја са Кадине Воде, 
сва ми младост око тебе оде.

0825  Мала моја сва се осврбала, 
јер се мојим ноктима чешала.

0826  Мала моја свршила матуру, 
на тавану скакала по туру.

0827  Мала моја у џемперу жуту, 
узећу те за невољу љуту.

0828  Мала моја у куку широка, 
игра коло, удара са бока.

0829  Мала моја, а са Старе Страже, 
ево мога, пола киле важе! 

0830  Мала моја, авион се чује, 
бјеж’ пода ме ако бомбардује!
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0831  Мала моја, ако твоја мòре, 
и мој мòре, па ћемо до зоре.

0832  Мала моја, би л’ пробала мога 
испод пеке крува раженога.

0833  Мала моја, бићеш ми госпоја, 
јешћеш проју, маму ли ти твоју.

0834  Мала моја чупавије’ ногу,
да л’ на тебе рачунати могу?

0835  Мала моја, буди ти уз мене 
када баја на ратиште крене.

0836  Мала моја, више моја ниси, 
из сата ти испали рубиси.

0837  Мала моја, да ми ниси кума, 
пукла би ти на гаћама гума. 

0838  Мала моја, де не буди луда, 
твоја кола – ево моја руда.

0839  Мала моја, дигни ногу ливу 
да ти пустим пијавицу живу.

0840  Мала моја, дико из Пађена, 
ево ти га носим извађена. 
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0841  Мала моја, дођи на кориду, 
бошћемо се, имај то у виду.

0842  Мала моја, дођи у појату, 
да пројашеш на моме дорату.

0843  Мала моја, ево ти га вође, 
па са њега гледај Међувође.

0844  Мала моја, ево ти га спри’да, 
за уздравље очињега вида.

0845  Мала моја, ево ти га, на ти, 
до неђеље – па ми опет врати! 

0846  Мала моја, жицарице стара, 
би л’ се жица наковати дала?

0847  Мала моја, и твоја је пукла, 
цјепаница којом си ме тукла.

0848  Мала моја, из камена змијо, 
би л’ те, змијо, пољубити смио?

0849  Мала моја, иза Крављег моста, 
теби баје никад није доста! 

0850  Мала моја, јање моје мило, 
’мјесто пушке сједи ми у крило.
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0851  Мала моја, јебало те прасе, 
што си мене навадила на се! 

0852  Мала моја, јебо ли те ђого, 
што си рекла да ја нисам мог’о?

0853  Мала моја, кад проквоца твоја, 
насади је на два јаја моја!

0854  Мала моја, кад те поведемо, 
ц’јело село не би те отело.

0855  Мала моја, када коса ма’не, 
сјетићеш се шта је било лане.

0856  Мала моја, као Лујин Јабо, 
ја би’ тебе к’о Рудоњу наб’о.

0857  Мала моја, клео сам ти зору, 
остаде ми шешир на прозору.

0858  Мала моја, ко ти робу кроји 
кад на теби тако л’јепо стоји.

0859  Мала моја, који ти је ђаво, 
ја те љубим, теби није право.

0860  Мала моја, коме волиш боље, 
или мени или ћаћи своме.
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0861  Мала моја, коштало те прело, 
теби прело трбу’ разапело.

0862  Мала моја, л’јепога си струка 
к’о плашило у гредици лука.

0863  Мала моја, по имену Јоко, 
све за твоје ја би’ дао око.

0864  Мала моја, материно маче, 
ја би’ теби кроз навиљак драче! 

0865  Мала моја, мој јаблане вити, 
смије ли се на теби гн’јездити.

0866  Мала моја, мој те јад убио, 
јад убио, ја те пољубио.

0867  Мала моја, мој чупави јеже, 
због тебе ме милиција веже.

0868  Мала моја, мршава к’о јуне, 
а ћаћа јој предсједник комуне.

0869  Мала моја, мршаво шиљеже, 
тешко оном ко уза те л’јеже!

0870  Мала моја, на вр’ села мога, 
жива легла, мртва се протегла.
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0871  Мала моја, не бој се гранате, 
лези доље, ја ћу лећи на те.

0872  Мала моја, не намигуј на ме, 
нису твоје црне очи за ме. 

0873  Мала моја, неорана њиво, 
моје рало орало би мало. 

0874  Мала моја, одоше пајдаши, 
скини сукњу па за њима маши.

0875  Мала моја, озимице краво, 
водила си, а ја нисам знао. 

0876  Мала моја, ој, ливадо чиста, 
дјетелино са четири листа.

0877  Мала моја, окани се мене, 
јер ја пуно волим туђе жене. 

0878  Мала моја, отвори прозоре, 
да ти славуј запјева из горе.

0879  Мала моја, поведи и мајку, 
у појату да правимо ’ајку.

0880  Мала моја, подери ’аљину 
да улијем уље у машину.
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0881  Мала моја, прилике су так’е 
да се наше изм’јешају длаке.

0882  Мала моја, све б’ ја дао за те, 
крви своје за образе твоје.

0883  Мала моја, синоћ сам те снив’о, 
ти тараба, ја те одваљив’о.

0884  Мала моја, пољубим ти сузу, 
нема љеба над нашу корузу.

0885  Мала моја, твој је ћаћа рек’о 
да је мене код тебе затек’о. 
Лаже – није, утек’о сам прије.

0886  Мала моја, ти под мене лези 
док год туку пушкомитраљези.

0887  Мала моја, три ти свеца твоја, 
скидај кикљу па ми давај пикљу! 

0888  Мала моја, у случају рата, 
убошћу те к’о Милош Мурата.

0889  Мала моја, у шареној бошчи, 
не питај ме, ракију наточи.

0890  Мала моја, узми ми па врати, 
поново ти може затребати.
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0891  Мала моја, фрижидеру стари, 
у теби се моје месо квари.

0892  Мала моја, хвала ти за причу, 
морам кући, говеда ми ричу.

0893  Мала моја, четири су сата, 
скидај руке са мојега врата.

0894  Мала моја, шири ноге широм 
да те чича опали вагиром! 

0895  Мала моја, шишу намигишу, 
јà каква си, препала би кишу!

0896  Мала моја, шкатуло бумбона, 
бјеж’ пода ме ево авиона! 

0897  Мала моја, шума се зелени, 
прави стазе па долази мени.

0898  Мала моја има очи крупне, 
кад намигне, трепавицом лупне.

0899  Мала носи сукњицу на коцке, 
свака коцка ’оће да се боцка. 

0900  Мала пиша и у руке ’вата,
и масира драгог иза врата.
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0901  Мала пиша иза нове куће, 
зове драгог: Ево каве вруће! 

0902  Мала плаче, а ја др’јешим гаће, 
не плач’, рано, ја ћу полагано. 

0903  Мала своју на тавану суши 
да се драги у њој не угуши.

0904  Мала, лези, штекћу митраљези, 
ја ћу на те, не бој се гранате! 

0905  Мале жељан, а динара немам, 
један био па се изгубио. 

0906  Манастири, гусле и гудало, 
то је српску вјеру сачувало.

0907  Маро моја, с горе лишће пада, 
ђе ћемо се миловати сада? 

0908  Мати моја, сватови су близу, 
угриј воде да оперем ноге!

0909  Машина је потргала ланце 
у Пр’једору возећи Босанце.

0910  Медна, Пецка и село Бараћи, 
мала моја, ту ли ћеш ме наћи?
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0911  Међувође и околна села! 
Да л’ и’ видиш, јеси л’ добро сјела?

0912  Међувође, међу двије воде, 
у теби су цуре к’о јагоде.

0913  Међувође, моје село мало, 
тол’ко мало у срце је стало.

0914  Мекша ми је мог драгана рука 
нег’ у мајке четири јастука.

0915  Мена ћаћа ожени нејака, 
муштерију млади’ дјевојака.

0916  Мене боли, мене побољева, 
мене мала сузама заљева. 

0917  Мене куде, мој се лола смије, 
знаде лола да истина није.

0918  Мене мајка сувим сиром рани’, 
да јој будем љепша него лани.

0919  Мене мала испод ока гледа, 
дошла би ми, ал’ јој тајо не да.

0920  Мене мала под сукњицу крије 
да ме њезин ћаћа не убије.
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0921  Мене мати за барабу не да, 
ал’ око ми само за њим гледа.

0922  Мене мати научила ткати 
па ме натра свако вече сатра.

0923  Мене мати роди у бујади 
чувајући козе и јаради.

0924  Мене моја научила стрина, 
на прстима ићи креветима.

0925  Мене моја сјетовала браћа: 
не вол’, сејо, што војница враћа. 

0926  Мене моја сјетовала нана, 
ђе омркнем да не чекам дана. 

0927  Мене моја сјетовала стрина, 
гдје омркнем да направим сина. 

0928  Мене моји ’оће да ожене, 
цуру просе, не питају мене, 
цуру просе, сакупљају свате,
ја је нисам ни видио, брате.

0929  Мене моји ’оће да удају, 
ријешили су бару да продају. 

0930  Мене нана ’рани јабукама, 
најљепша сам међу дјевојкама. 



98

0931  Мене нана удаје и даће 
за драгана који нема браће. 

0932  Мене ћаћа за појату вез’о 
што сам свашта на цуре потез’о.

0933  Мене ћаћа на зло наговара: 
– Отми, сине, пушку од жандара!

0934  Мене ћаћа направио мала, 
није им’о више мат’ријала.

0935  Мене ћаћа ожени нејака, 
жена јача, не да покривача.

0936  Мене ћаћа правио кроз точак, 
к’о облоге испале ми ноге!

0937  Мене ћаћа правио на крову, 
низ каплаја објесио јаја!

0938  Мене ћаћа ударио коцем, 
а ја њега купусом и лонцем. 

0939  Мене, драги, познају по коси, 
валовита па је вјетар носи. 

0940  Мени бујад не треба, драгане, 
већ удаја, па онда предаја.



99

0941  Мени веле да манђијам лоле 
– манђије су црне очи моје.

0942  Мени веле: Нагари, Милоше! 
Ја нагари, а гаће спадоше.

0943  Мени драги рек’о прстен дати 
спрам којега видим вечерати.

0944  Мени моја говорила нана 
да не ваља коса бренована.

0945  Мени моја говорила нана: 
немој, ћери, туђије’ јарана.

0946  Мени моја донијела драга 
под кецељом чупавога врага.

0947  Мени моја драга поручује 
да болује кад се не милује.

0948  Мени моја обећала мила: 
црну коку – само нема крила!

0949  Мени моја приговара жена 
да ме никад у кревету нема.

0950  Мени Јеца очитала свеца, 
а ја Јеци међу ноге зеца! 
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0951  Ми бацамо камен са рамена, 
а дјевојке обадвије дојке.

0952  Ми смо браћа и ’оћемо ’вако 
– да носимо капе наопако!

0953  Ми смо браћа из једнога шора, 
пјеваћемо док не сване зора.

0954  Ми смо браћа од Церова гаја, 
свуд тражимо кавге и белаја.

0955  Ми смо браћа, ми смо и другови, 
к’о јабука кад се располови.

0956  Ми смо браћа, сам’ рођени нисмо, 
стричевићи, браћа Југовићи.

0957  Ми смо лоле из Бачуге села, 
нема оне што нам не би ћела.

0958  Ми смо мали запјевати знали 
кад смо седам година имали.

0959  Ми у туђе добро не дирамо, 
а без крви своје не пуштамо.

0960  Мигни, мала, мигни оком на ме, 
мигни, душо, па лези уза ме.
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0961  Мигни, мала, на сокак изађи 
да видимо чији шећер слађи.

0962  Мила мајко, ’ајде и ти с нама, 
да пјевамо док воду л’јевамо.

0963  Мила мајко, воли нас једнако, 
ил’ једнако ил’ немој никако.

0964  Мила мајко, дебела сам јако, 
све ми сало међу ноге стало. 

0965  Мила мајко, ево твога пјане, 
риче, буче низ преочке стране.

0966  Мила мајко, ево твога Среће, 
никада се оженити неће.

0967  Мила мајко, ево твога Среће, 
свуда ’оће, само кући неће.

0968  Мила мајко, јела би’ ребара. 
– Лажеш, ћери, ти би се удала.

0969  Мила мајко, кад не видим дасу, 
ни говеда не могу да пасу.

0970  Мила мајко, не треба ми школа, 
и без школе мене момци воле.
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0971  Мила мајко, нећу ти далеко, 
седам дана путоваћеш преко! 

0972  Мила мајко, подај ме за дику, 
макар с њиме жив’ла у шљивику.

0973  Мила мајко, подај ме за Ђуру, 
макар јела крумпира и пуру. 

0974  Мила мајко, подај ме за Ранка, 
макар јела лишћа са огранка. 

0975  Мила мајко, превари ме Јанко, 
ногом клеца, а јајима звеца. 

0976  Мила мајко, шта уради лола, 
рашћера ме к’о воловска кола!

0977  Мила ми је коса до појаса, 
још милија кућа крај Врбаса.

0978  Мили Боже, и овога рата 
три су моја погинула брата.

0979  Мили Боже, на свему ти фала, 
још ми није посједила глава.

0980  Мили, Боже, би л’ ко мог’о знати, 
би л’ се мртви могли подизати?
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0981  Мили, Боже, ко тако нареди, 
свако око да у цуру гледи.

0982  Мили, Боже, која ли је јача, 
шљивовица или гроздовача?

0983  Милицајци, шумари и уче, 
цуре с њима наше момке муче.

0984  Милицијо, народни органи, 
запјеваћу, а ти ми забрани. 

0985  Милицијо, шта је тебе брига, 
сама легла, сама ноге дигла!

0986  Мило ми је видјети војника, 
војник ми је и брацо и дика.

0987  Мило ми је кад ми драги рече: 
Мала моја, доћу ти довече.

0988  Мини сукња открила ногаре, 
покварила обичаје старе. 

0989  Мини сукња поново се враћа, 
мање посла што је сукња краћа.

0990  Мирис шуме и зóве кад цв’јета, 
најљепши је мирис преко љета.
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0991  Мисле ове барабе и лоле 
да их моје црне очи воле. 

0992  Мисли мала да будала није, 
путем иде на трње се смије

0993  Мисли мала да је у рај вуку 
док је јаја по гузици туку.

0994  Мисли мала од јелова пања, 
ето драгог, биће миловања!

0995  Мисли Мица да сам код коњица, 
а ја лола код тешких топова. 

0996  Мисли свако да ја пјевам лако 
ђе ја уста не отварам јако. 

0997  Мислила сам, ал’ се не исплати 
на далеко драгога имати. 

0998  Мислиш моја остар’јела дико 
да од тебе није љешви нико. 

0999  Мислиш, драги, да за тобом летим? 
Кад те видим, онда те се сјетим.

1000  Мислиш, драги, да си мени један, 
у памети тек си ми девети.
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1001  Мислиш, драги, мислиш, моје јање, 
да ја немам љубави са стране.

1002  Мислиш, мајко, родила си ђака, 
родила си буре од коњака.

1003  Мислиш, мали, да си мени мио 
ђе си б’јелу крагну развратио. 

1004  Мислиш, моја остарјела дамо, 
да је моје т’јело закопано. 

1005  Митраљез ми подерао леђа 
носећи га преко наши’ међа.

1006  Мјесец сјао док сам коње крао, 
а престао кад сам и’ продав’о.

1007  Мјесечина – то је л’јепо вр’јеме 
за барабу који нема жене.

1008  Мјесечина упрла у врата, 
драги драгу љуби око врата.

1009  Млад се мјесец скрио иза горе: 
Мој ме драги љубио до зоре!

1010  Младен, браћо, никад умро није, 
име му се у пјесмама вије.
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1011  Млади мјесец обасјава путе; 
у воћњаку, дико, чекаћу те.

1012  Мог дората, младога пастува, 
сваке ноћи једна цура чува.

1013  Мога драгог освојила бóла, 
мој му поглед узе срца пола.

1014  Мој би отац оженио мене 
да му није ’ранит’ моје жене.

1015  Мој дорате, дуге ли Мањаче, 
дедер скрени да цура не плаче.

1016  Мој драгане па, опет, драгане, 
није љубав роса да опа’не.

1017  Мој драгане, ако одеш куда, 
чекаћу те, па нека сам луда.

1018  Мој драгане, безобразно прасе, 
за орање није вријеме, зна се.

1019  Мој драгане, би ли мало моје 
црне креме за ципеле своје? 

1020  Мој драгане, дебели дорате, 
да ми платиш, не б’ легла пода те.
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1021  Мој драгане, дигни шешир горе 
да се наше очи договоре.

1022  Мој драгане, државно магаре, 
ти си радник, а ја твој благајник.

1023  Мој драгане, дуњо са ормара, 
да је здрава, радо би ти дала! 

1024  Мој драгане, заори дубоко, 
јесен ти је што прољеће сије.

1025  Мој драгане, ид’ у партизане, 
немој чекат’ да те жене бране.

1026  Мој драгане, ја сам код говеда, 
краве ричу, твоје име вичу.

1027  Мој драгане, ја ти не би ћела 
кад би с тобом б’јели шећер јела.

1028  Мој драгане, јање моје б’јело, 
ц’јело нас је село изузело.

1029  Мој драгане, кад се сјетим тебе, 
болно срце у пô ноћи зебе. 

1030  Мој драгане, кукавица ти си, 
седам дана долазио ниси.
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1031  Мој драгане, љепото момака, 
разонодо многи’ дјевојака.

1032  Мој драгане, љубави ме море 
па не могу спавати до зоре.

1033  Мој драгане, међу нама буна, 
немамо се вољети рачуна.

1034  Мој драгане, мој зумбуле рани, 
на јаблан се не гњезде ћурани.

1035  Мој драгане, моја грудо леда, 
ишла б’ за те, ал’ ми мајка не да. 

1036  Мој драгане, моја лудоријо, 
све сам чула шта си говорио.

1037  Мој драгане, моје јање снено, 
дођи са мном да купимо с’јено.

1038  Мој драгане, моје очи пази, 
кад намигнем, из кола излази!

1039  Мој драгане, на тебе сам љута, 
мало си ме пољубио пута.

1040  Мој драгане, не воле ме твоји, 
ни за тобом не уздишу моји.
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1041  Мој драгане, не гледај ме тако, 
јер је тако мени наопако. 

1042  Мој драгане, не имао здравља, 
зар се тако љубав заборавља. 

1043  Мој драгане, не имао среће, 
ти ми оста необрано цв’јеће. 

1044  Мој драгане, ово није шала, 
нешто сам ти спр’једа одебљала.

1045  Мој драгане, остави тамбуре, 
да те друге не гледају цуре.

1046  Мој драгане, са Мањаче пању, 
ружан ноћу, још ружнији дању.

1047  Мој драгане, приморско магаре, 
шаљи пара, магарчино стара!

1048  Мој драгане, то не могу крити, 
акoбогда – Милевин ћеш бити.

1049  Мој драгане, ту нема срамоте, 
извиђачке најљепше су коте.

1050  Мој драгане, ћурлике ти твоје, 
ћурлни мало око куће моје.
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1051  Мој драгане, у чабар си прн’о, 
орање је неко већ побрн’о.

1052  Мој драгане, шугав као прасе, 
сваку шугу навук’о си на се.

1053  Мој је драги избечио очи 
као жаба кад у воду скочи. 

1054  Мој је драги најмањи на селу, 
ал’ кад ’оће први је на дјелу.

1055  Мој је драги отиш’о, дабоме, 
па се немам радовати коме. 

1056  Мој је драги у Новоме Саду, 
мени дође да га туга прође.

1057  Мој је ђедо пјевати волио, 
од њега сам ја то насљедио.

1058  Мој је лола познат у пет села, 
ђе год сједне, он тражи да једе.

1059  Мој је ћаћа лимар по занату, 
дођ’те, снаше, да вам крпим канту.

1060  Мој је ћаћа поткозарско д’јете, 
београдске има факултете.
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1061  Мој је ћаћа разбукао сламу 
моје жене гањајући маму.

1062  Мој је четник у рову на страни, 
нашу љубав од душмана брани.

1063  Мој колега, ко удари на те, 
биће меса, још да је салате.

1064  Мој колега ђе ћемо на прело? 
Преко пруге ђе су цуре друге. 

1065  Мој колега ђе ћемо на прело? 
Чупај колац, ’ајмо за Трновац. 

1066  Мој колега и колеговање, 
твоја цура – моје миловање.

1067  Мој колега, велика је штета, 
та цурица већ је заузета.

1068  Мој колега, виш’ колеге нисмо, 
мојој малој ти си слао писмо.

1069  Мој колега, гдје ћемо на прело? 
Преко поља гдје је наша воља.

1070  Мој колега, гдје ћемо на прело? 
Преко Уне, ’ајмо у Кауре.
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1071  Мој колега, гдје ћемо на прело? 
Спремај сòву, ’ајмо у Стригову.

1072  Мој колега, гдје ћемо на прело? 
Чупај колац, ’ајмо у Јеловац.

1073  Мој колега, добре твоје жене, 
три године како љуби мене.

1074  Мој колега, моја руко десна, 
твоја ми је најмилија пјесма.

1075  Мој колега, нема више крађе, 
не дирај је, доћи ће до свађе.

1076  Мој колега, ћуприја се гега, 
нек’ се гега, не бој се колега.

1077  Мој колега, шта се то догађа, 
твоја жена моју дјецу рађа.

1078  Мој комшија има чет’ри ћери, 
око куће свирају шофери.

1079  Мој Милане, једини у нане, 
ја у тате, па ћу поћи за те.

1080  Мој митраљез ’мјесто моје жене 
на граници лег’о поред мене.
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1081  Мој митраљез не смије лагати 
кад га моја десница при’вати.

1082  Мој митраљез свира устајање 
фашистима кроз јелово грање.

1083  Мој мркоња заломио шпицу 
орућ’, мала, твоју узглавницу.

1084  Мој пиштољу, гараве си боје, 
ти си мени ’мјесто браће моје. 

1085  Мој пиштољу, ча’уре ти жуте, 
ја се уздам у Бога и у те.

1086  Мој пријаче, де једи погаче! 
Фала, пријо, ја сам се наијо.

1087  Мој се драги лудо преварио, 
уз’о гору, мене оставио. 

1088  Мој се драги поваздан вериза, 
то би и ја – добра му палија.

1089  Мој се драги свиђа мојој нани, 
старој жени, како неће мени.

1090  Мој се драги фали да је газда, 
а у једном одијелу вазда.
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1091  Мој се драги фали да је газда, 
на надници код другога вазда.

 

1092  Мој се шешир не зове шеширом, 
шеширина, а ја барабина!

1093  Мој шаране и на теби гране,
коме ли ћеш нанијети ране?

1094  Мој шеширу, куд те бура тура? 
Кроза село док не нађем прело.

1095  Мој шеширу, мало се накриви, 
да се знаде ђе је био Раде.

1096  Мој, драгане, моје јање снено, 
дођи мени да купимо сјено.

1097  Моја дика јединац у мајке, 
испали му прсти кроз опанке.

1098  Моја жена к’о прасица љена, 
сашила ми гаће до кољена. 

1099  Моја мајка грло ми поклони, 
па ми пјесма по Кордуну звони.

1100  Моја мала плетиља и шваља, 
а ја мајстор вила и грабаља.
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1101  Моја мала воли извиђаче, 
целог дана не подиже ’лаче.

1102  Моја мала има лијепе оје, 
кад ме гледи, поглед јој се меди.

1103  Моја мала има лијепе сике, 
љубићу и’, прве ми прилике!

1104  Моја мала има лијепе дуде, 
биће моје, па како ми буде.

1105  Моја мала има оно своје, 
па се муве око сукње роје.

1106  Моја мала има периоду, 
ц’јелом селу загадила воду.

1107  Моја мала криве ноге има 
па у зиму санка се на њима.

1108  Моја мала криве ноге има, 
кола дрва зарајт’о би с њима.

1109  Моја мала, миришу ти косе, 
преко гора вјетрови доносе!

1110  Моја мала на штиклама ’ода 
за овцама – то је сада мода!
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1111  Моја мала није гаће прала 
откада је Аустрија пала.

1112  Моја мала прегачу откала, 
по њој шара да ме млада вара.

1113  Моја мала угасила св’јећу 
и заспала – дуго ме чекала.

1114  Моја мала учи за пилота, 
црне овце гона око плота.

1115  Моја мала и штрика и шије, 
такве досад са мном било није.

1116  Моја пјесма – вјетар са Мањаче, 
брише сузе цури кад заплаче.

1117  Моје грло к’о тамбура јада, 
никад није јадало к’о сада.

1118  Моје мале једна нога мања, 
па та мања ону већу гања.

1119  Моје мале међ’ ногама вуко, 
синоћ сам га из кубуре тук’о. 

1120  Моје мале међ’ ногама жуна, 
црна перја а црвена кљуна. 
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1121  Моје мале ноге к’о у зеца, 
међу њима батерија штреца. 

1122  Моје мале ноге к’о у зеца, 
узећу је, биће брза дјеца.

1123  Моје мале ноге к’о у краве, 
ту су справе ђе се дјеца праве. 

1124  Моје мале ноге к’о у срне, 
међу њима кило вуне црне. 

1125  Моје мале ноге к’о у шеве, 
кад погледаш обадвије л’јеве. 

1126  Моје мале швајсовани зуби, 
сав зарђам када ме пољубим.

1127  Моје село – историја знана, 
свака му је стопа опјевана.

1128  Моје село пјесмом ограђено, 
када шетам, као ружа цвјетам.

1129  Моје срце вратити се мора 
у Буснове покрај Приједора.

1130  Моје срце и чезне и иште 
да оде у Мало Паланчиште.
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1131  Мојим шором цвате б’јело цв’јеће, 
а дикиним ни коприва неће. 

1132  Мојој куми око прдењака 
пола киле суви’ брабоњака. 

1133  Мојој мајци додијало прело 
перућ’ моје крваво одјело.

1134  Мојој малој по ногама руња, 
још кад баја добро насапуња!

1135  Мојој малој фале први зуби, 
кад ме љуби језиком ме уби.

1136  Моју драгу обузели јади 
к’о крмачу седморо прасади.

1137  Моју малу нико да не дира, 
к’о од шале носи џак кромпира!

1138  Моју малу ранила граната, 
испод пупка, у руњава врата. 

1139  Моју малу само зуби кваре, 
метнућемо од конзерве старе.

1140  Моли, драги, своје родитеље, 
ја ћу своје – да се спријатеље.
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1141  Мом животу највеће је благо 
када чиним што је цури драго.

1142  Момак био, такав остарио, 
момак ост’о и кад се женио.

1143  Моме срцу најљепши су дани 
кад долином пјевају чобани.

1144  Моштанице, водо племенита, 
ко те пије, тај болестан није!

1145  Мршевице, танка ливадице: 
ту се кêва и пјесма се пјева.

1146  Мућкала ми вода у лавору 
да се удам за барабу Бору.

1147  Мућни мало, моја тамбурице, 
не би ли те чуле удовице.

1148  Мућни јаче, тамбуро у руци, 
пјевај, баја, де боље повуци!

1149  На Бањици, у нашему млину, 
цурица ми запалила мину. 

1150  На Динари небо је најближе, 
ту се прије до звијезда стиже.

Н
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1151  На ливади повенула трава 
ђе је мене љубила гарава.

1152  На мене је пуцало из пушке, 
а ја, баја, лег’о потрбушке.

1153  На мог ћалу јуришале жене, 
а на мене цурице малене.

1154  На очима обрве ми горе 
да ме лола појурити море.

1155  На сред села три бандере стоје, 
вјешајте се, љубавнице моје.

1156  На сред села пјевају пајташи, 
радују се напуњеној флаши.

1157  На травици, у густом шумарку, 
севап ти је дати сиромаку.

1158  Најљепше су крушке караманке, 
јечмењаче и лубеничарке.

1159  Најљепше је у колу играти, 
па пјевати и лолу гледати.

1160  Најљепше су цуре Трамошњанке, 
кад се смију к’о да бисер сију.
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1161  Најљепше су у Милице дуде, 
за њом ’оће момци да полуде.

1162  Нана моја мали бећар била, 
мали била, великог родила.

1163  Нано мила, би’ ли преварила, 
ја не могу ићи за немила.

1164  Нас три брата к’о од једне мајке, 
бираћемо дјевојке једнаке.

1165  Нас три сеје запјевати знамо, 
шта ћеш, нано, кад се разудамо.

1166  Наточи је, попиће је брко, 
макар брко од ракије црк’о.

1167  Научила драгог да ме љуби, 
кад ме љуби, више не дангуби.

1168  Наш је први састанак у воћу, 
њега волим и за њега ’оћу.

1169  Не би љепшег у младости љета, 
к’о са Миљом из села Марчета.

1170  Не бој ми се, мило срце моје, 
и моје је исто к’о и твоје.
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1171  Не бој ми се, моја мајко стара, 
нема смрти без суђена дана.

1172  Не волим те, јање, за имање, 
већ за твоје мило погледање. 

1173  Не знам, драги, из којег си краја, 
ал’ ме рука милује из раја.

1174  Не ид’, драги, у ту Аустрију, 
ко ће моју тесати јапију?!

1175  Не куни ме, драганова секо, 
дјевојка си и тебе ће неко.

1176  Не може ме натпјевати лола, 
ђе ће задња мимо предња кола?!

1177  Не намигуј на ме, туђа жено, 
ја сам момак – то није поштено.

1178  Не паше ми више шљивовица, 
већ ми паше млада удовица. 

1179  Не пиј, драги, кувану ракију, 
у ребра ћеш добити чакију.

1180  Не плач’, душо, ево га је ушо! 
– Не до краја, још шлајфају јаја!
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1181  Не плач’ мајко што сам удовица, 
још имаде старији’ цурица. 

1182  Не треба ти ни попа ни суда, 
ево теби од лабуда муда.

1183  Невен вене и у чашу пада, 
ој, младости, више те никада.

1184  Нек’ је пијан и такав је мио, 
да је тр’језан, не би доћи смио.

1185  Неко има по четири вола, 
а у мене трбушина гола.

1186  Нема боље џезве што је твоја, 
ту се кува б’јела кава моја.

1187  Нема дана, ни у дану сата 
да се мога не споменем злата. 

1188  Нема кола без мене сокола, 
ни играња без мога пјевања.

1189  Нема кола док не дрмне стара, 
све ногама позади удара.

1190  Нема кола, моја мила нане, 
док у колу прегача не мане.
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1191  Нема љепше игре од банијске, 
ниђе више пјевања и вриске.

1192  Нема љепше пјесме од ојкаче, 
пјевајући, драги за мном плаче.

1193  Нема љепшег гласа од ојкања, 
ни за душу бољег одмарања.

1194  Нема љепше слике од косидбе, 
косци косе, цуре воду носе.

1195  Нема љепше цуре од Мацуре, 
бистра ока, а стаса висока.

1196  Нема љепшег доба од јесени, 
тад се жени ко се нада мени.

1197  Нема љепшег мјеста од буквика, 
ту ме моја изљубила дика.

1198  Нема меда који се не врца 
ни цурице а да се не прца.

1199  Нема мога драгога па нема, 
војничка га опасала спрема. 

1200  Нема оне вечери ни зоре 
кад ме, драги, због тебе не коре. 
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1201  Нема пјесме, нема ни пјевача 
док не дође чета из Бирача. 

1202  Нема раја на овоме св’јету 
к’о шта, драга, с тобом у кревету.

1203  Нема раја што цуре имају, 
само да га сачувати знају.

1204  Нема цв’јећа што су јорговани, 
ни момака што су Пискавчани.

1205  Нема шљива што су шљиве ранке, 
ни цурица што су Пискавчанке.

1206  Нема, драга, што је некад било, 
нема баје да легне у крило.

1207  Нема, мала, нити може бити, 
да ћу тебе опет пољубити.

1208  Нема, мала, ливаде у гају 
ђе се твоја леђа не познају.

1209  Немам сестре, а немам ни брата, 
изгибоше на почетку рата.

1210  Немој за мном очи да вам плачу,
за оп’јело пјевајте ојкачу.
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1211  Немој мала да те ’вата струја 
кад те моја помилује руја.

1212  Немој, драга, немој, зоро б’јела, 
да ти други силази са т’јела.

1213  Немој, драги, да се више деси, 
седам дана долазио н’јеси!

1214  Немој, драги, да ти жао буде 
кад те моји сватови пробуде.

1215  Немој, драги, љубоморан бити, 
опет ћемо љубав поновити. 

1216  Немој, мала, да би другом дала 
што је моја рука миловала.

1217  Немој, мала, да би се удала 
ако би ме војска задржала.

1218  Немој, мала, да ми срце страда, 
за мене си прековише млада.

1219  Немој, мала, да те љубе дјеца, 
већ ти чекај свога митраљесца.

1220  Немој, мала, казивати ко је 
пољубио б’јело лице твоје.
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1221  Немој, мала, немој имена ти, 
немој наше љубави одати.

1222  Немој, мала, немој, жељо пуста, 
да ти други твоје лице љуби. 

1223  Немој, мала, плакати уза ме, 
сузе твоје да падају на ме.

1224  Немој, мала, рећи да си моја, 
не би ли ме вољела још која.

1225  Немој, мала, рећи па слагати, 
бараба ће косе почупати.

1226  Немој, учо, казивати лоли 
ако будем пропала у школи!

1227  Немој, цуро, да гориш у струку, 
ево лоле да лијечи муку.

1228  Немојте ми замјерити жене 
што ја љубим цурице малене.

1229  Неста, мала, дебелога ’лада, 
ђе ћемо се миловати сада?

1230  Неће бити, луче моје мило, 
то је, можда, некад давно било!
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1231  Неће моја Перова да пасе, 
нема бика, па помамила се.

1232  Нећемо се ми бријати, брате, 
цуре воле момчине бркате.

1233  Нећемо се ни бријати, побро, 
синоћ сам је ижарио добро.

1234  Нећу више никога да волим, 
сад ћу своје срце да одморим.

1235  Нећу више у Ђурђево Брдо, 
тамо ми се заломило тврдо. 

1236  Нећу јадна у Божиће ићи, 
кад се попну, не умију сићи.

1237  Нећу мајко ја локварску срећу, 
овце блеје, а жабе крекећу.

1238  Нећу, мајко, момке школоване, 
и без школе, много боље воле.

1239  Нећу моћи кроз Сајковић проћи, 
пси им лају, цуре вечерају.

1240  Нешто крава неће да ми пасе, 
у љубави разочарала се.
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1241  Нешто ми се међ’ ногама шеће, 
ништа мање од ноге телеће! 

1242  Нешто ми се у туру напело 
не би ли га прело одапело?

1243  Ни дрвета које нема грана, 
ни цурице која нема мана.

1244  Ни жена ми више не опрашта, 
да ме двори, каже, нема рашта.

1245  Ни мој драги више није прелац, 
већ у чети пушкомитраљезац.

1246  Нигдје није коло заиграло
да ми грло није запјевало.

1247  Ниже пупка, више прдењака, 
ту је кућа оног сиромака.

1248  Није богат ко има волова, 
већ је богат ко има синова.

1249  Није лако ни бараба бити, 
треба буре ракије попити.

1250  Није љубав изникла из траве 
да се може брисати из главе.
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1251  Није мала на састанак дошла, 
жива била, кући се вратила.

1252  Није мене родила Циганка, 
већ поштена мога ћаће жена.

1253  Није мене убило орање,
већ по ноћи слатко миловање.

1254  Није моја ни мислила прија 
док је љубим да толико прија.

1255  Није рубац док се не поруби, 
ни дјевојка док се не пољуби.

1256  Није ћуран, већ паун из раја, 
па на теби угњездио јаја.

1257  Никад нисам слађе јео ништа 
к’о погачу са нашег огњишта.

1258  Нисам знала, зелене ми траве, 
да је мали шупаљ на вр’ главе. 

1259  Нисам знала, нисам вјеровала, 
да је јање милије од маме.

1260  Нисам крива што сам дики мила, 
мати крива што ме је родила.
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1261  Нисам лијепа, љепота не важи, 
сваки момак љепоту не тражи. 

1262  Нисам ни ја коприва код свињца 
па да волим мајчина јединца. 

1263  Нисам таква, ни лаке нарави, 
па да волим што друга остави. 

1264  Нису за ме потонуле лађе, 
још се за ме који чико нађе!

1265  Нису мене убиле године, 
већ по ноћи брда и долине.

1266  Ништа није пољубити слађе 
к’о брђанку кад у раван сађе.

1267  Ноћ полако осваја по селу, 
дико моја, чекам те на прелу.

1268  Ноћас ми се догодила штета, 
утекла ми жена из кревета. 

1269  Њиво моја од камена пола, 
друго пола и не оре лола.

1270  О, Банијо, завичају мио, 
никада те нисам оставио.

Њ
О
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1271  О, Грмечу, примакни се ’вамо 
да у теби дуга нацјепамо.

1272  О, изјем ти попа и лугара, 
и у кући жену-господара!

1273  О, јебем те, дрвена барако, 
у теби сам и пјев’о и плак’о.

1274  О, лако је нама барабама, 
ми знадемо фино са женама!

1275  О, чије су оне нове жене 
што крај кола гледају у мене?

1276  О, мој драги, мој запрдитељу, 
волим теби него родитељу.

1277  О, мој куме, не уздај се у ме, 
само у се и у своје кљусе.

1278  О, мој побро, копиле се рађа, 
ајмо виђет’ је ли наша грађа.

1279  О, мој стриче, пољопривредниче, 
твоје рало све је поорало.

1280  О, мој ћаћа, отпала ти муда, 
што си мене направио луда? 
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1281  Објеси се, драги, о два штрика, 
ја сам себи нашла љубавника.

1282  Обрве ми очи обавиле, 
реци, драги, јесу ли ти миле.

1283  Обриј, брицо, само немој брке, 
свака цура на њи’ лети трке.

1284  Ова моја тамбурица знаде 
гдје год која цурица имаде. 

1285  Ова сека што је до менека, 
синоћ сам јој трипут запрдека’.

1286  Овако се већ живити море, 
драги пјева кад ледину оре.

1287  Овим шором никад блата нема, 
само сада и кад киша пада.

1288  Овим шором пјевао сам лани, 
и сада ћу, нико ми не брани.

1289  Овим шором пролазиле Швабе, 
сад пјевају крајишке барабе.

1290  Ово земља није дочекала, 
мајко стара, ’ваки’ гузичара.
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1291  Ово су ти барабе-младићи 
који воле на зборове ићи.

1292  Ово су ти барабе и лоле, 
нит’ се крсте нит’ се богу моле.

1293  Ово су ти браћа из Бараћа, 
неће кући док не буде плаћа.

1294  Ово су ти радници из шквера, 
скупи су им ручак и вечера.

1295  Овце моје, пожурите тору, 
ено овна јаше на мотору.

1296  Огледало да би не гледало, 
ти си мене мајки опадало.

1297  Од барабе горег лоле нема, 
ал’ од њега нема милијега.

1298  Од бећара никад господара, 
а од њега нема милијега. 

1299  Од босиљка љепшег нема ’лада, 
превари се, удаде се млада.

1300  Од Војнића па до Новог Сада, 
возила ме комшиница млада.
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1301  Од Ђурђева нема љепше славе, 
момци пију, цуре кревет праве.

1302  Од Карина па до града Книна, 
свако село ’рани мога сина.

1303  Од Клисине до села Первана 
водио сам стотину дивана.

1304  Од Лијевча па до села мога, 
сваки корак по један ми момак.

1305  Од љубави није умро нико, 
од нас двоје једно мора, дико. 

1306  Од Минхена до роднога краја,
’иљаду је моји’ доживљаја.

1307  Од појате ништа боље, брате, 
кад те цуре на спавање прате.

1308  Од ракије нема боље жене, 
по три дана она љуља мене.

1309  Од самоће нема веће таме, 
ти не мариш, мој драгане, за ме.

1310  Од Ситнице до вр’а Мањаче, 
кад запјевам, свака цура плаче.
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1311  Од шимшира љепше горе нема, 
од комшије бољега швалера.

1312  Одавно ли мога дике нема, 
не мирише цвијеће багрема.

 

1313  Ожени се моје старо злато, 
са ципела отпаде ми блато!

1314  Ожени ме, мој премили ћале, 
туђе су ми жене додијале.

1315  Ожени’ се и у војску одо’, 
куд си пошла, ћораву те вод’о!

1316  Ожени’ се и доведо’ врага, 
другог дана, попиша се с прага. 

1317  Ој, Амери, даду ли вам вашу, 
Срби ће вам зам’јесити кашу.

1318  Ој, Амери, шаљ’те авионе, 
правићемо од њи’ макароне. 

1319  Ој, Банијо, у кестену туго, 
нисам теби долазио дуго.

1320  Ој, Банијо, топла варенико, 
из срца те избрисати – нико.
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1321  Ој, барабо, дјевојачка дико, 
мог живота слико и прилико.

1322  Ој, барабо, дјевојачко лане, 
не’ш од мене док зора не сване.

1323  Ој, барабо, зашто бећарујеш, 
зашто своје чизме не гланцујеш. 

1324  Ој, барабо, ђе те љето прође 
па ни једној цурици не дође.

1325  Ој, барабо, ко ти коња ’рани? 
Ћаћа рани, а ја се бећарим. 

1326  Ој, барабо, ко ти коње ’рани? 
Жена меће, они једу сами.

1327  Ој, барабо, кућа ти је слаба! 
Нек’ је слаба и ја сам бараба.

1328  Ој, барабо, не љуби ме слабо, 
већ зарини ђе мире кармини.

1329  Ој, барабо, ти си пјесма стара, 
моја џезва већ има кувара.

1330  Ој, Божићу, алај си бараба, 
оде моја печеница џаба.
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1331  Ој, бујади, племенита траво, 
по теби сам малу ваљушкао.

1332  Ој, војниче, како је у војсци? 
Грко, горко без тебе, дјевојко.

1333  Ој, гарава, гдје си била прије 
док се лола оженио није. 

1334  Ој, гарава, ти си штетовала 
што се ниси за мене удала.

1335  Ој, да ми је о светоме Ђурђу 
упознати неку жену туђу.

1336  Ој, дјевојко, муштеријо моја, 
ђе је она другарица твоја.

1337  Ој, дјевојко из Врбице села, 
би ли мени чарапе оплела?

1338  Ој, дјевојко, Божије створење, 
ја те волим к’о чича печење.

1339  Ој, дјевојко, варенико врућа, 
љето прође, не угрија’ плућа.

1340  Ој, дјевојко, врућа варенико, 
загорила па те неће нико.
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1341  Ој, дјевојко, драга душо моја, 
драга ми је и кецеља твоја.

1342  Ој, дјевојко, мило лане моје, 
мило лане још код своје нане.

1343  Ој, дјевојко, танка па висока, 
извади ми срце из дубока.

1344  Ој, дјевојко, шта би теби било 
када би те момче пригњечило.

1345  Ој, душмани, колико вас има, 
ја ћу с’ вама осветити свима.

1346  Ој, душмани, сви се поредајте, 
куп’те штрањге па се повјешајте. 

1347  Ој, ђевојко шареније гаћа, 
треба л’ баја вечерас да плаћа?

1348  Ој, Загоро, Далмацијо моја, 
поздравља те Полачанка твоја.

1349  Ој, Европо, стари континенту, 
Срби ће те сјебат’ у моменту.

1350  Ој, Козаро, за под главу књиго, 
мој драгане, на мом срцу бриго.
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1351  Ој, једина, ниси више моја, 
пристиг’о је комшо са осоја. 

1352  Ој, зорице, не зори до дана, 
не ћерај ми од куће драгана. 

1353  Ој, зорице, продужи свануће, 
пола сата ако је могуће.

1354  Ој, јабуко, и ја би’ те брала, 
радо брала, али не да нана.

1355  Ој, Јелена, рашири кољена, 
нема смисла што си тако стисла.

1356  Ој, јесени, ал’ идеш полако, 
ја и драги волимо се јако. 

1357  Ој, јесени, ко ти се весели, 
већ будала која б’ се удала.

1358  Ој, Казанци, село на видику, 
у вама сам намјерила дику.

1359  Ој, каква је, такву не видио, 
првог сам је дана изгубио.

1360  Ојкача је пјесма наши’ села,
а Козара мајка њена вјерна!
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1361  Ој, кишицо, ти неоро моја, 
баш ми саде у неору паде. 

1362  Ој, кишице, не падај на мене, 
неће мене препознати жене.

1363  Ој, Кордуну, л’јепа села твоја, 
јавила се комшиница моја.

1364  Ој, Козаро, казивај ми саде, 
гдје дјевојка што ми мисли краде? 

1365  Ој, Козаро, свак’ за тебе знаде, 
свукуд твоје пролазе бригаде.

1366  Ој, Козаро, ти си наша мајка, 
пуна ли си српскије’ јунака.

1367  Ој, Крајино, живим у равници, 
помоћу ти у свакој прилици.

1368  Ој, Крајино, крвава ’аљино, 
ко те гази, кући не долази!

1369  Ој, Крајино, крвава ’аљино, 
с тебе вазда започиње кавга.

1370  Ој, Крајино, на тебе сам свик’о, 
не могу те препустити ником.
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1371  Ој, Крајино, најљепши цвијету, 
ја те волим највише на св’јету.

1372  Ој, Крајино, у срцу те носим 
и свуђе се са тобом поносим.

1373  Ој, кревету, јеси ли у стању 
издржати кад се попнем на њу?

1374  Ој, крмачо, ’ајде се опраси, 
да се баја дуга отараси.

1375  Ој, курузи, кад ћете се брати 
да ми драга дође перушати?

1376  Ој, курузо, испуцале коре, 
тебе баја по три дана море.

1377  Ој, Лазаре, на води возаре, 
динар плати па се Мари сврати.

1378  Ој, ледино, би л’ се орат’ дала 
куд је мала сузе проливала. 

1379  Ој, ливадо, би л’ се орат’ дала 
гдје је драга говеда чувала.

1380  Ој, Локварци, добро вам је с’јено, 
ђе се ћело, ту се с’јено ђело.
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1381  Ој, лугару, не ид’ у шикару 
ђе цурице купе шишарице.

1382  Ој, Лушићи, село испод Стазе, 
ту се цуре к’о кокоши газе.

1383  Ој, љубави, велика невјеро, 
од суза се створило језеро. 

1384  Ој, љубави, ко ми те набави? 
Лола мила гаравим очима. 

1385  Ој, малена, ђе су ти кољена, 
нема смисла што си тако стисла.

1386  Ој, малена, не питај за мене, 
опет рибам шерпе прве жене.

1387  Ој, малена, и моја си била, 
док се ниси другом додворила. 

1388  Ој, малена, упали фитиље, 
да ти нађем медене сикиље.

1389  Ој, Маријо, моја даворијо, 
све је било што сам говорио. 

1390  Ој, Маријо, а из мога села, 
ниси више ко некад весела.
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1391  Ој, машино, пусти дима доста 
да не видим гдје ми драга оста.

1392  Ој, Милева, ђе си ме довела, 
преко Срема ђе камења нема.

1393  Ој, Милева, ђе си ме довела: 
у свануће међ бутине вруће!

1394  Ој, Милице, имаш ли ’шенице, 
би л’ ми дала кад би је имала?

1395  Ој, Милице, прва комшинице, 
дај ми руке, спасавај ме муке.

1396  Ој, Милошу, побратиме мио, 
јеси л’ скоро у Гламочу био? 
Јесам био и све сам видио, 
душманин је кућу запалио.

1397  Ој, Милошу, да си у варошу 
ја би теби испеглала кошу. 

1398  Ој, мјесече, наслоњен на грање, 
поздрави ми на далеко јање.

1399  Ој, мјесече, немој брзо заћи, 
у мраку ме драги неће наћи.

1400  Ој, мјесече, причекај Данице, 
ја ћу свога драгог са Границе.
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1401  Ој, младости, алај ми је жао 
што те нисам ја за старост крао.

1402  Ој, младости, алај ми те жао 
што те нисам проводити знао 
по шумама и по колибама.

1403  Ој, младости, сваки дан те мање 
као жита што се српом жање.

1404  Ој, мотико, одбићу ти уши, 
ти си мојој додијала души.

1405  Ој, ојкане, личка пјесмо мила, 
најдража си нама Личанима. 

1406  Ој, ојкачо, пјесмо најмилија, 
пјевали те ђедо и комшија.

1407  Ој, ојкачо са мога Кордуна, 
Вргинмоста, Војнића и Слуња.

1408  Ој, паленто, расла на камену, 
л’јепо те је јести зачињену.

1409  Ој, паприко, и слатка и љута, 
ја с’ ожени’ неколико пута. 

1410  Ој, Пауље, све си у врлети, 
ту сам рођен, ту ћу и умр’јети.
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1411  Ој, перава, не имала млика, 
бјеш’ у шуму, ето порезника!

1412  Ој, погачо затегнуте коре, 
пођи за мном кад се њива оре.

1413  Ој, појато, ти на земљи рају, 
коњи жваћу, цуре уживају.

1414  Ој, Пр’једоре, покрај р’јеке Сане, 
у теби је мило моје лане.

1415  Ој, прстену, ој, заруко моја, 
што те узе’ да прол’јевам сузе!

1416  Ој, пунице, сјеме од салате, 
гдје је ћерка, ни брига ме за те.

1417  Ој, ракијо од двадесет гради, 
шта од моје младости уради?

1418  Ој, ракијо педесет степени, 
док је тебе, баја се не жени.

1419  Ој, ракијо, љепотице моја,
има л’ за ме јоште чаша која?

1420  Ој, ракијо, моја слаткаријо, 
ко те пије, тај болестан није.
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1421  Ој, ракијо, примакни се души, 
б’јела ми се џигерица суши.

1422  Ој, ракијо, примакни се мени, 
а ја с тобом одо’ мојој жени.

1423  Ој, ракијо, свастико најмлађа, 
кад те пијем, пјесма је најслађа.

1424  Ој, ракијо, у капљици, шљиво, 
цј’ели живот с тобом сам ужив’о.

1425  Ој, ракијо, шљивовице љута, 
кол’ко си ме напојила пута?!

1426  Ој, ракијо, мајко туберана, 
ти си моја плућа подерала.

1427  Ој, Расавци, село према Сани, 
у тебе сам долазио лани.

1428  Ој, розгачо, розгалице стара, 
ти си пјесма из Равни’ Котара.

1429  Ој, рођаче, ђе ћемо на прело, 
ил’ на Кордун ил’ у Личко село.

1430  Ој, Русијо, православна мати, 
нећеш ваљда своју браћу дати.
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1431  Ој, свекрво, мајко лоле мога, 
њега желим, теб’ се не веселим.

1432  Ој, слободо, љековита траво, 
за тебе сам младост своју дао.

1433  Ој, слободо, са извора водо, 
ја због тебе у два рата одо’.

1434  Ој, Србине, л’јепо ти је име, 
ал’ се не знаш поносити њиме.

1435  Ој, ћурлико, Божија свирало, 
ајде, драги, заћурликај мало.

1436  Ој, ћурлико са једанес’ рупа, 
кад те чујем, срце ми залупа.

1437  Ој, цурице, гој’ за мене лице, 
гој’ за мене образе румене.

1438  Ој, цурице, јелова јапијо, 
док још могу да те дељем с ногу.

1439  Ој, цурице, л’јепога си струка 
к’о да имаш међ’ ногама вука, 
пусти вука на мога ’ајдука: 
нек’ се кољу вуци и ’ајдуци! 

1440  Ој, цурице, спомињем ти мајку, 
ђе ћеш са мном јутрос на уранку? 
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1441  Ој, Швабице, ево ти сапуна 
да опереш ’Итлера мајмуна!

1442  Ој, шокице, кад си тако фина, 
прекрсти се, пођи за Србина.

1443  Оја, ноја, гој’ се, мала моја, 
има пуре, купићемо лоја.

1444  Око кола стоје адвокати 
па слушају шта ћу запјевати.

1445  Око котла засјели бећари 
па на пинту ширу ишћерали.

1446  Око моје гледа преко кика 
кад ће ми се помолити дика.

1447  Око моје намигнути смије 
на те, лоло, к’о што је и прије.

1448  Око плаво и око гараво, 
та два ока немају свједока.

1449  Она мала мог гароњу музе 
у кантицу покрај своје гузе.

1450  Оног лолу видјела у колу,
с њим би’ ишла у љубавну школу.
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1451  Орзај, баја, из Равни’ Котара, 
прађедовска то је пјесма стара.

1452  Ори, воле, у бари зеленој, 
а ја одо’ цурици маленој.

1453  Ори, драги, брда и долове, 
мене зови да гоним волове.

1454  Ори, драги, не прави оплазе, 
на оплазе комшије долазе. 

1455  Ори, лоло, али и одмори, 
моја пјесма нек’ те разговори.

1456  Ори, мала, ал’ немој шљивара, 
гдје ћеш мене чекати бећара.

1457  Остави ме, мали, не жали ме, 
док сам млада не вене ми нада. 

1458  Остави се, дико, политике, 
прив’ати се рала и мотике.

1459  Остављам те, планино и р’јеко, 
да л’ ћу доћи, јако је далеко.

1460  Остављеној преста љута бóла 
чим запјева са Баније лола.



151

1461  Остадоше бедемови тврди 
гдје те, мала, бараба загрди.

1462  Остало ти, лоло, око криво, 
Бог те казни, што си намигив’о!

1463  Остарила крајишка бараба, 
бруца нема, а коса му слаба.

1464  Откад комшо отиш’о у војску, 
ја об’лазим његову дјевојку.

1465  Откад нисмо ја и мој колега 
запјевали са висока бр’јега.

1466  Откад нисмо, мој колега мили, 
запјевали и заједно били.

1467  Откад нису браћа запјевала, 
отада је село невесело.

1468  Откад нису заојкала браћа, 
са Крњака чет’ри весељака.

1469  Откад потрес трес’о Бањалуку, 
макси сукње по земљи се вуку.

1470  Откад цуре одсјекоше косе, 
од тада ми кокоши не носе.
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1471  Од када се цурице не стиде,
од тада се моја ребра виде.

1472  Очи моје, два мала бећара, 
доведоше лолу до олтара. 

1473  Очи моје к’о на води струја, 
ког западну ујешће га гуја.

1474  Очи моје не дају ми мира, 
шта би било да није шешира!

1475  Очи моје превариле врага, 
а да тебе не би, лоло драга.

1476  Очи моје ситне к’о јагоде, 
превеле би жедне преко воде. 

1477  Очи моје шарају шарено, 
кад варају, варају поштено. 

1478  Очи моје, не губите вида 
за барабом који нема стида.

1479  Очи моје, пуне сте ми др’јема, 
чекам лолу, а њега још нема.

1480  Очи моје, што не мирујете, 
нема лоле да намигујете.
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1481  Ошини ме и не дај ми прићи, 
мислила сам од тебе отићи.

1482  Оштри, баја, на ме б’јеле зубе, 
имам друге што ме тајно љубе.

1483  Пала магла преко Костајнице, 
а ведрина око Добрљина.

1484  Паланчиште Мало у Козари, 
ту су моји рађали се стари.

1485  Пардон, момци, из другије’ села, 
с комшијом сам љубав започела.

1486  Пенџер мали, црвене фиранге, 
нема моје пијане битанге.

1487  Пече кот’о, ракија се вари, 
пију лоле да драгу преболе.

1488  Пијаницо, нико те не воли, 
само мајка коју срце боли.

1489  Пијаницо, од сестре ми брате, 
нашу кућу ти попи на рате.

1490  Пијем вино, ракија ми шкоди, 
немам жене да ме кући води. 

П
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1491  Пијем пиво и ракију шљиву, 
бјежи, мала, угришћу те живу! 

1492  Пијем пиво, је л’ ти, жено, криво, 
пијем своје, не дирам у твоје.

1493  Пијем пиво, ракија ми горка, 
а код куће жена к’о дјевојка.

1494  Пијем рáку и одам по мраку, 
мјесто цуре пољубио баку. 

1495  Пири вјетар, цури сукњу диже, 
она вриска, бараба је стиска.

1496  Пирни, вјетре, подигни кецељу, 
није баја диз’о у недјељу.

1497  Пискавица и Омарска дола, 
ту је мене пребило к’о вола!

1498  Пита мати: Куд се спремаш, сине? 
Одо’ својој драгој на бабине!

1499  Питај, драги, и тате и нане, 
зашто нам се узимати бране. 

1500  Питај, мала, питај маме своје 
би л’ се смјели вољети нас двоје. 
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1501  Питају ме одакле си, секо? 
Са Баније, то није далеко. 

1502  Питају ме: Одакле си, Жути? 
Крајишник сам, Козарчанин љути!

1503  Питају ме: Одакле си, секо? 
Оклен била, свакоме сам мила.

1504  Питају ме: Одакле си, Славка? 
С ведра неба звјезда мјесечарка!

1505  Пиц, пичићу, меден залогају, 
има ли те иђе на продају? 

1506  Пита мала, јесам ли будала; 
нисам ћио када ми је дала.

1507  Питај мала комшију и мене 
што остасмо ми без своје жене.

1508  Пишам, рођо, на твоје весеље: 
ручку – купус, а вечери – зеље.

1509  Пишем писмо, нема одговора, 
дођи драги ниси преко мора. 

1510  Пиши мени из војнице, лоло, 
има л’ тамо тамбура и коло. 
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1511  Пиши мени у армију, жено, 
с киме спаваш, је ли ти студено?

1512  Пиштољи се носити не смију, 
опет лоле носе без дозволе.

1513  Пјева гора, моје срце пара 
са планине пјесма говедара.

1514  Пјева грло и кад срце неће, 
ево драгог, ево моје среће.

1515  Пјева цура, скичи к’о кезмица, 
међ’ ногама кува јој џезвица.

1516  Пјевај, брате, колега те прати, 
рекла дати, не смије слагати.

1517  Пјевај, брате, па нас развесели, 
мало и’ је што нам добро жели.

1518  Пјевај, брате, тамо, ја ћу ’вамо, 
обојица запјевати знамо.

1519  Пјевај, грло, не би л’ чуло мило, 
не би л’ мило јаде задобило. 

1520  Пјевај, драги, па ме разговори, 
њиву ори па опет одмори.
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1521  Пјевај, моје грло са планине, 
да ме жеља за вољеним мине.

1522  Пјевај, моје грло, и заори, 
а ти, лоло, прозоре отвори. 

1523  Пјевај, ори, прозоре отвори, 
нек’ од муке поцркну злотвори.

1524  Пјевај, рођо, само је повуци, 
јебеш пиштољ у плашивој руци.

1525  Пјевај, сејо, тамо, ја ћу ’вамо, 
пјеваћемо и кад се удамо.

1526  Пјевај, друго, пјева нам и душа,
нек’ ужива ко ојкачу слуша.

1527  Пјеваћу ти, мораш, драга, чути, 
кад ме чујеш, мораш да болујеш.

1528  Пјевачица распјевала гору, 
ал’ је свога расплакала лолу.

1529  Пјесме моје у шкатуљи стоје, 
кад и’ пјевам, саме ми се броје.

1530  Пјесмо моја, расла у шљивику 
ђе сам свога изљубила дику.
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1531  Пјесмо моја, чуј се надалеко, 
не би ли се обрадов’о неко.

1532  Пјесму пјевам, гора одјекује,
да ме драги у даљини чује.

1533  Пјесму пјевам, устима не з’јевам, 
ко ме слуша, зна да пјева душа.

1534  Плаве очи, драга, посвједочи,
волиш ли ме сада к’о некада?

1535  Платно бјелим, мој драгане био, 
баш на води гдје си ме љубио.

1536  Плаче мала, куне ме у дрво, 
на срцу јој миловање прво.

1537  Плаче мала, сузом кваси груди, 
зору куне што прерано руди.

1538  Плачи, драга, цркла плакајући, 
остарићеш мене чекајући.

1539  По мени су искочиле жиле, 
плаве жиле свакој жени миле.

1540  Побићу се, то ми је у крви, 
али нећу започети први.
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1541  Побратиме, моја десна руко, 
пô би Босне за тебе потук’о.

1542  Поведосмо чича, ја и ћаћа, 
прихватише сва остала браћа.

1543  Погледај је преко кола, побро, 
ала се је намазала добро!

1544  Погледај ме, драгане, у колу,
каквоме си волио ђаволу.

1545  Под прозором батерија гори, 
мала неће прозор да отвори.

1546  Подај мене, мајко, за ковача, 
када кује да ми се радује.

1547  Подај мене, мати, за ковача, 
када кује да комшија чује.

1548  Подер’о сам опанке на троје, 
па ме неће мило драго моје.

1549  Подераћу и опет остаћу, 
поред миле и њезине свиле.

1550  Подигла се кикљица на дробу, 
што је било, ја крити не могу. 
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1551  Подигни ми кецељу, драгане, 
само пази да те не препа’не.

1552  Поздрави ме, драги, по свакоме, 
само немој по колеги своме.

1553  Познај, лоло, познај грло моје, 
на сред горе познати се море. 

1554  Познај, мала, познај грло моје, 
познај грло бећарине своје. 

1555  Познаје се ко је бећар прави, 
иде кући кад зора заплави.

1556  Познаје се која добро вози, 
порасла јој чупица по нози!

1557  Познајем те цурице по ’оду 
кад на бунар долазиш по воду.

1558  Познајем те, цурице, по гласу, 
оне р’јечи што у лице сасу.

1559  Поиграјте, моје ноге босе, 
к’о господске што ципеле носе.

1560  Покошена ливада зелена, 
на њој пасу говеда шарена, 
чувала и’ цурица малена.
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1561  Покрај пута кућица је мала 
ђе је млада боловала Рада. 

1562  Пољанчани не знају за б’једу, 
сир продају, а сурутку једу. 

1563  Пољубац ми ко у мале бебе, 
дај, гарава, да пољубим тебе.

1564  Пољуби ме и уједи, дико, 
од мог лица газда није нико. 

1565  Пољуби ме, цуро моја фина, 
није живот ’иљаду година!

1566  Пољубићу шта сам наумио 
да би своју главу изгубио.

1567  Пољубљена, а вели да није, 
то је моме срцу најжалије.

1568  Понеси је, гарава, на прело, 
понеси је да је подеремо.

1569  Поњава се мота и увија, 
у поњави прија као змија.

1570  Попела се жаба на бандеру, 
па се цери што је на бандери. 
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1571  Попио сам ћаћино имање, 
мала моја, и твоје ћу знање.

1572  Посвад’ло се суђе на бунару, 
лонац канти ућер’о да памти! 

1573  Посуди ми своју жену, брале, 
имам за њу минђушице мале.

1574  Пошаљи ме, мајко, под јелику, 
да ја ране превијам четнику.

1575  Пош’о драги да ме проси јуче, 
просци стигли, на њег’ пушка пуче.

1576  Пошто ти је пољубац, дјевојко? 
Двије банке, па не питај мајке.

1577  Правим цури прстен за вјенчање, 
од дрвета да ме кошта мање.

1578  Прва љубав, необрано цв’јеће,
од ње ништа на свијету веће.

1579  Прде цура к’о из карабина, 
остаде јој чађава ’аљина.

1580  Предајте се, ујо и балија, 
јеб’о ли вас Фрањо и Алија.
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1581  Предем, везем и чарапе шарам, 
свога драгог свако вече варам.

1582  Преко зиме нема много згоде, 
због тог драги у Њемачку оде.

1583  Преко Саве пружио се ланац, 
бјежи Швабо, тјера га Босанац.

1584  Преко Сане пружио се ланац, 
Прекосанко, љуби те Свођанац.

1585  Прелећало јато голубова 
преко горе на Јанкове дворе. 

1586  Прелим прело до један’ес’ сати, 
с туђим лолом то се не исплати. 

1587  Прело прели, мени нана вели: 
Ај’ на прело, јање моје б’јело. 

1588  Прело прели, пјевају младићи, 
цури њени не дају отићи.

1589  Прија моја пријонула за ме 
к’о кошуља за крваво раме.

1590  Прија прику звала на паприку. 
Фала, пријо, ја сам запаприо!
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1591  Пријатељу, не дирај у прију, 
јер за прију добићеш палију.

1592  Прије рата ја сам с цуром спав’о, 
сада спавам са пушком под главом.

1593  Пријо моја, а ко ли те љуби 
кад на лицу познају се зуби.

1594  Пријо моја, зелени бостане, 
није прика дош’о да остане.

1595  Пријо моја, када би те мог’о, 
ја се не би двоумио много.

1596  Пријо моја, подај прики своме, 
марамицу – имам кијавицу.

1597  Пријо моја, што си утањила, 
ономад си на ме галамила.

1598  Пријо, скоту, примакни се плоту, 
па да видим и твоју срамоту.

1599  Продај, ћаћа, и краву и теле, 
па ми купи рукавице б’јеле.

1600  Продај, ћаћа, коња пулијаша 
па ожени сина робијаша.
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1601  Продај, ћаћа, рало и крчало, 
неће мали више да крчали.

1602  Пропале су здјеле и саџаци, 
дјецо моја, тешко вашој мајци.

1603  Процв’јетала љубичица плава 
под прозором гдје мој драги спава. 

1604  Процв’јетала ружа на камену, 
чувај, драги, моју успомену. 

1605  Процв’јетала ружа на тањуру, 
мила мајко, подај ме за Ђуру. 

1606  Пукао ми опанак на пети, 
па ми оно стално на памети.

1607  Пуница је почастила зета, 
испекла му језик од пилета.

1608  Пусти, дико, шта говори село, 
није м’ село трбу’ разапело.

1609  Путем иде моја прва жена, 
а са њоме муштерија њена.

1610  Пуцај, громе, у јелове гране, 
у дјевојке што спавају саме.
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1611  Пушка моја и у њојзи меци, 
то су моји у години свеци.

1612  Пушка пуца, а митраљез лаје, 
козарска се војска не предаје.

1613  Пушко моја, љубо моја љута, 
пуно сам те загрлио пута. 

1614  Радознала и женина мати 
шта је радим после дванајст сати.

1615  Развило се коло у Банији, 
пјева млâдо, пјевају старији.

1616  Ракелићи, село сте на гласу, 
краве ору, а волови пасу.

1617  Ракија је отровала мене 
па ми зато младо срце вене.

1618  Ракија је у’ватила дима, 
није важно, нек’ је само има.

1619  Ранио ме старац у табане 
кад сам иш’о малој на диване. 

1620  Расти, мала, расти до тавана 
да са тебе узјашем зекана. 

Р



167

1621  Расту дојке, црвен атлас пуца, 
срце лупа, а мој драги муца.

1622  Ратуј, рате, девет годиница, 
ратуј, рате, чувај ми се брате! 

1623  Рекла дати, и узела новце, 
а ујутро оћера и овце. 

1624  Рекли су ми и о мени кажу, 
плаве очи варати помажу!

1625  Реци право, шикаро зелена, 
је л’ у теби мала пољубљена?

1626  Реци, драги, реци мој невене, 
која ти је милија од мене?

1627  Реци, мала, у коју ћеш вече 
да бараба крмачу испече.

1628  Риче телце, гони кући прелце 
да не преле до зорице б’јеле.

1629  Роди, мајко, још једног ко мене, 
кад ја умрем – нека успомене.

1630  Роди, мајко, још једног мангупа, 
кад лумпујем да ми чаше лупа.
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1631  Родила ме мајка у бујади,
чувајте се, цуре, копилади.

1632  Розгај, дико, нек’ душмани чују, 
нек’ сватови наши подврискују.

1633  Ружо цвати, немој опадати, 
ја га волим, нећу остављати. 

1634  Руко моја, дужа од рукава, 
реци жени шта си миловала.

1635  Румена сам и помало б’јела, 
таква ми је фамилија ц’јела. 

1636  Румена сам, шминкала се нисам, 
Бог ми дао руменило право. 

1637  Руњава је по ногама мала, 
три је дана руње сапуњала.

1638  Руска браћа дозволити неће 
да се Герман по Крајини креће.

1639  Са Грмеча кликће б’јела вила: 
Ој, Крајино, мајко моја мила!

1640  Са Грмеча бијела вила виче 
да слобода за Србина ниче.

С
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1641  Са Клисине па у Гомјеницу, 
прати пјесма птицу голубицу.

1642  Са Баније пјесма нам је стигла, 
на устанак добровољце дигла.

1643  Са тобом сам, моја црна дико, 
пролазио куда није нико.

1644  Са Кордуна пројездише вуци 
и одоше према Бањој Луци. 

1645  Са огњишта ништа ми не треба, 
само мирис тек печеног ’љеба.

1646  Са Просаре ојкача се чује, 
то мој брацо поново сватује.

1647  Са Рисовца до града Петровца, 
све бијела притиснула овца.

1648  Сад с вечери мјесечине нема, 
тамно, ледно, дођ’ лоло свеједно. 

1649  Сад су таква настала времена 
де се не зна ко је коме жена.

1650  Сад су цуре постале к’о људи, 
пуше, пију, неке се и брију.
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1651  Сама чувам говеда и овце, 
сачекујем ловце и трговце.

1652  Самарице, моје суво злато, 
не смета ти ни киша ни блато.

1653  Санак снио, крај мене дјевојка, 
ја се прену’, шарац о рамену.

1654  Сва б’ ја села за два села дала, 
за рођено и за осуђено!

1655  Сва сам своја огребао леђа 
преносећи жене преко међа. 

1656  Сва су села ограђена жицом, 
само моје плавом љубичицом.

1657  Свакој мајци треба да је дика 
која има у Тита војника.

1658  Сваку мајку однијела Сана 
која нема сина партизана.

1659  Све б’ ја продо, само једно не би’, 
мој колега, своје драге теби.

1660  Све барабе, нигдје доброг момка, 
довијека остаћу дјевојка.
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1661  Све барабе, пијанице љуте, 
нема лоле да ми љуби скуте.

1662  Све би био, само не би газда, 
јер ко газда све би другом разда’.

1663  Све би мог’о, ал’ никад љубити 
ону што се дукатима кити. 

1664  Све би’ дала а да ми је знати, 
да л’ се лола и са другом пати?

1665  Све би’, све би’, само једно не би’ 
не б’ те, пријо, на зло наводио.

1666  Све би’, све би’, само једно не би’, 
не би’, људи, да ми жена суди.

1667  Све вечерам и опет сам гладна, 
имам драгог, опетна сам јадна. 

1668  Све велике, ја остала мала, 
дикина ме љубав задржала. 

1669  Све дјевојке грле само мене, 
а ја мангуп љубим туђе жене. 

1670  Све ја пјевам, веле, лако ми је, 
нико не зна срцу како ми је.
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1671  Све ја сањам да са драгом спавам, 
ја се прену’, пушка на рамену.

1672  Све ми куни, немој руке, мати, 
да ја могу цуре миловати.

1673  Све ми цуре родице и прије, 
а моја се ни родила није.

1674  Све сам гране сломио по селу 
тражећ’ малу на којем је прелу.

1675  Све сам своје девере деверо, 
и тебе ћу носити, геверо!

1676  Све сам своје попио и прод’о, 
жено моја, сад од тебе одо’. 

1677  Све сам, јесам, само једно нисам, 
нисам, пријо, још тебе љубио, 
ал’ на срећу вечерас почећу.

1678  Све се цуре с јесени удају, 
ја у мају кад руже цвјетају.

1679  Све ћу једним напојити редом, 
само дику ракијом и медом. 

1680  Све ћу, све ћу, само једно нећу, 
мајко, нећу да ми бираш срећу.
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1681  Све цурице обуле сандале, 
мјесец дана ноге нису прале. 

1682  Свекрва сам, ал’ сам л’јепе грађе, 
куд год прођем, чича ми се нађе.

1683  Свекрвица изгори од плача, 
побили се па ја била јача.

1684  Свекрвице буди мени добра, 
ја ћу теби до хладнога гроба. 

1685  Свекрвице, богда боловала, 
шталу сламе сама подерала.

1686  Свекрвице, буди ми к’о мајка, 
па да видиш како слуша снајка. 

1687  Свекрвице, да сам ти на згоди, 
попила б’ ме у студеној води. 

1688  Свекрвице, де рано устани, 
остали су суди неопрани.

1689  Свекрвице, добро се уреди, 
сутра ћеш ми висити на греди.

1690  Свекрвице, дон’јећу ти тала, 
корпу гара и два конца стара.
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1691  Свекрвице, нашла сам ти згоду, 
двије канте да ми носиш воду. 

1692  Свекрвице, немој ме карати, 
за р’јеч л’јепу ноге ћу ти прати.

1693  Свекрвице, нерођена мати, 
код мене ћеш за ’љеба играти.

1694  Свекрвице, рано се пробуди, 
остали су неопрани суди.

1695  Свекрвице, сјеме од јасмина, 
алај имаш умиљата сина!

1696  Свекрвице, сјеме од салате, 
сина волим, баш ме брига за те.

1697  Свети Јово, племенита срца, 
привати је да се не копрца.

1698  Свети Петар оплео канџију 
да премлати Огњену Марију.

1699  Сви бећари жене отјерали, 
а ја јадан своје нисам кадар. 

1700  Сви бећари жене отјерали, 
моја дама отишла је сама.
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1701  Сви бећари ућерали Мари, 
а ја Ружи, ’оће да ме тужи.

1702  Сви се жене, траже себи брака, 
ја у селу остајем за бàка.

1703  Сви се свете што ја љубим д’јете, 
ја се мучим д’јете да научим.

1704  Сви швалери једу шећер б’јели, 
а мој смокве да ме боље цмокне.

1705  Свој је браћи својој омрзнуо, 
откако се на снајке дрзнуо. 

1706  Свуда блато, под прозором суво, 
гдје сам млађан ципеле изув’о.

1707  Седам шори, седам жена моји’, 
седам ноћи, морам свакој доћи.

1708  Сејо моја, гледај сеји мјесто, 
па ћемо се об’лазити често.

1709  Село Бравско поженило момке, 
шта ће сада Дринићке дјевојке?

1710  Село вели: Бараба не ради. 
Село пуно моје копилади!
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1711  Село моје, ала си на гласу, 
момци брсте, а цурице пасу. 

1712  Село моје, о мој пусти шору, 
ја у тебе долазим у зору.

1713  Село моје, село од рођења, 
и теби ћу рећи довиђења. 

1714  Село моје, селом се не звало, 
ти си мене у барабе дало.

1715  Село Плавно, алај си у кругу, 
још да имаш жељезничку пругу.

1716  Село Слана и Глинска пољана, 
та два села срце ми одн’јела. 

1717  Село Шушњар и Додоши Равни, 
та два села компанија ц’јела. 

1718  Селом вика, ожени се дика, 
ој, народе, то је политика.

1719  Сиђи, мала, путићем на р’јеку 
да те љубим још једном у в’јеку.

1720  Сија мјесец у гредицу лука 
гдје ме љуби бабина унука.
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1721  Сини, муњо, да нађем уларе, 
да привежем крајишке бећаре.

1722  Синоћ мени моја дика вели: 
Смокво жута, шећером посута!

1723  Синоћ ми се догодила штета, 
укиде се драга са кревета. 
Ја се попе’, она паде јопе.

1724  Синоћ ми се отелила крава, 
на телету Павелића глава.

1725  Синоћ ми се у сновима јави 
– да ме моја дјевојка остави.

1726  Синоћ сам се пењ’о у појату, 
– удари ме ојетом по врату!

1727  Синоћ сам се ракије натук’о, 
једва сам се до куће довук’о.

1728  Синоћ си ми у сновима била, 
и у сну си мене пољубила.

1729  Сирома’ сам, немам земље бразде, 
опет љубим боље него газде.

1730  Сиротињо, зашто пијеш вино? 
Е, мој царе, за готове паре! 
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1731  Сисе моје, јебо ли вас ћуко, 
нема оног ко вас није вуко.

1732  Ситна кишо, ти не падај на ме, 
већ ти падај драгом на орање.

1733  Сјај, мјесече, да пут види лола, 
ја га чекам у штали код кола.

1734  Сјај, мјесече, ноћна варалицо, 
ђа изађеш, ђа за облак зађеш. 
Таквог и ја имам невјерника,
ђа ми дође, ђа ли ми не дође.

1735  Сјај, сунашце, да курузи зоре, 
да ме дика перушати зове. 

1736  Сјајна звјезда преко неба сиђе, 
дош’о драги, не смије да приђе.

1737  Сјајна звјездо, да знаш говорити, 
имала би кога поздравити.

1738  Сјао мјесец међу звјездицама, 
а ја засп’о међу цурицама.

1739  Сједи мала и кромпире гули, 
испод сукње оно њено цури.

1740  Сједи мала и ораје бира, 
испод сукње ’армоника свира.



179

1741  Сједи Мара на главици зеља, 
па јој мала пјева од весеља. 

1742  Сједи ороз у кући на греди: 
јебем оног ко у мене гледи!

1743  Сјела мала па звјездице броји, 
сјетила се пољубаца моји’.

1744  Сјет’ се, мала, у нашем белају 
како Ђурађ пробуши аждају.

1745  Сјет’ се, мала, да ће младост проћи, 
па ти мени отвори по ноћи.

1746  Сјет’ се, мала, зелене бујади, 
шта бараба од тебе уради!

1747  Сјетила се драга док вечера 
да је љубав слађа од шећера.

1748  Сјетићеш се, мала моја, мене, 
кад ти дођу на бабине жене.

1749  Сјећаш ли се, мала, оног ћошка 
гдје је твоја платила кокошка.

1750  Скидај, мала, јелеке са сиса 
да се сиса баја намириса. 
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1751  Скидај, мала, шарено јелече, 
од тога ми нема ништа прече. 

1752  Скидај, мала, шлингерај са сиса 
да се баја нагледа мириса.

1753  Скидај ми се мала на брзину, 
утече ми мл’јеко на ледину. 

1754  Скочи, гола, на мога сокола, 
оја, ноја, држ’ за јаја моја!

1755  Слабо љуби онај који губи, 
а ко губи, из освете уби.

1756  Славићемо дан кад смо се срели, 
дико моја, цв’јете неувели.

1757  Сликали се ја и моја мила, 
па испали ждр’јебац и кобила.

1758  Служи, мали, војницу без бриге, 
ја ћу љубав завити у књиге. 

1759  Служим војску гдје мој нико није, 
у Струмици покрај Ђевђелије.

1760  Слуша цура ђе пјевају косци, 
љетос косци, а на јесен просци.
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1761  Снашо, снашо, нешто сам ти наш’о, 
с’једу длаку на твоме стомаку.

1762  Снијег пада и ноге ми зебу, 
дођ’, драгане, да правимо бебу.

1763  Соба мала, а сами нас двоје, 
покажи ми, дико, оно своје.

1764  Сводна има најбоље пјеваче, 
нема боље пјесме од ојкаче. 

1765  Срамота је рећи пред цурама,
вене срце за удовицама.

1766  Српски роде у Крајине двије, 
чувај ми се, вјеровати није.

1767  Срце боли, неће пребољети, 
док ме драги не почне вољети.

1768  Срце моје болује и тежи, 
за ким тежи тај у гробу лежи. 

1769  Срце моје, попуцај на троје, 
ту ћеш наћи, драги, име своје. 

1770  Ставља ђедо свога ливорњака 
својој баби покрај прдењака.
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1771  Стани, коло, крваву ти нану, 
зап’о шешир о шљивову грану.

1772  Стани, мала, на ципеле моје 
да не зебу б’јеле ноге твоје.

1773  Старе цуре и грбави коњи, 
Талијан ће сутра доћи по њи’!

1774  Старе цуре и мршаве козе 
Талијани за саламу возе.

1775  Стари стару милује по дробу: 
Стара моја, ја више не могу. 

1776  Стари старче, кисели краставче, 
дању јечиш, ноћу бабе гњечиш.

1777  Старим лолом ја ципеле жнирам, 
а са новим само парадирам. 

1778  Страшиво је ’одати по ноћи, 
Боже, шта би да ме каква зграби!

1779  Стригова и Јутрогошта село, 
уз ојкачу најљепше је прело.

1780  Стрина стрицу окренула пицу, 
а синовцу купуса у лонцу.
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1781  Сунце зађе за зелену гору, 
свога лолу чекам на прозору.

1782  Сунце зађе, које доба дана! 
Идем драгој, биће младовања.

1783  Супарница ништа крива није, 
само драги који воли двије.

1784  Тамбурашу, и тамбуре твоје, 
нема боље но што грло моје. 

1785  Тамбурице шаренога репа, 
једва чекам да ми жена крепа.

1786  Тамна ноћи, ништа се не чује, 
само драга јаде јадикује.

1787  Твоје очи намазане, плаве, 
могу, мала, коштати ме главе.

1788  Тешко долу гдје се вода слива 
и дјевојци која момка снива.

1789  Тешко кеси често кумујући 
и магарцу с коњ’ма путујући.

1790  Тешко фирми гдје бараба ради 
и куја би крепала од глади.

Т
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1791  Тешко части кад робује власти, 
туђој власти у вр’јеме пропасти.

1792  Тија ноћ је, прави људи прче, 
а мој пијан поред мене ’рче.

1793  Т’јело моје стоји као штампа, 
глед’те жене, не треба вам лампа.

1794  Томашица и село Пејићи, 
та два села драгу ми отела!

1795  Трени, моја марамо, на глави, 
к’о дјевојка на зеленој трави.

1796  Три сам дана мислила у себи, 
би л’ те, драги, вољела ил’ не би’? 

1797  Трипут лакше кугу боловати 
него драгу са другим гледати.

1798  Трипут слађе пољубити млађе, 
а милије грлити старије.

1799  Труне, вене дудово корјење 
к’о што драга кад не види мене.

1800  У гараве очи на вр’ главе, 
кад намигне од земље ме дигне! У
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1801  У дјевојке б’јеле сисе висе 
на два краја к’о у вола јаја.

1802  У дјевојке међ’ ногама дола 
ђе је моја пуцала мацола.

1803  У дјевојке међ’ ногама зема, 
не да ником ко тачкица нема.

1804  У дјевојке поц’јепано крило, 
крушке брала, крило поц’јепала.

1805  У дјевојке, к’о у моје жене, 
међ’ ногама гаће обојене.

1806  У ђевојке међ’ ногама маче, 
а у мене миш кроз гаће скаче.

1807  У ђевојке ноге к’о у мрава, 
међу њима два бомбона плава. 

1808  У коло се по’ватале лоле, 
а гдје ћемо ја и злато моје.

1809  У комшије ноге кокошије, 
кад прелази да нико не спази.

1810  У мог драгог бркови к’о шнале, 
низ нос му се обе обурвале.
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1811  У мог дједа на гудалу змија, 
када гуди змија се увија.

1812  У мог доре сијају се очи, 
ув’јек знаде на коју да скочи.

1813  У мог драгог бркови су масни 
к’о да су му на крмачи расли.

1814  У мог лоле једно око мање, 
па то мање намигује на ме.

1815  У мог лоле кућа на брдашцу, 
л’јеви прозор окренут сунашцу. 

1816  У мог лоле кућа на два спрата, 
горе свињац, доље кокошињац. 

1817  У мог лоле кућа на сред горе 
па му лишће пада на прозоре.

1818  У мог лоле ливада на гласу,
све до ручка кокоши попасу. 

1819  У мог лоле очи к’о у вóле, 
када виче као Јаблан риче.

1820  У мог малог глава к’о у змије 
што из мале варенику пије.
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1821  У мог малог глава к’о у топа, 
тешко оној које се докопа.

1822  У мог Миле чарапе од свиле, 
ја и’ плела, а мајка ме клела.

1823  У мог оца четири су сина 
и ја пети – пуста барабина.

1824  У мог стрица блентава кезмица, 
јела квасца па ’оће на прасца.

1825  У мог стрица весела јуница, 
снијег пада, она се обада.

1826  У мог ћаће подеране гаће 
на гузици идућ’ комшиници.

1827  У мог ћаће подеране гаће, 
а у мене шилом избодене.

1828  У мог ћаће украдене гаће: 
да је с плота и није срамота, 
ал’ са крака жалосна му мајка!

1829  У мог ћаће четири су вола,
а у сина – топузина гола. 

1830  У мог’ дике очи повелике,
к’о у риђе кад на со наиђе. 
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1831  У пјесми се Змијањци помажу, 
један почне, а други залажу.

1832  У сокаку поломићу гране 
да по ноћи не запињу за ме.

1833  У цурице испод пупка пише 
да јој дика не долази више.

1834  У цурице једна нога краћа, 
нема везе, натегнуће браћа.

1835  У цурице међ ногама жуна 
црног репа и црвеног кљуна.

1836  У цурице ноге к’о вретена, 
не дај, Боже, да ми буде жена.

1837  У цурице ноге к’о лопари, 
не дај, боже, да ми буњгур вари.

1838  У цурице ноге к’о мосури, 
када ’ода, не може да жури.

1839  У шта мене моја младост прође, 
пјевајући, цуре удајући.

1840  Увенуло лишће јошиково 
гдје сам с тобом, мала, ашиков’о.
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1841  Ув’јек ми је била најмилија, 
туђа жена и стара ракија.

1842  Удала се була за Мађара 
да не пости турског Рамазана.

1843  Удала се моја мила рода 
с којом сам се девет годин’ вода’.

1844  Ударила руда на дората, 
а на мене цурица ногата.

1845  Ударио порез на волове, 
мој колега, сад ће – на бркове.

1846  Удаћу се далеко од рода, 
седам дана коњичкога ’ода! 

1847  Удаћу се и – покајаћу се, 
док сам млада не гине ми нада.

1848  Удаћу се само за јединца, 
чим се удам, одма’ газдарица!

1849  Удовица кад види удовца, 
врти репом к’о јалова овца. 

1850  Удовице запишаног тура, 
нећу теби докле тече цура.
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1851  Удовице поц’јепаног тура, 
шта ћеш мени кад ја имам цура!?

1852  Удовице прими ме у најам 
да те свлачим и да те облачим.

1853  Удовице, иако си жена, 
баци поглед на мене малена. 

1854  Узми дико моју марамицу, 
ускоро ћеш њену газдарицу.

1855  Ујно моја покојнога ујке, 
не дај сисе у свачије руке.

1856  Укопајте мене покрај стазе 
куда младе дјевојке пролазе.

1857  Умри, боже, да ти видим леђа, 
јесу л’ твоја грбава к’о моја.

1858  Умри, боже, да ти видим шкрињу, 
је ли твоја ’растова к’о моја.

1859  Умри, боже, остави ми кључе 
да се баја до раја довуче.

1860  Умри, мала, и ја ћу умр’јети, 
наши нам се не дају узети.
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1861  Умри, нано, остан’, цуро, сама, 
ето нама прела и дивана.

1862  Умријећу жељан дјевојака 
к’о сирома’ нови’ опанака.

1863  Умрла је моја жена, побро, 
црна земљо, притисни је добро.

1864  Умро, драга, у те гледајући, 
камо л’ нећу с тобом спавајући.

1865  Упри, мала, ногама у шише, 
ја сам упро и не могу више.

1866  Упри, пријо, ђе сам и мислио, 
оно мјесто обилазим често.

1867  Упро драги к’о јуне неслано, 
не могу га оћерати, нано.

1868  Упрти ме, боже, к’о шиљеже 
па ме носи гдје дјевојке леже.

1869  Уста моја и твоја, голубе, 
увенуше док се не пољубе.

1870  Уста моја миришу кармином, 
а дикина ракијом и вином. 
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1871  Уста моја, од ува до ува, 
ко ће вама нам’јесити крува?

1872  Утече ми јарац преко Дрине, 
мала моја, дочекај га с’ чиме.

1873  Учи школу, мило моје јање, 
учи школу, ја ћу вјеровање.

1874  Учи, драги, школе и занате, 
ја ћу течај па ћу поћи за те.

1875  Учитељи, треба вас побити, 
од вас цуре не могу добити.

1876  Фин је драги, ал’ нас нешто квари, 
мојој мајци он је пајташ стари!

1877  Цвати, ружо, немој опадати, 
болуј, драги, немој умирати.

1878  Ц’јело љето ја и моја Миљка 
козали се и играли пиљка.

1879  Црвена ми марама изгледа, 
ђаво-лане носити је не да.

1880  Црна ми је роба омилила 
откад су ми браћа изгинула.

Ф
Ц
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1881  Црне очи изашле из моде, 
и плаве ће, ал’ шарене неће.

1882  Црне очи копају бунаре, 
а зелене варају бећаре. 

1883  Црне очи обориле доље, 
сјетиле се да и мене воле. 

1884  Црне очи родила ми нана, 
а обрве ја нагарим сама.

1885  Црне очи, а обрве танке, 
то имају ћери моје мајке. 

1886  Црни брци, очи жеравице, 
шта би за њи’ дала, дјевојчице?

1887  Цура гаће на канапу суши, 
а мој мали наћулио уши.

1888  Цура гаће на три чвора веже, 
кад и’ скидам да ми буде теже.

1889  Цура кетен и конопљу сије, 
биљац ткала, с њим нас покривала.

1890  Цура легла, ’оће да се пегла, 
нема пегле док баја не легне.
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1891  Цура л’јепа к’о вита јелика, 
боже мили, да ми је прилика.

1892  Цура Марта с момцима се карта,
’сује свеца, украли јој кеца.

1893  Цура ми се учини поштена 
чим јој диго’ ноге на рамена.

 

1894  Цура не зна да сам њу и мати, 
обадвије у истој појати.

1895  Цура ноге вареником пере, 
кад се дижу да се боље клижу.

1896  Цура ноге прала на камену, 
сушила и’ на моме рамену.

1897  Цура ноге у сепету пере 
да јој буду б’јеле и дебеле.

1898  Цура прозор отворила мали 
па се својим сисицама фали.

1899  Цура своју миловала коку: 
Пиле моје, добићеш ти своје!

1900  Цура своме са прозора пр’јети: 
Видиш, драги, од чега ’ш умр’јети.
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1901  Цура цв’јеће међу груди меће 
да замири кад лола завири.

1902  Цура цв’јеће међу ноге меће, 
кад кораца да јој мирис баца.

1903  Цуре, жене, припаз’те на мене, 
од јуче сам остао без жене.

1904  Цурин прозор потопила вода 
ђе је било долазити згода. 

1905  Цурина ме завољела нана 
кад сам био од годину дана. 

1906  Цурино ме опржило месо, 
три сам дана ногама отрес’о.

1907  Цурица је зубе погубила 
као да је петарде пушила.

1908  Цурица је легла код буквића, 
дође лугар па је ишчекића.

1909  Цурица је мушке гаће прала 
и љубила ђе су јаја стала.

1910  Цурица је обећала дати 
мало с краја чим се с прела врати.
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1911  Цурица је обећала мени 
да је љубим и кад се оженим.

1912  Цурица је у мајке једина, 
ниже пупка пукла од једрина.

1913  Цурица је у’ватила зеца, 
пустила га деветог мјесеца.

1914  Цурица ме опржи по носу, 
машицама бренујући косу.

1915  Цурица ме преварила моја, 
мој колега и тебе ће твоја.

1916  Цурица се брчкала у води, 
види јој се – боже, ослободи!

1917  Цурица се намаже помадом, 
дође лола и обрише брадом.

1918  Цуро Зоро, ја би’ тебе мор’о, 
пољубити или се убити.

1919  Цуро Јело, пусти ме на прело, 
нешто ми се у гаће напело. 

1920  Цуро Јошо и цуро Маријо, 
удајте се – ја би’ се женио.
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1921  Цуро Јошо, ја би’ теби дош’о, 
нема згоде, излиле се воде.

1922  Цуро мала, чарапа ти спала, 
уздигни је, рука ти отпала.

1923  Цуро моја, љубим уста твоја, 
љубим твоја да осладим своја.

1924  Цуро моја, снајко брата мога, 
не могу те гледат’ код другога.

1925  Цуро моја, ти се не удала 
док на моме крилу не заспала.

1926  Цуро Радо, ко се томе над’о, 
да је чича толико настрад’о. 

1927  Цуро, чедо, ко те изујед’о? 
Лоло луди, то су твоји зуби!

1928  Цуру гледам од главе до пете, 
ал’ ми очи у средину лете.

1929  Цуруј, цуро, док си код матере, 
не’ш код мене лоле ожењене.

1930  Чавић брдо на вр’у Баније, 
данас није као некад прије. Ч
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1931  Чапразлије, село си ми мило, 
у тебе ћу – па за кога било.

1932  Чаше, флаше – то су школе наше, 
а биртије – то су гимназије.

1933  Четири сам подер’о капута 
правећ’ лежај малој покрај пута.

1934  Чешљај, драга, косе како треба,
и не прави од себе јастреба.

1935  Чешљам косе, тјерам на валове, 
мојој лоли задајем болове. 

1936  Чешљам косу, коса ми се вије, 
драги ми се иза плота смије.

1937  Чија ли је, јебем ли јој мрве, 
намазала очи и обрве?

1938  Чија с’ ово прса накићена? 
Ово ј’ моја драга размићена.

1939  Чијам перје, мислим да је трава, 
сретан био ко на њему спава. 

1940  Чим са диком прилегнем на грање 
у’вати нас бестежинско стање.
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1941  Чим сам уст’о и чизме навук’о, 
одма’ сам се са женом потук’о.

1942  Чим, цурице, гариш обрвице?
– Гарим гаром, лолином цигаром.

1943  Чиме ћаћа комшиницу гоња, 
оно нисам видио у коња!

1944  Чобани се дозивају млади 
да саставе благо на ливади.

1945  Чувам овце око Бањалуке, 
око мене падају јабуке.

1946  Чудила се млада недјељица 
кад пјевају братац и сестрица.

1947  Чудила се овца и шиљеже 
како чобан чобаницу стеже.

1948  Чуј Милева како риба пјева, 
риба пјева: Удај се Милева!

1949  Чуј, драгане, налагало на ме 
да се момци отимају за ме.

1950  Чукур брдо и Бабина дола, 
ту је мене затјецала зора. 



200

1951  Чуо јесам гдје говоре жене 
да је мало повећа од мене.

1952  Џаба, мала, свилени рукави 
кад ти немаш памети у глави.

1953  Шарен ћилим – у малену собу, 
дај ми мала уснице на пробу.

1954  Шатор красе језеро и стијене, 
а Пауље ливаде зелене.

1955  Шаторска ми омилила страна; 
нe би страна да није драгана.

1956  Шетала се машина по глајзу, 
цуро моја, слатки парадајзу.

1957  Шећер јео да сам знао не би’, 
све б’ ја, драга, оставио теби.

1958  Шигни, мигни, пршуте јој дигни! 
’Оће, даће, скинула је гаће! 

1959  Шири, мајко, ноге обадвије 
да се вратим ђе сам био прије.

1960  Шишаћу те, моја косо плава, 
да на теби гаравуша спава.

Џ
Ш



201

1961  Шкиљи мала, такву нико нема, 
очи уске – рек’о би да др’јема.

1962  Шта барабу низ долину воза?
Коњак, вињак и ракија лоза!

1963  Шта да радим кад морам да вадим, 
марамицу – имам кијавицу. 

1964  Шта је коме за бркове моје?! 
То ј’ од лани – нису штуцовани!

1965  Шта је селу, шта се брине за ме, 
имам лане да се брине за ме.

1966  Шта се оно на тавану жути? 
Стари стару притисн’о па ћути. 

1967  Шта ће нама шоферима жена 
кад нас туђа вуче за рамена.

1968  Шта ће село кад нестане мене, 
ко ће туђе миловати жене?

1969  Шта ћу, мајко, мрче ми се гара, 
само не знам коме би’ је дала? 
Подај, ћери, који први дође,
да му магла са очију прође.

1970  Шта ћу, мила, сад је виша сила, 
друга ми се о врат објесила.
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1971  Шта ћу, боже, кад недеља дође, 
ни утећи, ни бараби рећи.

1972  Шта ћу, браћо, ја овако мали, 
па ме жена са кревета свали.

1973  Шта ћу, мама, ја овако сама? 
Не брин’, ћери, наћу ти јарана.

1974  Шта ћу, мати, не да ми се ткати, 
не дају се ните подизати.

1975  Шта ћу, нано, кад обрва немам, 
свака б’једа у обрве гледа!

1976  Што да умрем кад ми вр’јеме није, 
младост моју земља да прекрије.

1977  Што је дике – оде у војнике, 
а што бена – остало код жена.

1978  Што је цура – све ће бити жене 
ако пушка не убије мене. 

1979  Што је цура и младије’ жена, 
све су мене вољеле малена.

1980  Што је цура и младије’ снаша, 
све су моје и моји’ пајташа.
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1981  Што ме, мала, испод ока гледаш, 
стално тражим, а ти никад не даш.

1982  Што сам знао, то сам испјевао, 
што ј’ остало, не б’ у коло стало.

1983  Што сам танак, то су криве жене 
притежући ноге око мене.

1984  Што си, мала, већ раније легла, 
до зоре би пилиће излегла?

1985  Што си, мала, искезила зубе 
к’о лисица кад је покорица?

1986  Што си, мала, мршава к’о грана, 
ил’ се дрпаш ил’ је слаба ’рана?

1987  Што си, мала, мршава озада, 
не ’рани те Шесн’еста бригада?

1988  Што си, мала, прегачу запела, 
јеси л’ нешто бараби дон’јела?

1989  Што си, мала, пробл’једила тако, 
к’о да сам те у струју утак’о?

1990  Што си, мала, смркнула обрве, 
мислила си – даћу ти од прве.
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1991  Што си, мала, угасила св’јећу, 
мислила си да ти доћи нећу?

1992  Што си, мали, објесио браду, 
као коза у дебелом ’ладу. 

1993  Што си, мали, објесио њушку, 
као војник о рамену пушку. 

1994  Што су, мала, очи мутне тако, 
к’о да ниси спавала никако?

1995  Штуца ми се, спомиње ме неко, 
чини ми се да није далеко. 

1996  Шума пуста, а шикара густа, 
ту је сладак пољубац у уста.

1997  Шумо Баљу, мој дебели ’ладу, 
кад по теби прострем кабаницу 
и погледам варош Костајницу!

1998  Шумо, горо, висока и танка, 
преко тебе удаће ме мајка. 

1999  Шумо, горо, ко те не би вол’о? 
Шума, грање – ја и моје јање. 

2000  Шути, мала, никоме не кажи, 
шта је било у чичиној ражи!
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1 Мла ден Ле ско вац: Бе ћа рац, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1958, 1979, стр. 9.
2 Вин ко Жга нец: Ме ло ди је бе ћар ца, Збор ник за на род ни жи вот и оби ча је ју жних Сло ве на, За-

греб, 1962, 40. стр. 513-523.

ФЕНОМЕН ДЕСЕТЕРАЧКОГ РИМОВАНОГ 
ДВОСТИХА У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ

О БЕЋАРЦУ

Див но чу до „на ше нај кра ће на род не пе сме“,1 ка ко Мла ден Ле ско вац у пред го-

во ру сво је по зна те ан то ло ги је на зи ва бе ћа рац, пред ста вља и да ље не до вољ но 

ис пи тан те рен и ве ли ки иза зов за про у ча ва о це срп ске на род не лир ске по е зи-

је. На дах ну та и ауто ри та тив на, у нас пр ва и је ди на сту ди ја о бе ћар цу, ипак, у 

мно го че му ни је до кра ја рас пе тља ла ми сти ку ком пли ко ва ног дво сти ха на ше 

на род не по е зи је. Оста ју ве ли ке не до у ми це, чак и не спо ра зу ми на тер ми но ло-

шком пла ну, за тим, на ни воу пре до ча ва ња књи жев но и сто риј ске и му зич ке ге-

не зе де се те рач ког дво сти ха и, ко нач но, ње го вог ге о граф ског рас про сти ра ња.

Че ти ри го ди не по сле пр вог из да ња Ле сков че ве ан то ло ги је Бе ћа рац (1958), 

Вин ко Жга нец у тек сту Ме ло ди је бе ћар ца пи ше: „Бе ћа рац је за пра во бе ћа рац 

он да ка да се ти дво сти хо ви пје ва ју, и то не би ло ко ју ме ло ди ју, не го баш ону 

ко ја се на зи ва истим име ном. Кад гај даш са мо сви ра не ку ме ло ди ју, а уз то не 

пје ва, вјешт на род ни пје вач од мах ће зна ти да ли он сви ра бе ћа рац или ко ју 

дру гу вр сту на пје ва на род не пје сме. Има, да кле, тај из раз бе ћа рац осно ва не 

са мо у тек сту не го и у ме ло ди ји, му зи ци. Но, осла ња ју ћи се на прак су на род них 

пје ва ча, ми зна мо да се ови крат ки дво сти хо ви мо гу пје ва ти на раз не дру ге ме-

ло ди је, ко је не ма ју ни ка кве ве зе са ме ло ди јом бе ћар ца. На кон тих кон ста та ци-

ја чи ни се да при је спо ме ну та збир ка Мла де на Ле сков ца ни је на зва на пра вим 

име ном, јер ти дво сти хо ви ко је она са др жа ва ни су са ми по се би, по го лом свом 

тек сту и фор ми (де се те рач ки дво стих) бе ћар ци. Под тим име ном под ра зу ми-

је ва се не што ши ре, не што што об у хва ћа још не ке еле мен те, ко јих у спо ме ну тој 

збир ци не ма. Крат ке, за пра во на ше ‘нај кра ће на род не пје сме’ наш на род не зо-

ве сваг да и сву гдје бе ћар ци ма. Он има за њих ра зна име на у ра зним мје сти ма и 

вре ме ни ма, као: пи сми це, при пје ви, крат ке, са ми це, пре кла пу ше, го не та ли це, 

при је ку ше, тр ка ви це итд. Исти на, че сто и ти на зи ви озна ча ва ју пр вен стве но 

на чин пје ва ња на род них дво сти хо ва, а тек у из ве де ном сми слу су ујед но и на-

зив за тек сто ве ‘крат ких пје са ма’ че сто баш та квих ка кви се у Ле сков че вој 

збир ци на зи ва ју бе ћар ци ма. У кра је ви ма гдје су уоби ча је ни ти на зи ви обич но 

ни је по знат из раз бе ћа рац за јед на ке или слич не тек сто ве у дво сти хо ви ма.“2
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3 М. Ле ско вац: Јот је дан на зив за бе ћа рац, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, XXII, 
3, Но ви Сад, 1974. У дру гом из да њу сво је ан то ло ги је, на стр. 48, у фу сно ти Ле ско вац не при хва та 
су ге сти је Ма је Бо шко вић-Stulli (Пе шо кра ко за тшо си цр ве на, За греб, Лу кос, 1959, стр. 6) „да се 
ове пје сми це зо ву још и пи сми це, са ми це, ро зга ли це, крат ке, при пје ви, при пјев ци, кан та ли це и 
слич но“. Ов де се, да кле, ука за ла кључ на Ле сков че ва гре шка.

4 М. Ле ско вац: Бе ћа рац, Но ви Сад, 1979, стр. 14.

Жган че ве при мед бе су зна чај не и ин спи ра тив не, чак пре суд не у раз у ме ва-

њу фе но ме на де се те рач ког ри мо ва ног дво сти ха. Оне под сти чу на жи во раз-

ми шља ње о тер ми но ло шким свој стви ма де се те рач ког дво сти ха. Очи глед но је 

да тер мин бе ћа рац ни је је ди ни и да не мо же пле ди ра ти за по зи ци ју ко ја ће, 

ка ко на му зич ком та ко и на књи жев ном пла ну, би ти све о бу хват на. Осим на-

зи ва дво сти ха, ко је на во ди Жга нец, по ме ни мо ој ка чу, ган гу, ро зга чу, ре ре и 

ша ра нац.3

Бе ћа рац је, не ма сум ње, на стао у Сре му, Бач кој и Ба на ту, „па се он да пре ко 

Сла во ни је а кроз Шо ка ди ју, и са чвр стим а плод но соч ним ста ни штем у њој, 

спу шта ваљ да та мо не где ка Кор ду ну и Ли ци, да би он де, као за у ста вљен пре-

гра дом од кор до на Вој не гра ни це, као пре се чен, на гло устук нуо и уму као“.4 

Ова ква Ле сков че ва ма па бе ћар ца је, нај бла же ре че но, не ја сна. Она је вр ло уска 

и за сно ва на на про из вољ ном од ре ђе њу: „ваљ да“. Жган че ве при мед бе ов де се 

по ка зу ју функ ци о нал ни ма. Ши рок је про стор на срп ском го вор ном под руч ју 

где се пе ва и чу је та ми ни ја тур на пе сма. Без Бо сне и Хер це го ви не, да нас Ре пу-

бли ке Срп ске, те шко је за ми сли ти сва ку, чак и на бр зи ну ски ци ра ну ма пу ко ја 

пре до ча ва по сто ја ње „ком пли ко ва ног дво сти ха“.

Вук Ка ра џић ни је мно го ма рио за ову тво ре ви ну. Кон крет но, бе ћа рац му ни је 

за пи њао за око, ма да је знао да по сто ји. Та ко, на при мер у Рјеч ни ку (1852), 

као при лог оштри јем ту ма че њу ре чи ро ди тељ ка, по ја вљу ју се ова кви сти хо ви. 

Од тва ле ра бо љег ро да не ма, / Од тва лер ке бо ље ро ди шељ ке. Ле ско вац на-

во ди и при мјер бе ћар ца по во дом ри је чи шти кла (Мо јим то ром ни кад бла ша 

не ма, / Све тва ле ри на тши кла раз не ли).

У на род ним по сло ви ца ма ко је је Вук са ку пио на ла зе се ова кви дво сти хо ви: 

Нек’ се же ни, же ље ла га мај ка, / ње га мај ка, а он дје во ја ка. Или: Див не ли су 

зе ле не ли ва де, / јот див ни је дој ке у дје вој ке. У Цр ве ном ба ну при ме ра има 

мно го: Ој, дје вој ко, ли је па ли си сшру ка, / да ши ни је под ке це љом му ка. Или: 

Ој, де вој ко, тшо си ша ко лу да, / тшо се ба ци, ше ми раз би му да. И по ред 

очи глед них „бе ћар ских“ од ли ка, ови сти хо ви на шли су се у са свим дру гом кон-

тек сту, те ко ри сти мо при ли ку да их „ис трг не мо“ и ста ви мо та мо где им је, та-

ко ђе, ме сто. Као мо гу ћи раз лог Ву ко вог иг но ри са ња бе ћар ца, Ле ско вац на во-

ди ону чу ве ну Ка ра џи ће ву ре че ни цу из 1854. го ди не: „Што сам до сад све око-

ли шио, ов дје ћу из ри је ком да ка жем: да се у све му на ро ду на шем ни гдје не го-

во ри срп ски та ко ру жно и по ква ре но као у Сри је му, у Бач кој и Ба на ту“. 
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5 М. Ле ско вац: Бе ћа рац, Но ви Сад, 1979, стр. 28.
6 Ма ри ја Кле ут: Пе сма ри ца Ни ко ла ја Бје го ви ћа, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, 

XXXV/1, Но ви Сад 1987, стр. 171–179. По гле да ти по ле ми ку Н. Гру ји чи ћа са М. Кле ут у „По љи ма“ 
бр. 351, 352, 353–354. и 355.

7 Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац: Ој ка ча – о нај кра ћој срп ској шра ди ци о нал ној срп ској усме ној 
пе сми и са вре ме ном по ли шич ком фол кло ру, про чи та но на три би ни Чи ја је ој ка ча?, Удру же ње 
књи жев ни ка Ср би је, Бе о град, 22. ју на 2011.

Ни смо си гур ни да је Ву ко во „не при зна ва ње“ екав ског из го во ра игра ло пре-

суд ну уло гу по во дом бе ћар ца, од но сно де се те рач ког дво сти ха. Јер, да је Вук 

имао ви ше ин те ре са за „крат ку пе сми цу“, за бе ле жио би при ме ре на ије кав ском 

го вор ном под руч ју. Скло ни ји смо ми шље њу да Вук, на про сто, ту ми ни ја тур ну 

тво ре ви ну ни је сма трао ре ле вант ном за свој по сао и да је она, за ње га, та да, 

пред ста вља ла тек са мо фраг мент ис трг нут из ве ће лир ске цје ли не. А да је Вук 

ома шио кад је у пи та њу екав ски из го вор, ту спо ра не ма: сјај и ле по ту го во ра 

Сре ма ова пло тио је, са мо две го ди не по сле Ву ко ве из ја ве, у сво јим пе сма ма, 

ни ко дру ги до Бран ко Ра ди че вић.

Кад го во ри мо о вре ме ну фор ми ра ња бе ћар ца, Ле ско вац је вр ло опре зан: 

„Оно што је из ве сно, то је да је бе ћа рац већ пре сре ди не XIX ве ка фор ми ран, 

или бар у је ку фор ми ра ња“.5 На во ди пе сма ри цу (1844) Пе тра Ву ки че ви ћа из 

Сом бо ра, ко ју је у ру ка ма имао Ра ди вој Си мо но вић ко ји се, у ли сту Бран ко во 

ко ло (1907), при се тио јед ног при ме ра: Бо же, спа ри ко за ко га ма ри, / а рас-

па ри ко за ког не ма ри. Жа ле ћи што од пе сма ри це ни је оста ло бо љег тра га, Ле-

ско вац по дроб ни ју сво ју ана ли зу за сни ва на Ба чван ским пе сма ма Сте ва на Бо-

шко ви ћа (Но ви Сад, 1862, 1879) и Ба наш ским пе сма ма од П. Т. (Но ви Сад, 

1863, 1866).

У Ру ко пи сном одје ље њу Ма ти це срп ске, Ма ри ја Кле ут про на шла је пје сма-

ри цу Ни ко ле Бе го ви ћа (1821–1895). О вре ме ну и ме сту на стан ка, М. Кле ут ка-

же: „Као и мно ге дру ге, и ова пе сма ри ца ма ло от кри ва о окол но сти ма свог на стан-

ка, али би се ско ро са свим по у зда но мо гло од ре ди ти вре ме и ме сто ње ног на-

стан ка. У Ко стај ни ци као бо го слов, Ни ко ла Бе го вић бо ра вио је 1843. го ди не, 

те је то сва ка ко, вре ме ка да је по чео бе ле жи ти пе сме у сво ју пе сма ри цу. Ску-

пља ти их је мо гао и ра ни је а бе ле же ње се мо гло на ста ви ти и не што доц ни је“.6

Ова пе сма ри ца нај ста ри ја је про на ђе на збир ка са при ме ри ма де се те рач ког 

ри мо ва ног дво сти ха. На ста ла је два де се так го ди на пре збир ки ко је по ми ње 

Мла ден Ле ско вац. Ва ља има ти на уму да је Ко стај ни ца већ ам би јент у ко јем 

до ми ни ра ој кач ка пе ва ни ја, те се тер ми но ло шко и дру га пи та ња про ши ру ју на 

ви ши сте пен раз ма тра ња. По зна та је ста ра ој ка ча: Па ла ма гла пре ко Ко сшај-

ни це, / а ве дри на из над До бр љи на.

Ој ка чом и бе ћар цем, као ком пле мен тар ним тво ре ви на ма дуж Вој не гра ни це, 

од Дал ма тин ске за го ре до Те ми шва ра, пре да но се ба ви ла Сла ви ца Га ро ња Ра-

до ва нац:7 „Да је ој ка ча или бе ћа рац — аутен тич на ба шти на срп ског на ро да на 
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8 При ме ри из збир ки Јо ва на Му шка ти ро ви ћа не сум њи во го во ре о по сто ја њу „ком пли ко ва ног 
дво сти ха“ пре из во ра ко је на во де М. Ле ско вац и М. Кле ут, и ву ку ду бље у про шлост: чи та вих пе де се-

так, од но сно сто ти ну го ди на. На ве де ни при ме ри уве ли ко сти ша ва ју Ле сков че ву зеб њу: „Тра га ње за 
бе ћар цем ду бље у про шло сти све је те же: за бе ле же них тек сто ва, по све му су де ћи, не ма ни оно ли-

ко ко ли ко до 1844, а по да та ка за ка кву-та кву слут њу ма ло је“ (Бе ћа рац, Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад, 1979, стр. 24). Две ства ри, по во дом из у ча ва ња бе ћар ца, вр ло су зна чај не и без њих је прак-

тич но не мо гу ће при сту пи ти би ло ка квој ис тра жи вач кој ак ци ји ко ја пле ди ра за ино ва ци ју; пр во, 
мо ра ју се ува жа ва ти Жган че ве при мед бе ко је отва ра ју мо гућ ност ин те грал ног са гле да ва ња фе-

но ме на де се те рач ког дво сти ха на срп ско-хр ват ском го вор ном под руч ју и, дру го, осло ба ђа ти се 
хлад ног, ока ме ње ног мо де ла школ ске жан ров ске ка те го ри за ци је, те, без пред ра су да, под пла штом 
по сло ви ца и кле тви, от кри ва ти очи глед не при ме ре бе ћар ца, од но сно, дво сти ка о ко јем је реч.

про сто ру бив ше Вој не Кра ји не, и то срп ског ста нов ни штва с обе стра не не ка-

да шње ви ше ве ков не Гра ни це — на ро чи то све до чан ство пру жа оби ље са ку-

пље не, а до да нас нео бја вље не ру ко пи сне гра ђе из сре ди не и с кра ја 19. ве ка, 

као и пр вих де це ни ја 20. ве ка, ко ја се чу ва у Ет но граф ској збир ци Ар хи ва СА-

НУ, не што и у Ма ти ци срп ској. И то је део на уч ног не ма ра ко ји да нас ску по по-

ли тич ки пла ћа мо. У том сми слу тре ба спо ме ну ти, до да нас по зна ту нај ста ри ју 

по зна ту збир ку ди сти ха, са ку пље них упра во са под руч ја Ли ке, тј. Вој не Кра ји-

не, чи ји је аутор Ни ко ла Бе го вић, по зна ти срп ски три бун, све ште ник и са ку-

пљач кла сич них срп ских на род них умо тво ри на (Срп ске на род не пје сме Ли ке 

и Ба ни је, За греб, 1885; Жи вош и оби ча ји Ср ба гра ни ча ра, За греб, 1887). Ову 

збир ку бе ћа ра ца он је као млад учи тељ бо го слов са ку пио 1842. у Ко стај ни ци 

(ко ја се и да нас чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, де ли мич но обе-

ло да ње на у ра до ви ма Ма ри је Кле ут) — као још је дан при лог о пр вен ству, али 

и не ис ко ри шће но сти до ка за о еви дент но срп ском на ци о нал ном по ре клу ој ка-

че. Сем овог, кључ ног до ка за о Вој ној Кра ји ни као нај ве ро ват ни јој ко лев ци на-

стан ка ди сти ха или ој ка че, у спо ме ну тој Ет но граф ској збир ци Ар хи ва СА НУ, 

чу ва се и не ко ли ко хи ља да за бе ле же них и нео бја вље них ди сти ха Ма ној ла Бу-

ба ла Кор ду на ша, ко ји је ове пе сми це то ком свог те рен ског ра да, по чет ком 20. 

ве ка, бе ле жио ши ром бив ше Гор ње Кра ји не (ми сли се на Кор дун и Ба ни ју). Та-

ко ђе, не што ра ни је, на пре ла зу из 19. у 20. век, и на про сто ру За пад не Сла во ни-

је, учи тељ Си ма Ми ле у снић за бе ле жио је у срп ским се ли ма око Па пу ка и Псу-

ња све до Но ве Гра ди шке, та ко ђе око хи ља ду ди сти ха-бе ћа ра ца... Од штампа-

них збир ки тре ба на по ме ну ти из ра ни јег пе ри о да збир ку Ли чан ке Дра го сла ва 

Алек си ћа (1934), ко ји та ко ђе до но си сто ти нак пре ли ца и ро зга ли ца.“

Ме ђу тим, тре ба, да ље, при по ме ну ти да у збир ка ма из осам на е стог и с по-

чет ка де вет на е стог ве ка има при мје ра бе ћар ца. Исти на, они су, у при ме ри ма 

ко је ће мо на ве сти, да ти под пла шту по сло ви ца, али је очи глед но да ни су са мо 

то, већ бе ћар ци пре све га. У збир ци Јо ва на Му шка ти ро ви ћа Прич ше или ши 

про сшо му по сло ви це (Беч, 1787) има ова кав дво стих: Је би, по пе, не ка се ло 

пла ћа, / ал’ се па зи, не по се ри га ћа.8 Ма сан, пра ви бе ћа рац, по ред ко јег сто ји 

опа ска: Дал ма ци ан ска по сло ви ца. Овај де таљ, на је дан пут, ши ри ви ди ке по во-

дом ге о граф ског рас про сти ра ња „крат ке пе сми це“. У дру гој Му шка ти ре ви ће-



209

9 По ред овог дво сти ха сто ји опа ска: Те тке су кле шве. Ни је ре дак слу чај да су кле тве чист бе-

ћа рац или ти, пак, ој ка ча. На при мер: Да бог да се пре вр ну ла на ме / при ко ли ца пу на удо ви ца. Или: 
Све кр ви це, бог да бо ло ва ла / тша лу сла ме са ма по де ра ла.

10 М. Ле ско вац: Исто, стр. 28.
11 Дра ги ша Жив ко вић: Две стил ске цр те срп ског ро ман ти зма, Европ ски окви ри срп ске књи-

жев но сши, Про све та, Бе о град, 1970, стр. 207-234.

вој збир ци Прич ше или ши по про сшо му по сло ви це (вто ро је и умно же но из-

да ни је, Бу дим, 1807) на ла зи се ова кав дво стих: Ку ћа ши се ку ће ри ном зва ла, 

/ а же на ши че ло гла ве сра ла.9 И у Ер лан ген ском ру ко пи су (1716-1733) има 

дво сти хо ва ко ји стр ше у тки ву пе са ма и дје лу ју као пот пу но са мо стал ни: Огле-

да ло, да би не гле да ло, / ши си ме не мај ки опа да ло. Или: Бо ље дра гу љу биш’ 

на ка ме ну / нег’ не дра гу на ме ку ду те ку.

Ле ско вац пре до ча ва при мер бе ћар ца ко ји пе ва ју ју на ци Се о ба Ми ло ша Цр-

њан ског: Те ми тва ре, ни се ло ни гра де, / ве ћем је дан по крај ба ре смра де. Ле ско-

вац је у не до у ми ци да ли је би ло мо гу ће да се 1752. го ди не, ко ју у свом дје лу 

на во ди Цр њан ски, пје ва бе ћа рац. Ова ко се од ре ђу је: „Мо же би ти да је бе ћа рац 

или не ка ње го ва ру ди мен тар на фор ма, обра зо ва на већ не где под крај XVI II ве-

ка. То су на га ђа ња, ме ђу тим“.10 Има ју ћу у ви ду при мјер из пр ве Му шка ти ро ви-

ће ве збир ке, на ма се чи ни да је то са свим ре ал но, и да је бе ћа рац, без ика квих 

на га ђа ња, по сто јао кра јем осамнаестог ве ка, али и пре.

Уђе мо ли на тре ну так у де вет на е сти век, при ме ти ће мо да је бе ћа рац имао 

ути ца ја на пе сни ке ро ман ти зма. Дра ги ша Жив ко вић пи ше: „И са да, ако упо ре ди-

мо бе ћар це с љу бав ним пе сма ма на ших ро ман ти чар ских пе сни ка, за ста је мо из-

не на ђе ни: мно ги и мно ги мо ти ви, тон, ме тар и ри там, уну тра шња ри ма, по ен те, 

це ле пе сме на ших ро ман ти ча ра од Бран ка до Ла зе Ко сти ћа, мо гле би се уне ти 

у збир ке бе ћа ра ца, и обр ну то: мно ге бе ћар це као да је ис пе вао не ки од ових 

пе сни ка, на ро чи то Змај или Ла за Ко стић“.11 По ет ско са вр шен ство бе ћар ца, да-

кле, де ло ва ло је и на умет нич ку по е зи ју, про во ци ра ло пје сни ке ко ји су ис пи ти-

ва ли све ко ли ка стил ско-је зич ка свој ства је зи ка. Та ко код Ра ди че ви ћа чи та мо: 

Да нас има а су шра нас не ма, / Ајд’ у ко ло ко ће шу да дре ма, код Зма ја: Имам 

пе сме ако не ма зла ша, / пе сме – би сер дра гој око вра ша, код Ла зе: Сиш них 

же ља по ле ше ло ја шо / да с ви си не из гле да ју зла шо. Чи тав век доц ни је, Бран-

ко Ћо пић, не по но вљи ви кра ји шки маг ху мо ра и тра ги ке, чи је је дје ло ду бо ко 

прот ка но злат ним ни ти ма ој ка че, пе ва: Из не вје рих по пуш са бље шу пе, / ма ла 

мо ја из Бо сан ске Кру пе...

О ОЈКАЧИ

Срп ско на род но бла го ни кад ни је пре ста ло да из не на ђу је сво јим из во ри ма 

и ле по та ма. С ко ле на на ко ле но, оно је ве ко ви ма оп ста ја ло као зла то но сна нит 

без ко је не ма иден ти те та и кон ти ну и те та јед ног на ро да. Углав ном ано ним ни, 
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пе ва чи и ка зи ва чи на дах ну то су до но си ли би сер је по е зи је, и еп ске и лир ске, и 

та ко рас цве та ва ли за ме так на род ног би ћа у кон крет не ду хов не пло до ве. 

Сте шње ни из ме ђу ве ли ких цар ста ва, Ср би Кра ји шни ци сто ле ћи ма су слу-

жи ли као то пов ско ме со. Ка ко су ду ва ли исто риј ски и рат ни ве тро ви, та ко су 

Ср би обла чи ли сол дат ске уни фор ме и ги ну ли за дру ге: Ој, Кра ји но, кр ва ва 

’аљино, / с ше бе ва зда за по чи ње кав га, / кр вав ру чак, кр ва ва ве че ра, / свак’ 

кр ва ве жва ће за ло га је. Од ла зе ћи у рат, за но вог го спо да ра, слу те ћи да се не ће 

вра ти ти, Кра ји шник је пе вао ој ка чу: Ро ди мај ко јот јед ног ко ме не, / па ћет 

имаш’ дви је успо ме не. 

Кад год је Аустри ја ра то ва ла про тив Ту ра ка, има ла је по моћ Ср ба у бу на ма 

и устан ци ма. Уче ство ва њем у хри шћан ској аустриј ској вој сци, наш на род је по-

ку ша вао да зба ци осман лиј ску власт и вас кр сне срп ско цар ство. А по сле сва-

ког ми ра, мо рао је бе жа ти ис пред тур ске осве те. Мно ги су оста ја ли без кућ ног 

пра га, бо си спа са ва ли жи ву гла ву пре ко но во у ста но вље них гра ни ца. Сна жна и 

не за у ста вљи ва се об на пли ма из ме шта ла je сто ти не хи ља да жи вих ду ша. 

Иво Ан дрић је за пи сао да „се о ба раз го ли ћу је жи вот чо ве ков до нај скро ви-

ти јих по је ди но сти“ и да је она не што „нај ту жни је у људ ском жи во ту“. Али, „има 

се о ба, смр ти не ма“, на ста вља Ми лош Цр њан ски и до да је: „Се о бе се на ста вља ју 

веч но.“

У сво јој ини ци јал ној об ја ви, ка та стро фа из ра жа ва аспект ру ше ња, рас ки да, 

гу бит ка, ра стан ка, по ра за и смр ти. Али, ду би на ка та стро фе не ма са мо об лик 

не сре ће, ма ко ли ко то чуд но и па ра док сал но зву ча ло, она скри ва и по зи ти ван 

аспект, ко ји је ва жни ји, а од но си се на за сни ва ње дру га чи јег и но вог жи во та, 

пси хич ку тран сфор ма ци ју и дру штве ну про ме ну, по нов но ро ђе ње, по бе ду, 

сло бо ду, и ко нач но – вас кр сну ће. „Не ка бу де што би ти не мо же“, ре као би Пе-

тар Пе тро вић Ње гош.

У та квим при ли ка ма, ој кач ко пе ва ње је би ло и оста ло на чин жи во та, не у ни-

шти ва ду хов на вер ти ка ла од бра не од му ко трп них та ла са ствар но сти и исто-

ри је. Ср бин Кра ји шник пе ва и кад му се пла че. Не ће би ти па те тич но ако ка же-

мо, он пе ва и кад уми ре. И кад га је ко шта ло, та ко је по сту пао. Ој кач ка пе ва ни-

ја је ду бо ко све за на за го ли жи вот. Она сво јим осо бе ним му зич ким на по ном 

иза зи ва осе ћа ње до сто јан ства и гор штач ког го спод ства, хе рој ства и сна ге, а с 

дру ге стра не, ши ро ким ре ги стром те ма и мо ти ва, ду хо ви то шћу и сло бо дом из-

ра за, ре ла ти ви зу је не пре кид не опа сно сти над гла вом, стра да ња и му ке, рат не 

по ха ре и из ги би је.

Ди нар ски тип чо ве ка пун је све жи не ду ха и уро ђе не ин те ли ген ци је. То су љу-

ди об да ре ни жи вом и ра зно вр сном осе ћај но шћу, ко ја отва ра не пред ви ди ве 

про сто ре ма ште и по сту па ка. Код њих се ла ко и пре по зна тљи во ја вља ју им пул-

си оду ше вље ња и љут ње, по ве ре ња и ина та, на гло сти и сми ри ва ња. У пр вој 

при ли ци, где год стиг ну, пе ва ју и при ча ју, др же до пре да ња и тра ди ци је. У Вој-
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12 Јо во Сла ти нац: Ди на ру за ме ни ла Фру тко гор јем, По ли ти ка, Бе о град, 16. март, 2014. стр. 16.

во ди ни го то во да не ма ме ста где се ни су на ста ни ли, на ро чи то по сле Дру гог 

свет ског ра та, али и у нај но ви је вре ме, кра јем про шло га ве ка. Ко ло ни сти у Вој-

во ди ни ни кад ни су за бо ра ви ли сво је ко ре не: Ој, Кра ји но, жа лио ше не би’, / да 

се ни сам ро дио у ше би. То је жи во том им прег ни ра на при ча о спо ју ди нар ског и 

па нон ског мен та ли те та, кра ји шког и шај ка шког сен зи би ли те та оли че ног у ве-

ков ном гра ни чар ском ис ку ству. И кра ји шник и шај каш зна че исто – гра ни чар.

Нај но ви је до се ља ва ње Ср ба Ди на ра ца-Кра ји шни ка, кра јем два де се тог ве-

ка, уз гра ђан ски рат у бив шој Ју го сла ви ји, ме ри се бро јем ве ћим од по ла ми ли-

о на жи вих ду ша и пред ста вља, ћо пи ћев ски ре че но, „де ве ту офан зи ву“. С њи ма 

су до шли и кул ту ра, оби ча ји и пе сме.

У лан цу си но ни ма за ве ков ну кра ји шку пе ва ни ју, тер мин ој ка ча је нај ре ле-

вант ни ји и нај при сут ни ји, све о бу хва тан и ја сан. На стао је у обла сти ма Кор ду на, 

Ба ни је и Бо сан ске кра ји не (Пот ко зар је, Под гр меч), и ши рио се да ље. Сла ви ца 

Гарoња Ра до ва нац ука зу је на збир ке ри мо ва них дво сти хо ва (Ни ко ле Бе го ви ћа, 

Ма ној ла Бу ба ла Кор ду на ша, Си ме Ми ле у сни ћа и Дра го сла ва Алек си ћа) при ку-

пље них на про сто ру Вој не кра ји не у де вет на е стом и пр вој по ло ви ни два де се-

тог ве ка и ти ме по ка зу је ме сто на стан ка и ши ре ња ој ка че.

Све стра ни не у роп си хи ја тар, Пе тар Бо кун, аутор књи ге Дал ма ци ја и Ср би 

(2009), на осно ву соп стве ног ис ку ства у ди нар ском ам би јен ту, ски ци рао је кар-

ту „ој ка ња или ој ка че“, ши ре ћи ти ме ге о граф ски про стор ко ји за хва та ој ка ча, за-

јед но са дру гим об ли ци ма ри мо ва ног дво сти ха (ре ра и ган га) у вр лич ком де-

лу Дал ма ци је и ње го вом окру же њу.

Ода свуд при сти гла, срп ска ди нар ско-кра ји шка пе ва ни ја у Вој во ди ни (Ср-

би ји), у си нер ги ји из бе глич ких и прог на нич ких суд би на, на пла ну ани ми ра ња 

и по тре бе очу ва ња соп стве ног не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, до но се ћи 

раз ли чи те ло кал не вред но сти, ства ри и по ја ве, ујед на чи ла је сво је по гле де на 

тер ми но ло шком пла ну за де се те рач ки дво стих. Ој ка ча се уста но ви ла као 

кров ни на зив за нај кра ћу ди нар ско-кра ји шку пе сму у два ри мо ва на сти ха. 

Као ре ле ван тан при мер из жи во та, мо же по слу жи ти из ја ва Јо ван ке Јо ван-

че вић (87 го ди на), из бе гли це из се ла Ма ло ван код Гра ча ца у Ли ци. Она се у 

ду бо кој ста ро сти ску ћи ла под но Фру шке го ре, у Гр ге те гу код Ири га: „Кад пу-

стим ко зе и ов це на па шу, а не за чу јем пје сму лич ку, ој ка чу, као у ста ром кра ју, 

до ђе ми да се ис пла чем.“12 Ов де се ви ди ко ли ко је при су тан и сна жан тер мин 

ој ка ча, до ми нант ни ји у сво јој ду би ни од ло кал ног лич ког ој ка на. 

Ка да је Хр ват ска 2011. го ди не се бич но но ми но ва ла и ус пе ла да, не по ми-

њу ћи Ср бе, по ста ви древ но ој ка ње на Уне ско ву ли сту угро же них вред но сти, 

као ис кљу чи во сво ју ба шти ну, то је код но во при до шлог кра ји шко-ди нар ског 

све та у Ср би ји, уз већ огром не удар це по во дом гу бит ка кућ ног пра га и основ-

них усло ва за жи вот, иза зва ло до дат ну ре зиг на ци ју и бол, нај сли ко ви ти је оли-
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13 Кра ји тке но ви не, Но ви Сад, бр. 9, 2011.
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че не у круп ном на сло ву на ко ри ца ма ли сша за из бје гла, прог на на и ра се ље на 

ли ца: „Оте ше нам и ој ка чу!“13 Да кле, мно го број ну из бе глич ку срп ску по пу ла-

ци ју дру ги по ку ша ва ју да ли ше и ду хов не вер ти ка ле би ћа, суп стан ци јал не 

зна чај ке жи во та и сми сла. 

Ет но му зи ко лог Ве сна Ив ков, ди пло ми ра ла на Ака де ми ји умет но сти у Но-

вом Са ду на те му Ој ка ча – са вре ме ни вој во ђан ски об лик Ср ба из Хр ваш ске, у 

сво јој но вој сту ди ји14 ка же: „Кра јем два де се тог ве ка, уме сто на зи ва ој ка ње че-

шће је у упо тре би тер мин ој ка ча. То зна чи да се ој ка ње, тј. пе ва ње, са да по сма-

тра у син те зи са по ет ском ком по нен том, да кле као је дин стве на му зич ко-по ет-

ска фор ма. Пра те ћи сво је вр сни ево лу тив ни про цес на род не тер ми но ло ги је, 

под пој мом ој ка ње сма тра ло се тре мо ли ра ње на сло гу о, а са да се оно у да на-

шњем сми слу ту ма чи као пе ва ње, од но сно из во ђе ње ој ка че... Ср би са Ба ни је, 

Кор ду на и из Ли ке, ко ји да нас жи ве у Вој во ди ни, упо тре бља ва ју овај нов из раз 

ој ка ча.“

Ово је ви ђе ње ко је под ра зу ме ва ди на ми зам ој кач ког фе но ме на и при зна је 

ње гов ево лу тив ни раз вој до да на шњих да на. Оно га не по сма тра у за у ста вље-

ном об ли ку, у не про ве тре ним ма три ца ма зна че ња. Као ет но му зи ко лог мла ђе 

ге не ра ци је, Ив ко вље ва је раз у ме ла да ој ка ча, по пло до но сном бес кра ју жи-

вот них при зо ра и те ма, по нај пре је сте књи жев на тво ре ви на, а он да и во кал на, 

од но сно, му зич ка. Син те за јед ног и дру гог са тре ћим еле мен том – сцен ским, 

вас по ста вља овај фе но мен у це ли ни.

Да кле, ој ка ча, и кроз нај но ви је се о бе и но ва са би ра ња, про на шла је са му се бе, 

утвр ди ла сво је ме сто као ко на чан и нај ре пре зен та тив ни ји тер ми но ло шки ам блем 

у мно штву мно го број них на зи ва за кра ји шки пе ва ни де се те рач ки дво стих. То 

је на жи вот ном и на уч ном пла ну спа со но сно, не са мо у од но су на ета бли ра ни 

бе ћа рац ко ји та ко ђе има сво је си но ни ме (ша лај ка, ди ки ца, ша ра нац), већ и на 

по љу укуп не на род не књи жев но сти ко ја је, за јед но са му зич ким аспек том, по-

во дом ово га фе но ме на, би ла пре пу ште на збр ци рас пр ше не тер ми но ло шке 

гра ђе што је збу њи ва ла и обес хра бри ва ла, не са мо ис тра жи ва че са стра не, већ 

и ло кал не ак те ре. Ти ме је у сво јој пу ни ни, ко нач но, за жи вео ста ро став ни тер-

мин – ој ка ча, под мла ђен но вим до га ђа ји ма ко ји су обе ле жи ли са вре ме ну исто-

ри ју и кул ту ру. Усто ли чен је и ка но ни зо ван тер мин за пре по зна ва ње укуп ног 

кра ји шког де се те рач ког дво сти ха као „по ет ско-му зич ког об ли ка Ср ба Ди на-

ра ца-Кра ји шни ка у Вој во ди ни (Ср би ји)“, и ши ре. 

По сто је слич ни тер ми ни из ова кве се ман тич ко-зву ков не рав ни: ој кан, ој ка-

ли ца, ој ка ви ца, вој ка ча, вој ка ви ца, вој ка ви ца... Ле пе за ових и слич них пој мо ва 

из ви ре из гла го ла ој ка ти, што зна чи – отег ну то и ту жно пе ва ти на гла ша ва ју ћи 
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15 У књи зи Ре френ у на род ном пе ва њу (Ре но ме, Би је љи на и Ака де ми ја умјеш но сши, Ба ња 
Лу ка, 2000, стр. 77) Ди ми три је О. Го ле мо вић пи ше: „Код Ср ба у ди ја спо ри при сут на је по ја ва ка да 
име но ва ње уз по моћ ре фре на пре ра ста у по себ но име пе сме. Као при мер за то ва ља спо ме ну ти 
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16 Реч ник срп ско хр ваш ског књи жев ног и на род ног је зи ка, књи га II, Срп ска ака де ми ја на у ка и 

умет но сти, Бе о град, 1962, стр. 763.
17 Исто
18 Цвјет ко Рихт ман по ми ње још и ова кве на зи ве: пре кла пу ша, при дје ку ша, на те за ли ца, на те-

зал чи на, тр за ви ца, бро је ви ца и дру го.
19 Све тла на Спа јић (ин тер вју, раз го ва рао Оли вер Ђор ђе вић): Еш но у мље, дво број13/14, Бе о-

град, 2010, стр.13.

глас ој, ода кле је, ло гич но, на стао и на зив ој ка ча.15 Да ље, вој ка ти зна чи „пе ва-

ти удво је та ко да по сле за јед нич ког по на вља ња сти ха је дан пе вач пе ва отег-

ну те, а дру ги ис пре ки да не са мо гла сни ке“.16 Од но сно, вој ка ви ца је на чин жен-

ског пје ва ња ка да пр ви „глас отег не о, дру ги ис тре са оооо“.17 По сто је ви ђе ња 

ко ја зах те ва ју по тре бу да се са лин гви стич ке и исто риј ске тач ке утвр ди да су 

ој ка че у ства ри, вој ка че, јер су про ши ре не ис кљу чи во на под руч ју Вој не кра ји-

не, те да су на осно ву то га и до би ле сво је име. 

По зна ти су и дру ги на зи ви за овај ри мо ва ни дво стих ко ји се до ми нант но ја-

вља у де се та рач ком об ли ку, ма да по не где из би ја и као осме рац. Го то во сва ка 

област, крај или се ло, да не ка же мо – со как, има ју сво је ло кал не тер ми не, на-

ро чи то за во кал ни об лик из вед бе: ор за ли ца, за ви ја ли ца, по тре са ли ца, грок та-

ли ца (гро хо та ли ца), чан та ли ца, тр ка ви ца, при је ку ша, пре ли ца, крат ка, са ми-

ца, при кла па ли ца, ко жун ска, ба ца ви ца, ла га ви ца, при кло пи ца, кан та ли ца, 

фир мањ ска, ре да ли ца, со фрењ ска, пре ска ка ли ца и дру го.18

Ма тер њи је зик је глав но и нај ра спро стра ње ни је не ма те ри јал но кул тур но 

на сле ђе сва ког на ро да. Из ње га из ви ру мно ге и раз ли чи те умет но сти, ду хов не 

ле по те и ди сци пли не, књи жев ни ро до ви и жан ро ви. Ка да је пе ван, ма тер њи је-

зик је у аури сло же не умет нич ке тво ре ви не. У пр ви На ци о нал ни ре ги стар не-

ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа Ср би је, 2012. го ди не, ој ка ча је зва нич но упи-

са на као „по ет ско-му зич ки об лик Ср ба Ди на ра ца-Кра ји шни ка у Вој во ди ни 

(Ср би ји).

Као ри мо ва ни де се те рач ки дво стих, ој ка ча пред ста вља до ми нант ну ди мен-

зи ју еле мен та не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. Сна жном до жи вља ју при-

по ма жу ра зно вр сни му зич ки ви до ви из во ђе ња у хе те ро фо ним (ра зно гла сним) 

кру го ви ма ове пе ва ни је што из ви ре из пре по зна тљи вог ди нар ско-кра ји шког 

ко ре на. „Као што по сто ји гру зиј ска по ли фо ни ја, или сар ди ниј ска, див но је што 

по се ду је мо не што што мо же мо на зва ти у нај по зи тив ни јем сми слу срп ска по-

ли фо ни ја, ко ја има сво је ка рак те ри сти ке, сво ју есте ти ку, ети ку, сна гу.“19

Ма тер њи је зик у бес кра ју ри мо ва них ој кач ких де се те ра ца ука зу је се у 

све тлу вр хун ске усме не књи жев но сти. То је ње гов при мар ни и го ле ми до мет у 
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ој кач кој пе ва ни ји. Ет но му зи ко ло зи то че сто гу бе из ви да (част из у зе ци ма), и 

упа да ју у зам ку по све огра ни че ног по сма тра ња овог фе но ме на. Ме ђу соб-

но не са гла сни, и окре ну тих ле ђа, они пред ста вља ју пре пре ку, чак и смет њу, 

све о бу хват ном и усред сре ђе ном са гле да ва њу ој ка че као књи жев не тво ре-

ви не. Сре ћом, уз ову ан то ло ги ју, као па ра диг ме књи жев ног по сла ња на по љу 

пе ва ног де се те рач ког дво сти ха, по сто је још две књи ге ко је ис тра жу ју ли те-

рар не ле по те на ше нај кра ће пе сме: Бе ћа рац Мла де на Ле сков ца и Ган га Јо ве 

Ра до ша.20 Овим трип ти хом по кри вен је кра ји шки, па нон ски и хер це го вач ки 

ми ље.

Срп ско ста нов ни штво у Вој во ди ни, по ре клом из БиХ и Хр ват ске, жи ви соп-

стве но кул тур но на сле ђе још од вре ме на ми гра ци ја срп ског ди нар ског ста нов-

ни штва пре и по сле Пр вог свет ског ра та и др жав не ко ло ни за ци је по сле Дру-

гог, као и на кон гра ђан ског (1991–1995) на тлу прет ход не Ју го сла ви је. На-

рав но, ва ља узе ти у об зир и не пре кид не еко ном ске ми гра ци је. 

Као по ет ско-му зич ки об лик, ој ка ча је од ре ђе на три ма еле мен ти ма:

1) де се те рач ким ри мо ва ним дво сти хом као при мар ном кон стан том 

2)  ме ло ди ја ма кра ји шко-ди нар ске про ве ни јен ци је, то јест, ра зно вр сним фор-

ма ма во кал ног из ра жа ва ња 

3) сцен ском си ту а ци јом и спон та ним при ли ка ма за из во ђе ње.

Ој ка ча је, да кле, не за ви сна књи жев на ми ни ја ту ра, на род на по ет ска тво ре-

ви на у ма лом, у два сти ха, ко ја се ја вља са нео гра ни че ним оби љем те ма ко је 

ди на ми зу ју из во ђач ки чин: Сва су се ла огра ђе на жи цом, / са мо мо је пла вом 

љу би чи цом. Или: Обр ве ми очи оба ви ле, / ре ци дра ги је су ли ши ми ле.

Му зич ка ком по нен та ој ка че под ра зу ме ва ста ри је и но ви је об ли ке из во ђе ња 

ко ји при па да ју иди о ми ма ди нар ског му зич ког из ра жа ва ња. Као дво стих, ој ка-

ча се мо же из во ди ти као во кал на или во кал но-ин стру мен тал на фор ма. Ово 

пе ва ње је на лик при ро ди, ли чи на пеј са же и ре ље фе ода кле по ти че. Го во ре ћи 

је зи ком ет но му зи ко ло га, то је пе ва ње у ко ме се увек ја вља но во звуч но ру хо, 

на при мер, при ме са ¼ тон ског си сте ма, гли сан до (кли зе ћи, ту га љи ви тон), 

час гр ле ни и отво ре ни, час по кри ве ни гла со ви, па ела сти чан и аси ме три чан 

ри там. На кра ју се за ро ни гла сом ко ји се из гу би не где у ду би на ма гру ди; као 

не ка вр ста гли сан да из ме ђу квар те (че твр ти тон по ре ду од основ ног) и квин-

те (пе ти тон од основ ног). То на гло па да ње гла со ва оста вља чу дан и ми сти-

чан до јам, и то је оп шта по ја ва. Осим отег ну тих то но ва, ова вр ста пе ва ња има 

ма хом ре ци та тив ни ка рак тер, слич но гу сла ма, а дво гла сно – двој ни ца ма. Ту 

до ми ни ра ин тер вал тзв. се кун де (дру гог то на по сле основ ног). У ре ла тив но 

но ви јем вре ме ну, при сут но је и пе ва ње на бас (нај ду бљи му шки глас), пре по-

зна тљи во по квинт ном за вр шет ку. По сто ји и – ци ко бас, ко ји се на до да је на 
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кра ју или то ком де се тер ца, као не ка вр ста за чи на, али је ве о ма ре дак, мно ги га 

не уме ју из ве сти на пра ви на чин.

У Гор њем Рат ко ву, на Зми ја њу, Вла до Ми ло ше вић је по сле Дру гог свјет ског 

ра та ова ко опи сао пе ва ње: „Дви је чо ба ни це пје ва ле су па ра лел ним се кун да ма. 

Ди со нан це ко је овим пје ва њем на ста ју ни су оштре. Не што сјет но из би ја из 

овог пје ва ња. Бла гост тих ди со нан ци про из и ла зи из при род ног не тем пе ро ва-

ног пје ва ња, а во ка ли зи ра ју там но и за тво ре но.“21

Ни Пе тар Ко чић не за о би ла зи ову ве ков ну пе сму. У јед ној цр ти ци22 опи су је 

мла ди ће ко ји, до бив ши аустриј ски по зив за слу же ње вој ске у Гра цу, пе смом 

ја ча ју бол ну ду шу: Сол да чи јо, мо ја бри го ше тка, / ој, је ли ко, ој, го ро зе ле на, / 

осша де ми же на ко дје вој ка, / ој, је ли ко, ој, го ро зе ле на! Ре френ ој, је ли ко, ој, 

го ро зе ле на је сте ме та фо ра за мла ду же ну ко ја ће би ти осу ђе на на ду го че ка-

ње му жа што се мо жда ни кад не ће вра ти ти. Пе сма је ов де и од бра на од зла, 

ви та са бља ко јом се бра ни од не при ја те ља. Је ди ни на чин да се за то ми ту га ко-

ја се ни чим дру гим не да са вла да ти.

Пе тар Ко чић у по ме ну тој цр ти ци им пре сив но пред ста вља при зор: „Два сна-

жна и вит ка мом ка као дви је је ле, за гр ље ни као два бра та, сту па ју ћи по ла га но 

кроз збор, пје ва ли су ту жа ло бит ну пје сму, кроз ко ју је од је ки ва ла ту га и не из-

мјер на жа лост за не чим из гу бље ним. Сви јет се згр нуо око њих, па их пра ти, а 

они све сна жни је, ту жни је из ви ја ју ову но ву, чуд но ва ту пла нин ску пје сму ко ја 

ду бо ко, пре ду бо ко у ср це за ди ре. Из пре пла ну лих и око штих им обра за би је 

оно пу но, пр ко сно, пла нин ско здра вље и сна га, а из очи ју љу та мр жња и ту га. 

Пје смом су ваљ да хтје ли да отре су те шке ча ме и ду бо ке, не ми ле слут ње што 

су им об у зи ма ле ду шу.“

Је ди ни ин стру мент уз ко ји се ој ка ча пе ва је сте ма ла там бу ри ца, не из глед на, 

са две-три жи це исте де бљи не, по не кад и че ти ри. Не ки је зо ву и са ми ца. Уз 

њу се мо же и игра ти – дво је и дво је. Ој ка чу уз там бу ри цу пе ва са мо јед но – 

му шко, же на рет ко. И там бу ри ца је при ла го ђе на тзв. се кун ди. Жи це да ју исти 

тон, али ни су са свим ујед на че не; јед на је не знат но ни жа, па кад за јед но од јек-

ну да ју се тан при звук. Там бу ри ца је вр ло јед но став но са чи ње на, уског тру па, 

по ду гач ког вра та, са јед на ким пре гра да ма.

Ре ског зву ка, сва у је ца њу, сит ног ме ло диј ског ве за, там бу ри ца је ду шу да-

ла за кућ ну ат мос фе ру, где се сво јим по во дом са ста ло ој кач ко дру штво. Тек уз 

там бу ри цу до ла зи до из ра жа ја дир љи ва та на ност ој ка че. Уз там бу ри цу за бли-

ста ју нај ква ли тет ни ји де се тер ци, чу ју се нај суп тил ни је пе снич ке тво ре ви не, 

је жи се дла ка на ру ци. По кат кад, там бу раш на ли цу ме ста скра ја сти хо ве. Он је, 

за пра во, жи ва ан то ло ги ја ој ка ча. Јер, там бу ру не мо же да но си сва ко. А тај што 

је но си мо ра има ти по себ не вр сте углед да би от пе вао ова кав дво стих: Мућ ни 
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23 Ми лош Кор дић: Азбуч ник се ла Ко мо го ви не, СКД Про свје та, За греб, 2014. стр. 227.
24 Al ber to For tis: Vi ag go in Dal ma zio, Vol Pri mo, Ve ne zia, 1774, 91-92.

ма ло, мо ја шам бу ри це, / Не би ли ше чу ле удо ви це. Там бу ра ша на род ра до 

при ма у ку ћу, нут ка шљи во ви цом и хра ном, за др жа ва да ко на чи. Ој ка ча уз 

там бу ри цу ме лем је за Кра ји шни ка.

Пе вач ој ка че ни је са мо ре про дук тив но би ће, већ и ства ра лач ко, увек са ни-

јан са ма но вог у ин тер пре та ци ји ко ја оби лу је не пре ста ним им про ви за ци ја ма. 

На рав но, ис тан ча но уво мо ра да се на ћу ли да би пре по зна ло ва ри јан те. На 

при мер, је дан тип ме ло ди је, не знат но ва ри ра ју ћи, ја вља се при ра зним де се те-

рач ким дис ти си ма. Ако би сте од из во ђа ча зах те ва ли но ву ме ло ди ју, но ви 

„окрет“, ка ко во ле да ка жу, они би за пе ва ли (окре ну ли) ону сво ју основ ну ме-

ло ди ју не знат но дру га чи ју. Тек на кон не ко ли ко уза стоп них по на вља ња, слу-

ша лац би по чео да раз ли ку је ва ле ре.

При ли ке у ко ји ма се из во ди ој ка ча мно го ли ке су и раз ли чи те, а нај ре пре-

зен та тив ни ја огле да се у нат пе ва ва њу две ју ој кач ких гру па у ко лу (сша ро 

ко зар ско, ба ниј ско, кри во)... Ој ка ча се пре но си с ко ле на на ко ле но. Она је 

при сут на сву где: на на род ним збо ро ви ма о вер ским и др жав ним пра зни ци-

ма, на по ро дич ним сла ва ма, пи ро ва њи ма, удад ба ма и же нид ба ма, у об ре ду 

по кри ва ња но ве ку ће (но вог тље ме на), те при ли ком ро ђе ња де те та и ње го-

во га кр ште ња, или од ла ска на рад у ино стран ству, у га стер бај те рај. 

„Ој ка ча – не про цје њи ва ври јед ност Ко мо го ви не, Ба ни је, срп ско га на ро да 

Кра ји не. И Кра ји не с оне, де сне стра не Уне, на рав но. Ој ка ча је би ла мед пје-

сме ко мо го вљан ске. Ој ка чом је по чи њао жи вот сва ког дје те та... Че сто сам се 

бо рио са они ма ко ји су пот цје њи ва ли ој ка чу као не што при ми тив но, не што што 

се мо же ла ко на у чи ти и пје ва ти, као не што се љач ко. Али су се ва ра ли. Грд но 

су се ва ра ли. Јер јед на од нај љеп ших тај ни ој ка че и је сте у то ме што ми сли 

сва ко да је њу пје ва ти ла ко.“23

Јед но од ме ста где се ре дов но по ја вљу је је сте и пре ло, па се те крат ке пе сме 

на зи ва ју и – пре ли це, на Ба ни ји. Ој ка ча пра ти и зна чај не го ди шње по ро дич не 

по сло ве и ре зул та те. Но, по ја вљу је се и у сва ко днев ним, нео ба ве зним при ли-

ка ма ка да је по треб но ока ди ши ду ту од бри га и за гр ли ти се са бли жњи ма и 

при ја те љи ма, па и са не зна ним пут ни ци ма-на мер ни ци ма. У но ви је вре ме, фе-

сти ва ли као са вре ме на оби чај на прак са не што су дру го, не ка вр ста ко пи је при-

род ног ви да ој ка че, али и при ли ка да се кроз но ви об лик са бо ро ва ња про на ђе 

на чин за ње ну афир ма ци ју и ин сти ту ци о нал ну за шти ту.

У жи во ту по сто ји стал на по тре ба за ар хе тип ским пре по зна ва њем пре да ка. 

Ка ко гле да мо на сво је прет ке? Да ли као на це ли ну срп ско га ет но са или пле мен-

ске гру пе, за јед ни це и де ло ве на ро да? Да ли при по ме ну Ср ба Ди на ра ца-Кра-

ји шни ка ми сли мо на Мор ла ке о ко ји ма је у осам на е стом ве ку пи сао Ита ли јан 

Ал бер то Фор тис24 из не на див ши Евро пу сво јом не сва ки да шњом књи гом „Пу-
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то ва ње по Дал ма ци ји“ Бе ше то чу де сни опис жи во та и оби ча ја Мор ла ка у Дал-

ма ци ји и ње ном за ле ђу. Он до но си нај ста ри је за пи са не по дат ке о ој ка њу. Пр ви 

јед но гла сни за пис ој ка ња са тре мо ло ва ним гла сом, без кон крет ног тек ста, 

ура дио је 1857. го ди не Франц Пе тер.25

Или су пре ци Ср ба Кра ји шни ка, пак, „пра во слав не пре бе гли це из Бо сне и 

Ср би је“, од но сно, из Цр не Го ре, ко ји су скла ња ју ћи гла ву пред тур ским зу лу-

мом, на ста њи ва ли кра ји шке де ло ве, да нас гле да но Хр ват ске, ка ко све до чи и 

Љу де вит Ку ба до ка зу ју ћи ко ме на Бал ка ну при па да ве ков но ој ка ње. И та ко 

да ље, и на ви ше на чи на мо гли би смо се пи та ти на ову те му. Или су на ши пре ци 

са мо лич на при ча, пре ци у по ро дич ној ло зи: отац, ђед, пра ђед, на вр ђед, кур-

ђел, аскур ђел, кур ђун, кур ле ба ло, су кур дов, су де пач, пар ђу пан, ожми ку ра, ку-

рај бер, сај ка та ва, бе ли орао, од но сно, бе ла пче ла по жен ској ли ни ји. Ка жу да је 

ој ка ча упра во то ли ко ста ра, ко ли ко има на зи ва на срп ском је зи ку у ге на о ло шком 

(ро до слов ном) ста блу. При та квој спо зна ји, за све тли жи жак ду ше и од и гра се 

у под све сти ој кач ки ри ту ал, у га ју, по крај др ве не цр кви це и хра ста-лу жња ка 

ста рог шест сто ти на го ди на. За мет не се ле па кав га пе ва ни је, за вла да ви те шко 

над ме та ње гла со ва. Сев не ми сао да је ој ка ча за ме так се ме на жи во та по ко јем 

се пре по зна је је дан ве ли ки ду хов ни та лас срп ско га на ро да. 

Осо бе на ме ло диј ска суп стан ца ој ка че има моћ да и ло ши је сти хо ве „до ве де 

у ред“, да их спа се од ба нал но сти. Фа сци ни ра ју, у исти мах, све жи на и ста ри на 

ој ка че, ње на спо соб ност да се при ла го ђа ва вре ме ну у ко јем увек за др жа ва свој 

ко рен. И, не мо же сва ко да пе ва ој ка чу: де тињ ство мо ра би ти угра ђе но у ту звуч-

ну стру ју, у му њу ој кач ке пе ва ни је. Звуч ни вео ој ка че ожи вља ва ре чи, спи ра с 

њих уста ја лу ме млу не го во ра, не рет ко по се ду је и не ки да ле ки ли тур гиј ски 

од јек на на род ни на чин. У ој ка чи ис пра на реч до би ја на сво јој еле мен тар но сти.

На лин гви стич кој рав ни, ре ко смо, име ој ка че на ста ло је од гла го ла ој ка ти, 

што зна чи „отег ну то и ту жно пе ва ти, на гла ша ва ју ћи и про ду жа ва ју ћи глас о“.26 

У пред го во ру књи зи На род не пје сме Кор ду на, Ву ко са ва Опа чић Ле кић пи ше: 

„А кад би се ис цр пио ре пер то ар тих но во до не се них пје са ма, обич но би се пре-

ла зи ло на пје ва ње до ма ћих ој ка ча, што се зва ло и пје ва ње ћи ри ли цом“.27 Бран-

ко Ћо пић пи ше: „Де се ти на је... гром ко ој ка ла и пје ва ла“. Иво Ан дрић има ре че-

ни цу „Из мра ка се чу ло до зи ва ње и ој ка ње пи ја на ца.“ И Кр ле жа има: „Шкри пе 

те рет на ко ла и ој ка ју ко чи ја ши“. На пи та ње Вла ди ми ра Двор ни ко ви ћа, сре ди-

ном че твр те де це ни је про шло га ве ка, упу ће но ој ка чи ма у око ли ни Кни на, за-

што је то пе ва ње та кво, на лик пла чу и на ри ца њу, они су му од го во ри ли: „То је 

плач за Ко со вом.“

25 Franc Pe ter: Dal ma tien in si e ne ne ver sche i de nen Be zi i e hun gen, 1, Got ha, 1857, 200.
26 Реч ник срп ско хр ваш ског књи жев ног је зи ка, Ма ти ца срп ска – Ма ти ца хр ват ска, Но ви Сад – 

За греб, 1967, књи га че твр та, стр. 88.
27 На род не пје сме Кор ду на (при ре дио Стан ко Опа чић – Ћа ни ца), Про свје та, За греб, 1987, стр. 10.
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28 Вла до Ми ло ше вић: Бо сан ске на род не пје сме, I, Глас, Ба ња Лу ка 1954, стр. 5.

Да би се до кра ја раз у ме ла ова пе ва ни ја, по треб но је на пра ви ти ди стинк ци-

ју из ме ђу ој ка че и ој ка ња. Ој ка ча це ли ном из во ђач ког чи на мо же да об у хва ти и 

ој ка ње, али ој ка ње, као ре френ ски украс, ој ка чу – не. То су два тек де ли мич но 

ком пле мен тар на фе но ме на.

Ој ка ње је му зич ки ме да љон, ме ло диј ска ви ње та из ве де на по сле от пе ва-

ног или, кат кад, де кла мо ва ног де се те рач ког ој кач ког (дво)сти ха. Оно се мо-

же по ја ви ти и ис пред де се тер ца. Ој ка ње се од ви ја у по дрх та ва њу тре мо ло ва-

ног гла са ко ји пре ра ста у три лер, у тре пе ре ње услед бр зог по на вља ња јед ног 

то на.

Само ој ка ње, ис так ни мо опет, не по кри ва струк ту ру де се тер ца, не из ра жа ва 

се у пе снич ком тек сту, већ ис кљу чи во из ван ње га. У чи ну из во ђе ња, да кле, ој-

ка ње не осва ја ни ка кво се ман тич ко по ље тек ста; оно ни је реч, ни је у је зи ку. 

Као ма ни фе ста ци ја људ ског гла са, ој ка ње тек по вре ме но при па да јед ном од 

три по ме ну та еле мен та ој ка че – ме ло ди ји. И то не ње ној це ли ни, ре ко смо, већ 

као укра сни тре мо ло ва ни до да так. Ој ка ча, што је ве о ма ва жно, да кле, мо же да 

бу де из ве де на и без ој ка ња. 

Са му зич ко га ста но ви шта, ој ка ње је вр ста во кал не на род не му зи ке чи ји 

кор је ни по ни ру ду бо ко у про шлост. До сад ни ко ни је по у зда но од ре дио ка ко је 

и кад на ста ло. Нај да ље у ис тра жи ва њи ма оти шао је Ан тун До бро нић у сво јој 

сту ди ји Ој ка ње, об ја вље ној пре јед ног ве ка. Он је из нео да ој ка ње при па да ре-

ду нај ста ри јег пе ва ња људ ске ци ви ли за ци је, не сум њи во нај ста ри јег у Евро пи. 

Ој ка њу је де ли мич но слич но јо дло ва ње или ду дла ње у алп ском де лу, ма да су 

раз ли чи ти у на чи ну из во ђе ња. То „о“ или „ој“ у ој ка њу пред ста вља „му зич ку 

пра ста ни цу ко ја у се би укла па све еле мен те раз во ја му зи ке, од нај јед но став-

ни јег до нај сло же ни јег“, ис ти цао је До бро нић. Упра во кроз тај „нај при ми тив-

ни ји“ си стем пе ва ња ука зу је се прин цип ап со луш не ме ло ди је. 

По сма тра ју ћи це ли ну ој кач ке пе ва ни је, где је узео у об зир сим би о зу де се-

та рач ког дво сти ха и укра сног ој ка ња, Ан тун До бро нић је до нео хра бре и до-

тад не ви ђе не за кључ ке, ко ји ни су опо врг ну ти до да нас. Украт ко пре при ча но, 

то из ој ка но „о“ („ој“) пред ста вља ем бри о нал ни об лик ап со луш не ме ло ди је, 

при мор ди јал ну тач ку из ко је се раз ви ла ин сшру мен шал на умеш носш. А текст 

ко ји се из во ди на дру га чи ји, ре ци та тив ни на чин, текст ри мо ва ног де се тер ца, 

пред ста вља осно ву из ко је се раз ви ло во кал но пе ва ње.

Кроз раз вој му зич ке умет но сти, по от кри ћи ма Ан ту на До бро ни ћа, ни је се 

из гу би ла ини ци јал на суп стан ца овог древ ног пе ва ња, већ на про тив, на ве де не 

прин ци пе ка сни је про на ла зи мо, на при мер, у цр кве ном пе ва њу, као два раз ли-

чи та ру кав ца об ред ног пе ва ња. Пр во је бу квал но де кла мо ва ње на истом ак-

цен ту или то ну ко ји се по ве ћа ва или па да при из во ђе њу епи сто ла или је ван ђе-
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29 Ду шан Уми ће вић: Ој ка ње у Бо сан ској кра ји ни, Раз ви так, Ба ња Лу ка, 1939, март, бр. 3, стр. 
88–93. Онај не ве ли ки текст, без на уч них пре тен зи ја, би тан је по то ме што по пр ви пут при по ми ње 
те рен Бо сан ске кра ји не. Аутор за по чи ње текст за па жа њем да „ој ка ње ни је још ис пи та но ни об ра-

ђе но, те је сто га те шко ре ћи шта оно за пра во зна чи и гдје је још са чу ва но“. Д. Уми ће вић ни је знао за 
текст А. До бро ни ћа Ој ка ње, об ја вљен у Збор ни ку за на род ни жи вош и оби ча је ју жних Сла ве на, 
За греб, 1915.

30 В. Ми ло ше вић: Се љач ко пје ва ње у ба ња луч кој Вр хо ви ни, Раз ви так, Ба ња Лу ка, 1940, бр. 11. 
Текст је пре не сен у ба ња луч ки Глас, 1976, бр. 5, стр. 487-491.

31 Д. Уми ће вић: Исто.
32 Си мо Ма та вуљ: Би ље тке јед ног пи сца, Но лит, Бе о град, 1988, стр. 10.

ља. Дру го, пак, истин ска је ме ло ди ја, са на гла ше ном ли ни јом и пре во ји ма у пе-

ва њу хим ни и али лу ја. 

Кроз ве ко ве, у сво ме раз во ју, да ље, во кал на му зи ка не пре ста но ба шти ни 

по ме ну ти ко рен ап со луш не ме ло ди је, до ве ден до за нат ске ме ре и об ли ка ко ји 

под ра зу ме ва, на при мер, опер ско пе ва ње. Из во ђе ње три ле ра у опе ри по зна то 

је по спе ци фич ном по дрх та ва њу гла са, по ве шти ни ко ја је осно ва ој ка ња. Ре-

че ни прин цип ме ло ди је из во ђен људ ским гла сом (као ин стру мен том), при по-

до бљен је ка рак те ру ин стру мен тал не му зи ке. Нај кра ће ре че но, прин ци пи ме-

ло ди је и де кла мо ва ња, ко ји се у нај е ле мен тар ни јој фор ми на ла зе у ој ка њу као 

нај ста ри јем обра сцу људ ског му зич ког огла ша ва ња, кроз вре ме су се одво ји ли 

и за жи ве ли не за ви сно у ин стру мен тал ној и во кал ној ком по зи ци ји. Сав раз вој 

му зи ке, до да на шњих да на, са сто ји се од пре вла сти и над гор ња ва ња ова два 

прин ци па.

Од ва жно сти су за па жа ња Вла де Ми ло ше ви ћа да „јед на вр ста на род ног се-

љач ког пе ва ња под се ћа на ста ру из во ђач ку прак су два на е стог и три на е стог ви-

је ка“.28 Ме ђу тим, тек те мељ на ис тра жи ва ња упо ред не ет но му зи ко ло ги је мо гу 

по ка за ти ко је су ве зе и слич но сти ој ка ња са пе ва њем оста лих сло вен ских на ро-

да, од но сно, има ли оно ди рект ни јих до ди ра са му зич ким ис ку стви ма на ро да 

ко ји су пре нас жи ве ли на овом ди је лу Бал ка на. Мо жда и грч ка реч оикос (ку ћа, 

по сед, има ње) до не кле при по ма же у зна чењ ском осве тља ва њу пој мо ва ој ка ње 

и ој ка ча, ма да и да ље оста је мо у ма гли не раз ре ше них не до у ми ца.

Спе ци фич ност ој ка ња огле да се у про жи ма њу ра до сног и жа ло сног рас по-

ло же ња. Ово дру го пре вла да ва, чак и кад је пе ва ни текст ве дри јег са др жа ја. Ду-

шан Уми ће вић ука зао је по пр ви пут на, у на ро ду увре же но, ми шље ње да је ој ка-

ње, „плач, кук ња ва“.29 То се на ро чи то од но си на кра је ве где се ој ка са мо рјеч ца 

„ој“, без ика квог тек ста. Ој ка чи пе ва ју отег ну то и ту га љи во, ме ло ди ја ли чи на 

не ка кву пре фи ње ну кук ња ву. „Тај жа ло бит ни при звук вје ро ват но во ди из пра-

дав них вре ме на кад је чо вјек об ре ди ма, кук ња вом и за по ма га њем мо лио ви ше 

си ле да му по ште де ље ти ну. Па и да нас се одр жа ва ју жит не мо ли тве (ма сла)“.30

У Бо сан ској кра ји ни ој ка ње је „са став ни дио пје сме лир ске и ни је ја у ка ње“.31 

Око Кни на, пак, оно је на лик на ри ца њу и пла чу и не ма ве дрих то но ва. У се ћа њи-

ма на бо ра вак на дал ма тин ском тлу, Си мо Ма та вуљ32 пи ше: „Про ла зе ћи кроз 
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33 Љу де вит Ку ба: На род на гла збе на умјеш носш у Дал ма ци ји, Збор ник за на род ни жи вот и 
оби ча је ју жних Сла ве на, све зак III, За греб, стр. 9.

гор ње, су ро ве кра је ве, кроз рас тр ка на се ла, сре та ју ћи ору жа не љу де, нео бич-

на об лич ја и но шње, слу ша ју ћи ју жни го вор и пје ва ње чо ба на са о-ка њем, ја 

сам, зна ју ћи да на ци је лом том про сто ру жи ви исти ри шћан лук, био час не у-

год но дир нут, час ве сео.“ Љу де вит Ку ба, пак, пи ше: „Овај је на чин пје ва ња ра-

ши рен, исти на, по чи та вој Дал ма ци ји без об зи ра на ото ке. Али ми се чи ни да је 

у пра во слав ним кра је ви ма осо би то об љу бљен. С тим се сла же што их у Хр ват-

ској на ла зи мо са мо у пра во слав них пре бје гли ца из Бо сне или из Ср би је. И у 

Цр ној Го ри се сву да та ко пје ва. Бје ло па вло ви ћи се па че хва ли шу да су они из-

ми сли ли тај на чин тре мо ло ва но га пје ва ња, а зо ву га зер за ва ње. У Дал ма ци ји 

се зо ве сва гдје дру га чи је: у Три љу (код Си ња) вој ка ње, у Оми шу за ви ја ње, у 

Кни ну гро хо та ње“.33

Ов де ће мо на трен за ста ти и осве тли ти по јам – гро хо та ње. Он је је дан од 

си но ни ма за ој ка ње, као што су то и вој ка ње, ро зга ње, ро зго та ње, ор за ње, ор-

зе ње, зер за ва ње, по тре са ње и за ви ја ње. Је дан од си но ни ма ко ји је на вол ше бан 

на чин за жи вео и по ја вљу је се де фор ми сан да нас је сте и – грок та ње. Овај тер мин, 

на жа лост, не по кри ва оно ма то пеј ску ди мен зи ју фе но ме на, већ на пе жо ра ти ван 

на чин ула зи у по ље не при ме ре ног име но ва ња, ука зу је на звук грок та ња, а не 

гро хо та ња, ка ко пре ци зно ка же ет но му зи ко лог свет ског ка ли бра Љу де вит 

Ку ба. То ме до ста до при но се и са ми на ши ет но му зи ко ло зи ко ји не ула зе у лин-

гви стич ку ду би ну пој ма, већ се пре пу шта ју инер ци ји за те че ног и це мен ти ра ног 

ста ња. Они ин си сти ра ју на му зич кој струк ту ри еле мен та о ко јем је реч не ха ју-

ћи за де фор ма ци ју у на зи ву по ја ве. Они не ће ни по ку ша ти да раз гр ну пе пео 

вре ме на око тер ми на грок та ли ца. Они ће јед но став но ка за ти: Па пе ва чи та ко 

го во ре, они то пе ва ње на зи ва ју грок та ње и шта ми ту има мо да се ме ша мо. И 

та ко све до да нас, ни ко ме од њих не па да на па мет да на пи ше не што о то ме и 

ис пра ви ве ли ку гре шку. 

На бра ја ју ћи си но ни ме за ој ка ње на Бал ка ну у ди нар ским пре де ли ма, че шки 

на уч ник Љу де вит Ку ба, кра јем де вет на е стог ве ка пре ци зно бе ле жи на зив – 

гро хо та ње; не грок та ње. То на ши ет но му зи ко ло зи мо ра ју узе ти у об зир, ина че 

– че му за др жа ва ње у стру ци? Са Ку би ном бе ле шком до не сен је би тан на уч ни 

по да так ко ји по ло гич ној оно ма то пеј ској ли ни ји ука зу је на гро хо та ње као гла-

сов ну из вед бу на лик гро хо ту, вр сти на гла ше ног сме ха. Али, гро хо том се мо же 

и за пла ка ти, за ри да ти. Ово ко ре спон ди ра са дав на шњим об ја шње њем да ој ка-

ње пред ста вља ме ша ви ну ус хи та и пла ча, ра до сти и ту ге.

Ет но му зи ко ло зи мо ра ју по зва ти у по моћ пе сни ке, књи жев ни ке и лин гви сте 

да би до кра ја рас пе тља ли ова кве чво ро ве и – сво је не ха је. По зна то је да по је-

ди ни на зи ви на ста ју по на чи ну из во ђе ња – „че сто ти на зи ви озна ча ва ју пр вен-

стве но на чин пје ва ња“ (Вин ко Жга нец). Је зик пам ти и по ма же да се сна ђе мо у 
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но вим вре ме ни ма. Мно ге је зич ке ма та мор фо зе за тр па ле су ини ци јал ни зна-

чењ ски ни во по је ди них ре чи. Зна че ње ој ка ња као гро хо та ња мо же мо под у-

пре ти и си но ни мом ро зга ње (ро зго та ње), ко ји је на стао од гла го ла ро зга ти, 

од но сно, ро зго та ти. У осно ви по ме ну тог гла го ла на ла зи се име ни ца – ро згот, 

ко ја бу квал но зна чи – гро хот.34

Да кле, ој ка ње је гро хо та ње, а не грок та ње. То је нај лак ше утвр ди ти при ли-

ком слу ша ња ој ка ња, од но сно, гро хо та ња, то јест, ро зга ња. Ево још из ве де ни-

ца из име ни це гро хот: гро хи та ти, гро ји та ти, гро и та ти... Код Јо ва на Јо ва но ви ћа 

Зма ја про на ла зи мо ре че ни цу: „Гро и та ти гла сом, или са мо гро и та ти зна чи дрх-

та ти гла сом при пе ва њу.“ 

Са ста но ви шта гла сов них про ме на, у од ре ђе ном со ци о кул тур ном и на ци о-

нал ном раз ли ко ва њу је зич ког стан дар да, срп ски пра во слав ни свет ни је упо-

тре бља вао су гла сник „х“. Та ко је, на при мер, су гла сник „х“ пре ла зио у „в“ (ухо 

– уво) или „ј“ (ки ха ти – ки ја ти), од но сно у „к“ (гро хот – гро кот). Да кле, гро-

ко та ти! Вре ме ном је не стао са мо гла сник „о“ из ме ђу су гла сни ка „к“ и „т“, и гла-

гол се скра тио у – грок та ти. Ет но му зи ко ло зи то мо ра ју об ја шња ва ти из во ђа-

чи ма на те ре ну где год за тек ну и чу ју не а де кват ни тер мин – грок та ли ца. Јер, 

ре ко смо, тај тер мин за жи вео је са ру га лач ком ауром, као по ред ба са свињ ским 

грок та њем. О та квој оно ма то пеј ској сли ци пе ва ња си гур но ни је реч.

Ко ли ко је гла гол грок та ти зна чењ ски бе сло ве сан у од но су на – гро хо та ти, 

од но сно – ој ка ти, до вољ но је по гле да ти „Реч ник срп ско га је зи ка“ Ма ти це срп-

ске и ви де ти ње го во зна че ње. Грок та ти: „Ис пу шта ти гла со ве ко ји се чу ју као 

грo, грок“; „рок та ти као сви ња“; „грок та ти као га вран“, „не пре кид но и те шко 

ди са ти“. У реч ни ци ма срп ско га је зи ка ниг де не по сто ји грок та ли ца као вр ста 

пе сме, већ – као „уго је на сви ња“ („Она грок та ли ца има ће око 100 ки ла“). Сва 

ова зна че ња, сло жи ће мо се, да ле ко су од оно га што зо ве мо гро хо та ње, то јест, 

ој ка ње у нај ду бљем и нај леп шем сми слу ре чи. 

„Ма те ри јал но ста ње ути че на пси хо ло шку дис по зи ци ју, оно фор ми ра мен-

та ли тет, а овај ди ри гу је ком по нен та ма ду хов ног жи во та“.35 Бр ђа нин је, за раз-

ли ку од рав ни чар ског чо ве ка, све ден на ма те ри јал но си ро ма шни ји жи вот у, 

ина че, бај ко ли ко уде ше ном при род ном окруж ју. Кроз ве ко ве та кав од нос усло-

вио је и из о штрио тре пе ра ву ду шу бр ђа ни на ко ји је тек на су сјед ном об рон ку 

имао пр вог ком ши ју. До зи ва ли су се ој ка ју ћи.

Пре Дру гог свет ског ра та, у ба њо луч кој ре ги ји, ој ка њем се ба вио Ду шан 

Уми ће вић. Ње го ва ис тра жи ва ња су зна чај на због пре ци зни јег од ре ђи ва ња зо-

не до ко је до пи ре ово во кал но из во ђе ње у Бо сан ској кра ји ни. „При мје тио сам 

да у овим кра је ви ма ој ка ју се ља ци тек кад се ма ло под на пи ју. Али сам при мје-

34 Реч ник срп ско хр ваш ско га књи жев ног је зи ка (књи га пе та), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1973. 
стр. 558.

35 В. Ми ло ше вић: Исто.
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36 Д. Уми ће вић: Исто.
37 Цвјет ко Рихт ман: По ли фо ни об ли ци у на род ној му зи ци Бо сне и Хер це го ви не, по себ ни оти сак 

из „Бил те на ин сти ту та за про у ча ва ње фол кло ра“, Са ра је во, 1951, стр. 10.
38 Ан тун До бро нић: Ој ка ње, Збор ник за на род ни жи вот и оби ча је ју жних Сла ве на, II, За греб, 

1915, стр. 18. Ова сту ди ја је пр ва те вр сте и пред ста вља дра го це ни осло нац за но ва ис тра жи ва ња.
39 В. Ми ло ше вић: Исто.

тио да ов дје се ља ци ој ка ју и у хо ду. Ви ше пу та сам опа зио да два те жа ка у 

при пи том ста њу, ја шу ћи на ко њи ма, при сло не гла ву уз гла ву и та ко на сло ње ни 

је дан на дру го га ој ка ју, а ко њи их по ла ко но се.“36

Не у мор ни ис тра жи вач ста ре пе ва ни је у Бо сни и Хер це го ви ни по сле Дру гог 

свет ског ра та, ет но му зи ко лог Цвјет ко Рихт ман, са сво јих број них те рен ских 

ис тра жи ва ња, за бе ле жио је на хи ља де тра ди ци о нал них на пе ва и ига ра. Он је 

ра дио на по љу си сте ма ти за ци је му зич ке тра ди ци је, а ин тен зив но се ба вио 

про у ча ва њем по ли фо них во кал них фол клор них фор ми. „Гла ве пје ва ча обич-

но су та ко окре ну те да им се гла со ви са ста ју, у не ким кра је ви ма пје ва чи упра-

ма се (је дан пре ма дру гом), та ко да им се гла со ви су ко бља ва ју. При то ме, ка-

жи пр стом де сне ру ке под у пру ушну шкољ ку (од о здо спо ља), а длан окре ну 

пре ма усти ма, да би бо ље од је ки вао“.37

Са ан тро по ло шког ста но ви шта, ва жно је за па жа ње Ан ту на До бро ни ћа, за-

гре бач ког ком по зи то ра и му зич ког пи сца, у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка, 

чи ји уви ди у ој ка ње има ју озби љан ка рак тер. „И пут ник, и чо бан, и же не у нај ве-

ћој оса ми ој ка ју, а да уоп ште и не ра чу на ју на то да их ко слу ша. Пје ва ју на и ме за 

се бе… што го во ри о древ но сти ој ка ња.“38

Ој ка ње је сво је вр сни мо ли тве ни је зик ко јим се при зи ва искон, ус по ста вља 

кон такт са еле мен ти ма при ро де и ње ним мо ћи ма. Са ста но ви шта европ ске му-

зи ке, ој ка ње је „фе но мен, ви ше не го ег зо ти ка“.39 Мо гу ће га је, мо жда, по ре ди ти 

је ди но са шта јер ским и ти рол ским јо дло ва њем ко је је, на пр ви по глед, му зич ки 

рас ко шни је. 

С об зи ром да ој ка ча ни је са мо пе ва ње, већ и об ја ва на род не по е зи је у де се-

те рач ком дво сти ху, она не мо же, и не сме би ти пред ме том ин те ре со ва ња са мо 

ет но му зи ко ло ги је, већ мо ра, на гла ше но, би ти и по ље ту ма че ња књи жев не и 

лин гви стич ке на у ке. На то ука зу је и ова ан то ло ги ја ко ја са др жи, ни ма ње ни 

ви ше, две хи ља де ој ка ча. То је бес крај на плат фор ма лир ске по е зи је про ис те-

кла из ма тер њег је зи ка као основ ног и нај ва жни јег еле мен та ду хов не ба шти-

не. По сто је ет но му зи ко ло зи ко ји то не ви де и не сма тра ју бит ним, па се у за-

блу ди хер ме ти зу ју у огра ни че ном за бра ну сво је стру ке. 

Без књи жев не ана ли зе, фе но мен ој ка че је не мо гу ће са гле да ти у це ло сти. 

Ми ни ја тур на на род на лир ска пе сма ди на ми зу је ој кач ки ри ту ал, не пре ста но га 

хра не ћи но вим са др жа ји ма, додaвајући но ве и не пред ви ди ве се ман тич ке кру-

го ве у од но су на ме ло ди ју ко ја је тре ну ци ма ни за ња не за ви сних ди сти хо ва 

не про ме њи ва, иста.
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Де се те рач ки дво стих, и уоп ште ди стих, као са мо стал на пе сми ца, јед на је од 

нај за хтев ни јих пе снич ких фор ми, ми ни ја тур на тво ре ви на са свим еле мен ти-

ма по е тич ке не за ви сно сти. И у ко лек тив ном, на род ном, али и у тзв. ин ди ви ду-

ал ном умет нич ком ства ра ла штву, ди стих пред ста вља пра ви иза зов. Као што је 

со нет пре сти жан пе снич ки об лик у умет нич кој по е зи ји, та ко је, на свој на чин, 

за сва ког пе сни ка, де ли ка тан и дво стих. На ма лом про сто ру, у све га два сти ха, 

по треб но је из ра зи ти цео је дан свет. 

Де се те рач ки дво стих има згу сну та и на дах ну та лир ска ре ше ња, не по но вљи ва 

у ху мор ним и иро нич ним, че сто са ти рич ним и гро теск ним ре ми ни сцен ци ја ма, 

увек у за гр ља ју са му дрим по и ма њем жи во та и све та, про ла зно сти и по сто ја-

ња, са осе ћа њем чо ве ко ве си ћу шно сти ис под зве зда. Та пе сми ца у два ри мо-

ва на сти ха но си кри стал ну ја сно ћу сли ке и по ру ке. До ви тљи вост и ше ре тлук, 

смех и ба ра блук, а он да озбиљ ност и исти но љу би вост, прав да и тач ност, на 

кри ли ма ка рак те ро ло шких цр та, до но се истин ску моћ уоча ва ња, од ком ши лу-

ка до нај ши рих пи та ња ег зи стен ци је. Др же ћи до обра за и ча сти, кра ји шки по-

глед на ве ков но ро бо ва ње и стал ну бор бу за сло бо ду из ра жен је и овом ој ка-

чом: Те тко ча сши кад ро бу је вла сши, / шу ђој вла сши у вре’јеме про па сши.

Нај че шћа те ма је љу бав на, уз не пре ста но над гор ња ва ње му шког и жен ског 

прин ци па: Ја се, дра ги, за љу би ла у ше / к’о ка заљ ка у сиш не ми ну ше. // Ми-

слит, ма ла, да је ме ни сша ло, / за шо шво је му че ни це ма ло! А он да и дру ге 

те ме, све што жи вот чи ним кон крет ним и го лим. И кад је нај вр лет ни ји, ла сци-

ван или ерот ски, ој кач ки дво стих је до бро на ме ран, хи та да об ра ду је, да спа се 

од по мр чи не ду ха, да на хра ни глад ну ду шу и спа си је од ча мо ти ње.

Ра спон је ши рок, не у хва тљив, од лир ског и не жног, пре ко си ро во жи вот ног 

до тран сцен дент ног, а све на ду хо вит и здрав на чин, без ком плек са и пред ра-

су да; ни ком се ту не кла ња и не ро бу је, све је у пра ску сло бо де ду ха, у раз ле ту 

ми сли и ср ца, ра ци ја и лу цид но сти: Ево ме не ру ме на к’о ру жа, / удо ви ца крај 

жи во га му жа. За тим, сли ко ви то и не сва ки да шње сла вље ње чул но сти и те ле-

сно сти, сек су ал но сти и стра сти: Ма ла мо ја, кад про кво ца шво ја, / на са ди је на 

два ја ја мо ја. Или: Ми сли ма ла да је у рај ву ку / док је ја ја по гу зи ци шу ку.

Да кле, по бе да над окви ри ма та буа, ру ше ње пу ри тан ског зи да, сло бо да у 

окви ри ма па три јар хал ног сти да. Кад се пе ва ју ови при ме ри, ни шта не спре ча-

ва жи вот да из би је у ој кач кој си ли, у за но су кад пе вач по ста је бе смр тан и по-

тре бан као хлеб и во да. И та ко да ље, у не до глед, до сва ну ћа, а он да опет – до 

смрк ну ћа и но вог сви та ња.

Ме ђу тим, ој ка ча има и оно што бе ћа рац не ма – ту жне те ме, тра ги зам ве зан 

пуп ча ном врп цом за кра ји шко-ди нар ско под не бље: Гр ло мо је к’о шам бу ра 

ја да, / ни кад ни је ја да ло к’о са да. Или: Ош кад су ми бра ћа из ги ну ла, / цр на ми 

је ро ба оми ли ла. Вој на кра ји на је про стор су да ра ве ли ких си ла; ту се об рео срп-

ски чо век, у свом до му, на кућ ном пра гу насред дру ма свет ске исто ри је. Стал на 

ре гру то ва ња, од ла сци у вој ску, бит ке, ра то ви, од бра на огњи шта и по ро ди це, 
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40 В. Ми ло ше вић: Исто.
41 В. Ми ло ше вић: Се љач ко пје ва ње у ба ња луч кој Вр хо ви ни, Раз ви так, Ба ња Лу ка, 1940, стр. 11.

збе го ви, се о бе... Оту да – сте че на на ви ка на му ку и из ги би ју, и по тре ба да се 

пе смом од бра ни од та ме и ни шта ви ла. Пу тко мо ја, љу бо мо ја љу ша, / пу но 

сам ше за гр лио пу ша. Смрт је по се ћи ва ла Кра ји шни ке у не до ба, ар чи ла и узи-

ма ла да нак у кр ви, тра жи ла гла ву и за ти ра ла жи вот. Но, срп ски Кра ји шник се 

по ди зао из пе пе ла, по пут Фе ник са вас кр са вао кад је све из гле да ло из гу бље но 

и са тр то.

Ме ло ди ју ој ка че прак тич но је не мо гу ће за пи са ти. Кад се то и учи ни, до би ја 

се тек при бли жан сни мак ње ног „му зич ког огле да ла“. За луд ће му зи ко ло зи 

на го ва ра ти и упу ћи ва ти из вор не пе ва че ка ко би тре ба ло по за ко ни ма школ ске 

му зи ке пе ва ти. На при мер, „сви ра ње ових пје са ма на кла ви ру као тем пе ро ва-

ном ин стру мен ту не ће да ти пра ву звуч ну сли ку“.40 Као што је кла ви ром не мо-

гу ће до слов но пре до чи ти гр мља ви ну или, пак, жу бор по то ка, та ко, и ој ка ча 

оста је не у кро ти ва, са свим спе ци фич ним ком по нен та ма ко је по се ду је; она пре-

ли ва и за о би ла зи му зич ке ле стви це и ка но не. 

Ој ка ча је увек и сли ка за гре ја не пе вач ке ат мос фе ре, не ка вр ста опи је но сти 

при су ством дру гих пе ва ча. Не у пу ће ном чо ве ку, на ро чи то оном ко ји је од ра-

стао у ур ба ној сре ди ни, ме ло ди ја ој ка че учи ни ће се твр дом и си ро вом, не ја-

сном и да ле ком. „Ни је пи та ње слу ха је ди ни и глав ни атри бут му зи кал но сти. 

Има не што и основ но, а то је осје ћај ност, емо ци ја. Тај емо тив ни мо ме нат је јед-

но од глав них мје ста сва ког уну тра шњег до жи вља ја и ства ра ња. Те жач ко пје-

ва ње је искон ски сна жно и си ро во. Ње го во ужи вља ва ње у пје ва ни текст је 

увјер љи во, а сна га то на да је цр ту чул но сти, ве за но сти за род ну гру ду“.41

Пе ва чи, на ро чи то мла ђи, пе ва ју сна жно, на бре клих жи ла на вра ту, так ми че-

ћи се ко ће про из ве сти ја чи, а скла дан глас. Они се пре да ју ле по та ма гла сов-

них мо ћи, ужи ва ју у аку стич ном фе но ме ну. На рав но, гла сност ни је увек глав-

ни атри бут у овој пе ва ни ји. „Чул на сна га гла са до во ди до екс пре си је. За вр шно 

по ни ра ње гла сом, ко је по чи ње сна жно, а из гу би се не гдје у ду би ни пр са, са не-

ким гли сан дом из ме ђу квар те и квин те, оста вља на слу ша о ци ма чу дан и нео д-

ре ђен до јам. Пје ва чи пре си је ца ју ри је чи пре да хом“.42 Ој ка ча је „пре там на стра-

на на ше на род не пси хе“.43

Што се тек ста ој ка че ти че, си гур но је да је она про из вод окол но сти у ко ји ма 

на ста је. Као та ква, она од ра жа ва ду би ну мен та ли те та кра ји шког чо ве ка и ка-

рак те ро ло шко зна ме ње ње го ве при ро де. Ме ђу тим, у про шло сти, мно ге ми гра-

ци је ста нов ни штва из ме ша ле су об ли ке жи во та, па та ко и пе сме ко је на род пе-

ва. Оп се жни ја ан тро по ге о граф ска ис тра жи ва ња ми гра ци о них кре та ња мно го 

би по мо гла да се све у куп ни је и пре ци зни је са гле да сав сплет ове про бле ма ти-

ке ко ја прак тич но и ни је ис тра же на. Је дан од по у зда них исто риј ских фа ка та је 

и 1683. го ди на, ка да је Тур ска до жи вје ла по раз код Бе ча, што је, не ма сум ње, 
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42 В. Ми ло ше вић: Бо сан ске на род не пје сме, I, стр. 6.
43 А. До бро нић: Исто, стр. 1.
44 За пе ва ча ко ји за по чи ње пе сму, Рихт ман упо тре бља ва и ова кве на зи ве: сри је ца, пре ви ја, оги-

ба, уги ба, уги ње, при ги ба, при ги ње, пре кле ци ва, пред је ки ва, при је ки ва, је ца, јо да и др. За пје ва че 
што пра те: за во де, кај ду го не, рав но во де, рав но пје ва ју, из дру жу ју, гу сла ју, ган га ју и др. Рихт ма но-

ва ис тра жи ва ња од но се се углав ном на Ку прес и По са ви ну.

усло ви ло сна жне про це се ми гра ци ја ста нов ни штва у свим прав ци ма. И са ми 

на зи ви ова квих или слич них пе са ма, ко јих има на пре тек, го во ре о пре пли та њу 

ди ја лек то ло шких ни воа је зи ка. 

У се ли ма око При је до ра, на при мер, на му зич ком пла ну, ој ка ча се де ли на 

две основ не вр сте: ду гач ка и крат ка. Раз ли ку је се „дје во јач ки глас“, „ду ги глас“ 

и „ста рин ски глас“. Ду бља ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња „ста рин ског гла са“ 

си гур но би до не ла ре зул та те ко ји би бар до не кле по ја сни ли на ше не до у ми це 

из ра же не на по чет ку овог пред го во ра. „Ду гач ка“ ој ка ча пе ва се мир но, се де ћи 

или сто је ћи. „Крат ка“ пак, са мо у ко лу, у по кре ту. По не гдје се „ду гач ка“ ој ка ча 

на зи ва и „во зач ка“, што зна чи во зи ти, раз вла чи ти, оте за ти. Чу ве на је тзв. „кон-

тра“ у сша ром ко зар ском ко лу.

На ро чи та ва жност при да је се оном пе ва чу ко ји за по чи ње пе сму: Ја пр ва-

чим, бра ћа ис по ма жу, / тшо ја не знам, бра ћа ми по ка жу. Зо ву га „пр вак“; он 

мо ра би ти нај бо љи пе вач, нај та на ни ји слу хи ста, али, по по тре би, и гр лат. За 

оног што га у пе сми пра ти, ка же се да „по ла же“ или „ис по ма же“. Тај ни ка ко не 

сме пре у зи ма ти уло гу „пр ва ка“, над ја ча ва ти га или иска ка ти на пред. То је не-

до пу сти во, па та ман и да су до бро по пи ли. Ако би се трој ки ко ја склад но пе ва 

ој ка чу, на не ком на род ном збо ру, на при мер, при ма као че твр ти, пи јан, ко ји ви-

ше не осе ћа ме ру, и по ку шао да се укло пи, „пр вак“ би га сна жно од гур нуо, не 

пре ста ју ћи да пе ва са пај та ши ма.

За ви сно од кра ја, и вр сте пе ва ња, ка же се и да пр ви „по ве де“, а дру ги „при-

ла же“, по том: „јо че“ – „по тре са“, „во ди“ – „пра ти“, „во зи“ – „по ла же“. За пје ва ча 

ко ји пра ти, ба си ра, ка же се и „до го ни глас“, а ако ми је ња ме ло ди ју: „окрет“или 

„но ви глас“.44 Па у за у ој кач ком пе ва њу за сто лом, ко ја се из не на да пра ви, и на 

оп ште чу ђе ње не упу ће них, зо ве се „за о штрај“. Слич но ра де и гу сла ри кад пе-

ва ју еп ске пе сме; не ко ли ко пу та пра ве „за о штрај“. На кон ча ши це ра ки је, фил-

џа на ка фе и ма ло нео ба ве зног раз го во ра, а по не кад и уз сит ну ме зу, охла ђе но 

гр ло се по но во укљу чу је у ој ка чу и пе ва се но ви дво стих.

То ком Дру гог свет ског ра та, ко ји је у Бо сан ској Кра ји ни ис по љио сву сво ју 

же сти ну и у смрт од нео сто ти не хи ља да љу ди, ој ка ча је би ла, оди ста, у зна ку по-

зна те сен тен це: Пје сма нас је одр жа ла, њој зи хва ла. По тре сни рат ни до га ђа ји, 

офан зи ве, ло го ри, из ги би је (Ко за ра, Гр меч, Др вар), иако у зна ку без из ла за и 

смр ти, отво ри ли су на род ном пе сни ку моћ и дар да из ра зи и пред ста ви бор бу 

сво га на ро да. У ср цу ој ка че би ли су „ли рич ност, не по сред ност, јед но став ност 

и ја сно ћа, пра вич ност и ве ра, њен не пре су шни оп ти ми зам упр кос бо лу, стра-
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да њи ма, по ги би ја ма, жр тва ма, са хра на ма“.45 У то ме је пред ња чи ло чу ве но ко-

зар ско ко ло ко је је по чи ња ло „ста рин ским сти хом“: Ој, дје вој ко, дра гај ду то 

мо ја – по том се раз гра на ва ло у сти хо ве по пут: Ми смо бра ћа ис под Ко за ри це, / 

гдје не ра ђа мај ка из да ји це. Или: Мој ми шра љез кроз је ло во гра ње, / фа ти сши-

ма сви ра усша ја ње.

Бран ко Ћо пић има пе сму Ој, дје вој ко дра гај ду то мо ја... у ко јој по ми ње ко-

ло: У шво јој Ко за ри ци ни кад ни сам био, / ниш’ сам је ви дио, / али сам ви дио 

ко ло ко зар ско, / ој, дје вој ко, дра гај ду то мо ја, / ој, дје вој ко ог ње на, љу ша мо ја 

бољ ко, / ој, дје вој ко Кне жо пољ ко, / ви дио сам за љу ља но ко ло ко зар ско. 

По сто ји све до че ње да су по зна ту ој ка чу Нас два бра ша оба ра шу је мо, / тша 

ћет, мај ко, ако по ги не мо, пе ва ла ро ђе на бра ћа Лу ка и Ми тар Сто ја но вић, не по-

сред но пред на пад на ста ни це Ра сав ци и Бал ти не Ба ре код При је до ра. Овај 

де таљ го во ри да се ој ка ча уви јек при ла го ђа ва ла си ту а ци ји, те као та ква, оства-

ри ва ла се у пу ном свом ка па ци те ту, у си ту а ци ји ко ја жи во на ста је и раз ви ја се 

у не у мит ним прав ци ма. Ни нај но ви ји рат ни су коб ни је остао без но вих при ме-

ра ој ка че: Ми сли Туђ ман гра ни ца је Дри на, / ал му Дри на ше че из над Кни на.

Ој ка ча се при ди гла и об но ви ла у тро го ди шњем ра ту у Бо сни кра јем два-

десетог ве ка. Сво ју ко рен ску при пад ност ско ро за бо ра вље ној, и по до ста и не-

по треб но пот це њи ва ној пје сми, срп ски на род у Кра ји ни је ис по ља вао на раз не 

на чи не. Са Гр ме ча клик ће б’је ла ви ла: / Ој, Кра ји но, мај ко мо ја ми ла. Ко ман-

дан ше Шесн’есше бри га де / тшо ми не дат но си ши ко кар де? Об но вио се и 

дво стих из прет ход них ра то ва: Бра ћо мо ја, не бој ше се ра на, / не ма смр ши 

без су ђе ног да на. Рат не при ли ке у нај но ви јем су ко бу из не на ђи ва ле су на род-

ног пе сни ка: Ој, Ру си јо, пра во слав на ма ши, / не ћет ваљ да сво ју бра ћу да ши. 

И по врх све га, Кра ји шник је ду хо вит на свој ра чун: Ко ман дан ше, пу тшај дер 

ме ку ћи, / же на ва ра, мо рам је ис шу ћи.

Уоп ште узев ши, ој ка ча је, као му зич ки, али и као ли те рар ни зна мен, део 

све у куп не при род не ор на мен ти ке ам би јен та у ко јем се из во ди. Оту да, ње но 

„пре ба ци ва ње“ у кон церт не дво ра не, хо те ле и ка фа не, не ма ону пре суд ну ди-

мен зи ју, ону не по но вљи ву ча ро ли ју ко ја пул си ра у при род ном окру же њу. Тек 

от пе ва на уз вре ли ра киј ски ко тао, ој ка ча пред ста вља чист умет нич ки чин, и ту 

је не при ко сно ве на, сво ја: Ево ко шла, бра ша ча ђа во га, / не мо же мо је дан без 

дру го га.

Пе ва ју ој ка чу, но стал гич но, и ур ба ни зо ва ни се ља ци, као и га стар бај те ри 

ши ром све та. Но во вре ме до но си и но ве тек сто ве, но ве са др жа је, та ко да је ој-

ка ча че сто ту мач и нај ак ту ел ни јих до га ђа ја. Она ту вр сту ри зи ка при ма на 

сво ја ле ђа, опра ће je сто лет на ме ло ди ја ко ја пред ста вља кон ти ну и тет и не ме-

ња се кроз вре ме. У то ме је, по врх све га, ње на ви тал ност, не у ни шти вост. 

45 Мла ден Оља ча: Пје снич ка на род на чи шан ка Ми ли во ја Ро ди ћа (Пред го вор збир ци на род них 
пар ти зан ских пје са ма са Ко за ре М. Ро ди ћа, На ци о нал ни парк „Ко за ра“, При је дор, 1985), стр. 3.
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46 Стан ко Опа чић Ћа ни ца: Ср бин у Хр ваш ској (Ка зи ва ња кор ду на шког се ља ка, рат ни ка, ми ни-

стра, осу ђе ни ка...), Ли те ра, Бе о град, 1989. стр. 21.

Су срет ну ли се два при ја те ља (ја ра на) ко ји се ни су одав но ви де ли (а то 

одав но, кад је ој ка ча у пи та њу, мо гу би ти и два де сет че ти ри са та), ето сјај не 

зго де да, уз ча шу шљи во ви це и ша ку ме зе, за пе ва ју. То мо же би ти пред ку ћом, 

у ку ћи, на со ка ку, на ули ци, рас кр сни ци, на ли ва ди, на мо сту, би ло где. Ни је 

рет кост, на ро чи то су бо том и не дје љом, пре под не, пред про дав ни цом „ме шо-

ви те ро бе“ да два „бја та“ (од ми ља је дан дру го га та ко на зи ва ју бра том) из о-

штре гр ла пе ва ју ћи. Ту се цев чи пи во и пи ју „уну чад“ (фла ши це ал ко хо ла).

СТАРО КОЗАРСКО КОЛО

Нај у пе ча тљи ви ји при мер ој ка че је сте у сша ром ко зар ском ко лу или ба ниј-

ском (кри вом), обич но на ка квом збо ру, свад би или при ли ком по кри ва ња но-

вог кућ ног „шље ме на“. Фор ми ра ју се два ко ла и нат пје ва ва ју. Че шће се нат пе-

ва ва ње од и гра ва са мо у јед ном ко лу. Ру ке се пре ба це пре ко гру ди игра ча до 

се бе, из у кр шта ју, и ој кач ко ко ло кре не. У ко ло ула зи и ста ро и мла до. Две ој-

кач ке гру пе не пре ста но се над гор ња ва ју ри мо ва ним де се те рач ким дво сти хо-

ви ма. Ко ло се уве ћа ва и ши ри, ула зи свет ко ји са стра не пом но и уз бу ђе но пра-

ти цео до га ђај. Кре ће ој кач ки мег дан ри мо ва ним дис ти си ма од ко јих не ки на-

ста ју у тре нут ку, агон гла со ва, тек ста и по кре та, су дар еро са и та на то са. По-

сто је му шка и жен ска ко ла, као и та ко зва но „ша ре но“ сша ро ко зар ско ко ло где 

се нат пе ва ва ју му шка и жен ска гру па, или где же на пр ва чи а му шкар ци пра те.

Као свет ски ет но ко ре о ло шки фе но мен, ко ло (cir cu lus - обруч) је сте енер-

гет ски круг – знак људ ске ег зи стен ци је, ко ји, све ден на ло кал ну за јед ни цу, 

еми ту је уни вер зал не по ру ке. Дав но још, Кон фу чи је је ре као: „Кад ви диш вр сту 

игре јед ног на ро да, знаш му ка рак тер.“ У свом Рјеч ни ку из 1818. го ди не, за ко-

ло Вук Ка ра џић јед но став но ка же: „Ко се у ко ло ва та, у но ге се узда“. Стан ко 

Опа чић Ћа ни ца по ми ње ко ло у ко јем се за те као 1926. го ди не: „Ни је сам још 

био оже њен, па сам на Пе тров дан у ко лу играо с дје вој ка ма у До њем Бу дач-

ком. Имао сам пи штољ у џе пу, али је не ко упу тио жан да ре да ме пре тре су те 

ми га од у зе ше.“46

Ко ло је жи ви апо тро по јон (амај ли ја, сред ство за за шти ту од не сре ће). И ој-

кач ко ко ло има об ред но-ма гиј ску функ ци ју; по ве ро ва њи ма, укла ња де мон ску 

енер ги ју из кра ја где се игра, опле ме њу је и одр жа ва за јед ни цу, го ни на бор бу 

за оздра вље ње и оп ста нак. 

У сша ром ко зар ском ко лу по сто ји пар но и укр тше но нат пе ва ва ње. У пар-

ном, дру га гру па пра ти сти хо ве пр ве. А у укр тше ном, сва ка гру па пра ти са му 

се бе. Пр ва от пе ва свој де се те рац, ме ло ди ју при хва ти дру га, али пе ва свој не-
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за ви сни стих, не по на вља ју ћи оно што је чу ла. Он да пр ва гру па до но си но ви 

стих ко јим ри му је свој прет ход ни, што исто чи ни и дру га ску пи на пе ва ча. Са 

стра не пу бли ка на ћу ли уши да ухва ти сми сао укр ште ног нат пе ва ва ња. 

Ис пи са но, то ова ко из гле да: Ме не мо ји ’оће да оже не... Ми смо ма ли за пје ва-

ти зна ли… Цу ру про се не пи ша ју ме не... Кад смо се дам го ди на има ли. Док јед-

на гру па пе ва свој дио ој ка че, дру га се, у по кре ту, при ми чу ћи гла ве, до го ва ра 

шта ће но во по ве сти. И та ко у не до глед; игра се и пе ва „до го ле во де“. Док се 

њи ше и ви тла у ко лу, за мо та ва и од мо та ва, пе ва се што се нај бо ље мо же: пе ва-

чи кри ве уста и вра то ве, на пи њу гру ди, ре кло би се да се аче, али не, то они по-

не се ни пе ва ни јом до да ју не ку сво ју не му шту ми ми ку, као да до пу њу ју ре чи 

ко је из го ва ра ју.

Час ис ко ше ни, час по ви је ни, а он да опет на гло ус пра вље ни, па за не се ни, пре-

тво ре ни у ја ро сне очи и уши, у до дир ко ји стру ји це лим ко ло пле том, но га ма 

из во де не пред ви ди ве по кре те: цуп ка ју при вла че ћи сто па ло сто па лу, а он да 

на гло са ви ју но гу у ко ле ну, па та ко ви ше пу та, за не су и по ву ку, или у још ко 

зна ко јем прав цу за ман та ју, ка уну тра по ви је не гла ве, на не ве ро ва тан на чин 

де ма те ри ја ли зу ју ри ту ал, као да леб де тик из над зе мље, по вре ме но се спу-

шта ју ћи, стру жу ћи и за ко па ва ју ћи обу ћом по тлу. У тран су пе сму пра те по вре-

ме на ври ска и по ви ка, на ро чи то у бле ску жен ских вра то ва и зу ба. 

У не за др жи вом ри ту а лу ко ји во ди ка кул ми на ци ји зву ка и по кре та, тек ста и 

по ру ка, по сто ји фа за ка да се пе ва чи „уозби ље“ и на трен при ми ре у по кре ту. 

То је ис ка зи ва ње по што ва ња пре ма ој ка чи, ука зи ва ње на ње ну ле ко ви ту при-

ро ду, на об ред ни зна чај и сми сао. Она се сма тра дра го це но шћу ко ја се ни чим 

не мо же за ме ни ти. При вре ме но сти ша ни, од ма ра ју се у ла га ној крет њи, па он-

да опет бук ну и рас по ма ме оно га до се бе и лан ча но, као да су укљу че ни у исти 

из вор енер ги је, по ви ле не у пе ва њу.

Ша ре ни ло одје ће, сва ко днев не, и оне све ча ни је, по ја ча ва ле по ту спон та ног 

тре нут ка у еро су упле те ног ко ла. Са стра не по не ко до да је озно је ним пе ва чи ма 

пи во или ра ки ју. Раз и гра но ко ло по ни шта ва па три јар хал ни стид. Ка ко се ој ка-

ча раз ма ху је, та ко и са др жај би ва све сло бод ни ји, ла сцив ни ји. У ко лу, мом ци и 

дје вој ке, му шкар ци и же не, се ва ју очи ма и пје ва ју: Се ло ве ли: Ба ра ба не ра ди! 

/ – Се ло мо је пу но ко пи ла ди. Или: Цу ра цв’је ће ме ђу но ге ме ће, / кад ко ра ца 

да јој ми рис ба ца. Кад ко ло ста не, а то је оди ста на из ма ку сна ге, уз ве ли ко за-

до вољ ство, за ди хан смех и до жи вље ну ка тар зу, ој ка чи на ста вља ју да пи јуц ка-

ју и је ду. Же не, то бож, јед на дру гој скла ња ју „дла ку“ с ра ме на и већ не ка ко по-

ти ште не уз ди шу: „Ајој, се стро ми ла!“ Као да се пи та ју шта им би да уђу у ко ло 

и сва шта пе ва ју. Сад се не при ча о те ма ма што су пе ва не у ко лу; то је био не ки 

дру ги свет, он крај и сан, то су пе ва ли не ки дру ги му шкар ци и же не (по го то во 

не оне, мај ке и се стре), не ки њи хо ви двој ни ци-ве сел ни ци, из ван жи во та и су-

рог сва ко дне вља. Му шкар ци се ис ка шља ва ју, чи сте гр ло и при пре ма ју да на-
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но во по ве ду ко ло. Же не се ра зи ла зе, од ла зе ку ћа ма да до че ка ју му же ве: оста-

је тек јед на, не ка му шка ра ча. Ма ла мо ја бр ко ви ши цр ни, / де и’ ма ло ко ба ја 

за вр ни. И та ко, ду бо ко у мрак. 

А кад се по сле по но ћи ра зи ђу баш сви, и му шка ра ча за мак не иза жи ви це, и 

га зда оде ку ћи, по след њи оста ју ба ра би ни ко ји ча ри чи та вог ри ту а ла ви де у 

во љи да се пе ва и кад се ви ше ни ко ме не пе ва. По до ста пи ја ни, они ће до сво-

јих ку ћа ој ка ти, а кад при стиг ну, од лу чи ће се код ко је га ће на ста ви ти „дер нек“. 

Же на оно га што је „из не на да“ до био го сте, уста је без об зи ра што је и зо ра, без 

ре чи про ти вље ња при ма их у ку ћу, из но си и спре ма но ву ту ру ића и пи ћа, и че-

сто пе ва с њи ма, ма да јој до пе сме ни је. 

Ка да се ба ра бе за си те свих мо гу ћих ме ло ди ја и те ма, ка да ис цр пе сав ој кач-

ки ре пер то ар, та да нај спо соб ни ји и нај да ро ви ти ји ме ђу њи ма по ка зу је сво је 

оно ма то пеј ске ве шти не и по чи ње ла ја ти као пас, ри ка ти као бик (бàк) или, пак, 

ку ку ри ка ти као пе тао (ороз). То је кру на ој кач ке нир ва не ко ја у нај ду бљим 

сво јим ко ре ни ма по ка зу је еле мен те па ган ског и сна жну по ве за ност са остат-

ком жи вог све та, са сви ме што по сто ји и ди ше ме ђу љу ди ма. Тад ој кач пра ви 

ве зу из ме ђу не ба и зе мље, сво јим „не му штим је зи ком“ по ка зу је да по сто ји на 

зе мљи, а под не бе си ма, жив, је дин ствен и – смр тан.

О сша ром ко зар ском ко лу, ко је је ком пле мен тар но са ба ниј ским, на пи са но 

је по до ста. Исти на, оно се че сто по гре шно на зи ва ко за рач ким (овај при дев 

на ста је од име ни це Ко за рац, не од – Ко за ра). У књи зи Оли ве ре Мла де но вић47 

на ла зи се ме ри то ран опис овог ко ла: „У по чет ку се игра спо ро, па све бр же, ко-

ра ци по ста ју кра ћи и на гла ше ни ји. Га зи се це лим сто па лом, (‘та ба на се’). Ка да 

се раз и гра ју, пе ва чи, а мо же и не ко дру ги, по ву ку ко ло (‘за ри ва ју’) на пред не-

ко ли ко ко ра ка и та да ко ло до би је из глед као да се улу би ло, па се опет вра те на 

кру жну ли ни ју. Не ка да то чи не на ви ше ме ста, а не кад га ‘из бо че’ по вла че њем 

уна зад пре ма окол ним по сма тра чи ма. Пе сма је обич но по чи ња ла ре чи ма: ‘Ој, 

дје вој ко, дра га ду шо мо ја’, а да ље дво сти хо ве сла га ли су у са мом ко лу. По ред 

љу бав них пе са ма би ло је за је дљи вих сти хо ва по во дом ак ту ал них по ја ва или 

лич но сти из до ма ће сре ди не, али ни су по ста ја ли по ште ђе ни ни вла да ри. Та ко 

су за вре ме Пр вог свет ско га ра та Ко зар ча ни сло бод но пе ва ли у сво ме ко лу: 

Ца ре Кар ло и ца ри це Зи ша, / тшо ра шу јет кад ши не мат жи ша? 

О сша ром ко зар ском ко лу пи сао је и пу бли ци ста Љу бо Ми хић:48 „Онај ко ји 

за по чи ње пје сму на јед ној стра ни има дво ји цу ко ји му по ма жу, а оста ли га пра те 

на ње го вој стра ни, док дру га стра на ко ла ћу ти. Они ко ји во де за та ла са ју ко ло 

свом сна гом пре ма дру гој стра ни и пје ва ју ћи опет вра те ко ло на ста ро мје сто. Чим 

он за вр ши пје ва ње, он да то исто пје ва ње за по чи ње је дан, на дру гој стра ни а два 

га по ма жу и оста ли пра те на тој стра ни, док су прот на стра на ћу ти. Онај ко ји 

47 Оли ве ра Мла де но вић: Ко ло у ју жних Сло ве на (СА НУ, Бе о град, 1973)
48 Љу бо Ми хић: Ко за ра, Днев ник, Но ви Сад, 1987, стр. 405.
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49 Скен дер Ку ле но вић: Есе ји (Из ху му са, ге не за јед не пје сме), Свје тлост, Са ра је во, 1983, стр. 
8–9. Аутор Сшо јан ке мај ке Кне жо пољ ке на дах ну то је на сли као ој кач ки ри ту ал на Па ле жу, на Ко за ри. 
Ње гов опис је на пу њен со ко ви ма жи во та ко је ој ка ча у сво јој при ро ди но си. Лир ски до жи вљај ој ка че 
Скен де ра Ку ле но ви ћа ре дак је и по све аутен ти чан у на шој ли те ра ту ри и, го то во, да му не ма прем ца.

во ди свом сна гом за та ла са ко ло пре ма дру гој стра ни ко ја је при је пје ва ла и док 

ис пје ва пје сму ко ло по вра ти ода кле је по шло. Да кле, те су раз ли ке при мјет не.“

Бо ра ве ћи на Па ле жу, ле ген дар ном ме сту на Ко за ри, где је 1942. го ди не на-

пи сао чу ве ну Сшо јан ку мај ку Кне жо пољ ку, Скен дер Ку ле но вић, че тврт ве ка 

по сле на стан ка ан то ло гиј ске по е ме, жи во пи сно сли ка, она ко ка ко са мо пра ви 

пе сник и мо же, ри ту ал cшарог ко зар ског ко ла: „Тро ји ца-че тво ри ца, као да хо-

ће да се по вјер љи во не што до го во ре, за гр ли ли се обје руч ке, при бли жи ли гла-

ве и, је два при мјет но се њи шу ћи, от по чи њу сад сво ју пје ва ни ју. Она те че нај-

при је без ри је чи, при гу ше на и там на као да не што бру ји ис под зе мље, а он да 

ра сте док се не исп не у не ка кво за зив но ур ли ка ње из на бре клих жи ла. Ру ка ма 

и гла со ви ма сли ли су се у јед но, а сва ки је сам, оти шао је по му ће ним очи ма и 

бог зна чи ме, ко зна ка мо. Он да из те му мља ве, хо ће-не ће као да се ис пи љу ју, 

поч ну пр ве ри је чи, и она се, у јед ном нео д ре ди вом тре нут ку, већ пре тво ри ла у 

раз го ви јет ну и ви со ко за ви тла ну пје сму, ко ју при пре да ху јед них од мах про-

ду жу ју дру ги, те ми се чи ни као да то пре да мном зво ни са ма не пре кид ност. 

Нај зад се тај за гр љај об у зе тих (нео па же но на ра стао) у маг но ве њу пре тво ри 

у пре плет ру ку и пре ки не на јед ном мје сту, па се у ско ку и фи ју ку раз мо та: те 

за о ши ја не гла ве, та ти је ла уко ше на, као да су по не ше ни вје тром, зов су нео до-

љив у но во ко ло. Не ко ли ко дје во ја ка су че ли це ко ло во ђа ма, за пје ви ма са уса-

мље ног пле ти ва, са би строг пе ри ла, са ја сту ка не са ни це, про жма ра ју ко ло 

мут ним љу бав ним тре пе том: ти је ла се слат ко опу сти ла, по кре ти се кли жу као 

на зеј ти ну у згло бо ви ма, по длак ти це се тра же и на ла зе са дој ка ма, дје вој ке и 

мла де удо ви це за о ста ју ли је вом но гом па се као то бож сто га ис ко ша ва ју му-

шкар ци ма иза се бе као да им се под мје шта ју, мје ре им очи на уз љу ља ној ва зи 

ку ко ва, а уко ше ни и они, је два при мјет но про кле ца ва ју ши ре ћи ко ље на, а по-

не ки већ пи је тлов ски стру жу де сном но гом или оп ко па ва ју хан гир ски. Сми јех 

се по ми је ша са пје ва њем, јед ној и дру гој стра ни сва ки пут се учи ни да је над-

ма ши ла па за хук та ко ло, оно се с ври ском и то по том из у ви ја увис и у стра ну, 

окр зне се, па се и гру не, са су сјед ним.“49

Сти хо ви ој ка че кат кад се и де кла му ју, из го ва ра ју. То се до га ђа при ли ком 

по кри ва ња но ве ку ће. Та да се на кров поп не „ви ка ло“, „ча ђо“, нај гр ла ти ји чо век 

у кра ју, обич но ве о ма ду хо вит, а че сто и је дан од нај бо љих пе ва ча ој ка че. Ко-

ли ко га гр ло но си, ви че и оба ве шта ва да тај и тај по кри ва „шље ме“ и да му је 

ком ши ја... Дра го Дра гић... до нео пе шкир од де сет ме та ра на дар, пе че ни цу од 

пе де сет ки ло гра ма и ко шу љу зла том из ве зе ну (пе шкир је од ме тар-два, пе че-

но пра се од де се так ки ла, а ко шу ља обич на, бе ла). И док цре по ви иду из ру ке 
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у ру ку (обич но де ца и ста ри ји, по ре да ни у „ла нац“, до да ју цреп) на кров, оку-

пље ни на род, по диг ну тих гла ва слу ша и гле да ка ко ви ка ло оба ве шта ва о да-

ро ви ма, ве ша их о гра ну ле ско вог ста бла што је при ко ва но на хра сто ву ја пи ју, 

на но ве гре де до ма ћи но ве ку ће. Уло га ви ка ла је и да за сме ја ва, да бу де не ка 

вр ста глум ца-ко ми ча ра. Да би ус пео, у сво је „ин фор ма тив не ве сти“ мо ра уба-

ци ти и по не ки ху мор ни дво стих ко јим ко мен та ри ше до ма ћи на, ње го ве вр ли не 

и ма не, али и при ја те ља што је до нео ми ло ште. Тај ри ту ал на кро ву пра ви је 

по зо ри шни чин ко ји пра ти, са ве ли ким за ни ма њем и спрем на да су ди, пу бли ка 

ра зно га уз ра ста. Оки ћен пе шки ри ма и нај бо љом ко шу љом, чим је кров по кри-

вен, ви ка ло си ла зи и „во ди“ ој ка чу. Ви ка ло по след њи од ла зи ку ћи, про му као, 

али и бо га то на гра ђен: гла вом пе че ног пра се та (по не кад и са по ла пе че ни це на 

ра жњу), ко шу љом, пле тен ком ра ки је и нов цем.

Де се те рач ки дво стих мо же се чу ти и при ли ком здра ви ца упу ће них до ма ћи-

ну или го сти ма. Има љу ди ко ји су на це ни као на здра ви ча ри, па их мно ги зо ву 

на свад бе и у дру ге при ли ке да ка зу ју ду хо ви те сти хо ве. Обич но се та ква здра-

ви ца за вр ша ва „ма сним“ сти хо ви ма, што ора спо ло жу је и уво ди при сут не у ој-

ка чу. Здра ви ца има по се бан ри там из го ва ра ња, на пре ла зу из ме ђу де кла мо ва-

ног го во ра и ка кве ме ло ди је у за мет ку.

У свим при ли ка ма где се пе ва и чу је ој ка ча, те шко је за ми сли ти пра ву ат мо-

сфе ру без пу ца ња из пи што ља или пу шке. До бар пе вач, на ро чи то „пр вак“, оба-

ве зно има уза се ка кав „па ра бе лум“: Не тшо чи ча згуњ гур’о у гу њу, / пи тшољ чи-

ну к’о бо жи ју му њу. Пу ца се у па у зи, из ме ђу пар ој ка ча, али и то ком пе ва ња и 

игра ња. Де ца об ле ћу пе ва че и ку пе вру ће ча у ре. Око „пу ца ча“ с до брим ре вол-

ве ром оку пља ју се пе ва чи. За пи штољ сла би јег ква ли те та што без ве ли ког тре-

ска пу ца, ка же се: „Ено га при ки ва да ску!“ У Кра ји ни ско ро сва ка ку ћа има не ка-

кву спра ву за пу ца ње: Жа ри, па ли, мој пи тшо љу ма ли, / док ше ни су оше ли жан-

да ри. Ис ку ство ра то ва ња ство ри ло је не пи са но пра ви ло да се у ку ћи др жи „не-

што“. Јед на ој ка ча по ја шња ва: Пи тшо љи се но си ши не сми ју, / опеш ло ле но се 

без до зво ле.

НЕКЕ СТИЛСКО-ЈЕЗИЧКЕ И ТЕМАТСКО-МОТИВСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОЈКАЧЕ

На пла ну фор ме, ој ка ча је све де на на два ри мо ва на де се тер ца ко ји су сра-

сли по пут пи ја ви ца. Па у за (це зу ра) је увек иза че твр тог сло га. Ри ма је пар на 

(аа), ри му ју се за вр ше ци пр вог и дру гог сти ха. Но, че сто се уну тар јед ног 

сти ха ја вља ју двије ре чи што се ри му ју, она пре це зу ре и по след ња у сти ху. 

Ри му ју се кат кад и две при љу бље не ре чи, она на кра ју сти ха (ма хом дру гог) 

и реч ис пред. У оба слу ча ја ра ди се о тзв. ле о нин ској ри ми:

 Мо тша ни це, во до пле ме ни ша,

 ко ше пи је, шај бо ле сшан ни је.
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Са вр ше ни ји об лик ле о нин ске ри ме је ка да јој оба де се тер ца под ле жу:

 Цу ро Јо то, ја би’ ше би дот’о 

 не ма зго де, из ли ле се во де.

По се бан зву ков ни ква ли тет, бо га ту му зич ку ор ке стра ци ју је зи ка, до ча ра ва 

при мер где се три ре чи ри му ју у два ма сти хо ви ма:

 Мо јој ма лој фа ле пр ви зу би:

 кад ме љу би, је зи ком ме љу би.

На фи ло ло шком пла ну ој ка ча до но си и за бо ра вље не и не по зна те ре чи. Уса-

мље на, без кон тек ста, та ква реч не до би ја пу ни ну, али умет ну та у жи во тки во 

ој ка че она на је дан пут до би ја се ман тич ки сјај. Је дан од по нај бо љих при мје ра је 

гла гол буњ гу ра ши што се у ој ка чи ба рап ски раз ба шка рио:

 Дај ми, ма ши, ра но ве че ра ши

 да је идем цу ре буњ гу ра ши.

Буњ гур – пре кру па од жи та или ку ку ру за, по не кад прет ход но по па ре ног 

или оба ре ног, па осу ше ног. У ру ху ој ка че гла гол буњ гу ра ши до би ја но во зна-

че ње, у пр ви мах не у хва тљи во, оно ко је из не на да во ди ка ерот ској ди мен зи ји. 

Из кон тек ста, из вла чи мо ова ква зна че ња: ди ра ти, љу би ти, шти па ти, иза зи ва-

ти, ми ло ва ти, др па ти...

На мор фо ло шком пла ну ја вља се фе но мен чу де сног ме та мор фи са ња по је-

ди них гла со ва и ре чи у но ве, са пра во пи сно-гра ма тич ког ста но ви шта, не пра-

вил не струк ту ре. Већ код са мог име на ој ка че ја вља се „не пра вил ност“. На и ме, 

на род ој ка чу на зи ва и вој ка чом. Мо жда се ова пре и на ка мо же об ја сни ти на је-

дан од три на чи на. Пр ви је да на род у Бо сан ској кра ји ни упо тре бља ва ри јеч 

вој ка што зна чи ов дје. При је длог вој ка је дан је у лан цу си но ни ма. Да кле: ов-

дје, во ђе, вој, вој ка, вој ка ре, вој кар це. Пре ма то ме вој ка ча је на та пе сма, она 

што се пе ва ов де, ту, у за ви ча ју, на ог њи шту. Ни је ли грч ко оикос (ку ћа, има ње, 

по сед, еко но ми ја) у из ве сном про жи ма њу са на ве де ним зна че њи ма или нам 

се, пак, при ви ђа асо ци ја ци ја ко ја и ни је у ди рект ној ве зи са ој ка чом (вој ка-

чом). Дру ги на чин да об ја сни мо по јам вој ка че вр ло је екс пли ци тан и, чи ни нам 

се, нај про дук тив ни ји. На и ме, ка ко већ ре ко смо, вој ка ти зна чи „пе ва ти удво је 

та ко да по сле за јед нич ког по на вља ња сти ха је дан пе вач пе ва отег ну те, а дру-

ги ис пре ки да не са мо гла сни ке“.50 Од но сно, вој ка ви ца је на чин жен ског пје ва ња 

50 Реч ник срп ско хр ваш ског књи жев ног и на род ног је зи ка, књи га II, Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти, Бе о град, 1962, стр. 763.
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ка да пр ви „глас отег не о, дру ги ис тре са оооо“.51 Тре ћи, пак, вид са гле да ва ња 

пој ма вој ка че бли зак је оно ме ко ји за го ва ра Вла до Ми ло ше вић, ту ма че ћи да у 

„се љач ком пје ва њу“ че сто се дâ чу ти су гла сник в та мо где му ни је ме сто. Та ко 

умје сто ја ој чу је се ја вој, или умје сто пје вао пје ва во итд… Ов дје се ја вља по-

тре ба пе ва ча да, ина че спе ци фич ну ме ло ди ју, оки ти још ка квим укра си ма, „ви-

шком“ ко ји ће до при но си ти ве ћем бо гат ству ој ка че. Оту да ове де фор ма ци је 

на ста ле упо тре бом су гла сни ка в. И на по кон, по сто ји и ви ђе ње ко је прет по ста-

вља да је реч вој ка ча на ста ла од син таг ме Вој на кра ји на.

У тек сто ви ма ој ка че ја вља ју се по не кад и дру ге вр сте „не пра вил но сти“ 

(оста вља мо на вод ни ке, јер, ви дје ће се, те не пра вил но сти, за пра во, у искон ском 

свом из во ру има ју сми сла). Умје сто зу би чу је се зо би, љу би – љо би, ру ка – 

ро ка и дру го.

 Запјевајше, моји б’јели зоби,

 ево дике ноћас да вас љоби.

Ова де фор ма ци ја до ла зи са мо у тре ну ци ма пе ва ња, док се ојкáчи, до го ва-

ра ју ћи очи ма, ис пр се, чуд но аче и кри ве уста не би ли пе сма би ла што увјер-

љи ви ја и моћ ни ја. Овај слу чај има свој ко рен ду бо ко у ста ро сло вен ском је зи ку. 

На при мер, на ста ро сло вен ском је зи ку, ру ка је рон ка, а про цес ства ра ња ко-

нач не ва ри јан те из гле да ова ко: рон ка – ро ка – ру ка. Да кле, пе вач ој ка че не-

све сно вра ћа се и упо тре бља ва ар ха ич ну, из гор ње ски це сре ди шњу, ва ри јан-

ту. Слич не про ме не до га ђа ју се и у при ме ру:

 Шша је селу, тшо се брене за ме,

 имам лане да се брене за ме.

Умје сто бри ну ши – бре ну ши. Чест је слу чај да се кра ћи об лик по моћ ног 

гла го ла је сам из го ва ра као сом уме сто сам: Ја сом сво је од слу жио дви је... итд... 

Ин те ре сант но је, на при мер, да се сом у сло вач ком је зи ку да нас на ла зи у књи-

жев ној упо тре би.

У Бо сан ској Кра ји ни, и ши ре, срп ски на род ко ри сти ије кав ски из го вор, али 

се до га ђа, у ој ка чи, и то је већ при ме ће но (В. Ми ло ше вић), да се по је ди не ре чи 

пе ва ју екав ски: де вој ка, бе ла Ра да, бе ла ру жа и дру го. То би се мо гло об ја сни-

ти стал ним ми гра ци ја ма ста нов ни штва и пре ла ском из ср би јан ских кра је ва у 

ди нар ско-кра ји шке. Но, мо гу ћан је и па нон ски ути цај пре ко но во сад ске Ли ре, с 

кра ја про шлог ве ка, ко ја је, до но се ћи ру ко ве ти на род ног и умет нич ког пе сни-

штва, рас про сти ра ла се и до ла зи ла у мно ге кра је ве гдје жи ви срп ски жи ваљ. 

Ду шан Уми ће вић пи ше: „У свим кра је ви ма гдје је ој ка ње са чу ва но ој ка са мо 

51 Исто.



234

пра во слав ни сви јет“.52 То је у осно ви тач но, ме ђу тим, у по не ким кра је ви ма и 

се ли ма да се чу ти да ој ка и му сли ман ски и ри мо ка то лич ки жи ваљ, от кри ва ју-

ћи та ко сво је срп ско по ре кло.

У сво јој по де ли на род ног пе ва ња у Бо сни на се љач ко и ва ро тко, Вла до 

Ми ло ше вић, под пр вим под ра зу ми је ва ој кач ко, а под дру гим сев да лин ско пе-

ва ње. Сев да лин ка сло ви да нас као му сли ман ско-бо шњач ка на род на пје сма, 

али је она и срп ска по мно го ме, на при мер „Низ по ље иду ба бо сеј ме ни, и тво га 

си на Мар ка тје ра ју...“ За раз ли ку од ој ка че, сев да лин ка је ис тра же на да ле ко 

ви ше и мно го стра ни је. Сев да лин ка (сев дах – љу бав на че жња, за нос; тур. sev-

da – љу бав; арап. säwdä – цр на, цр на жуч) из ра жа ва „јед но спе ци фич но осе-

ћа ње љу ба ви као не из ле чи вог бо ла, ка ра сев да ха и дер та, стра сних очи то ва ња 

не из ре ци ве тај не љу ба ви на гра ни ци без на ђа… и мо ди фи ка ци ја је ста ро бо сан-

ске лир ске пје сме ко ја је пре тр пи ла из ра зит ути цај Ис то ка“.53

Вра ти мо се је зич ком сло ју ој ка че, ко ји ће и нај у че ни јим фи ло ло зи ма при ре-

ди ти ра зно ли ка из не на ђе ња и „акро ба ци је“. Ана лог но при ме ру по во дом ар ха-

ич ног ти па пред ло га војкâ (ов де – во ђе, вој, вој ка, вој ка ре, вој кар це), по сто ји 

не ко ли ко слич них: ту – шу ђе – шуј – шуј ка – шуј ка ре – шуј кар це. Или: она-

мо – но ђе – ној – ној ка – ној ка ре – ној кар це. Чу је се и во ђе ка ре - во ђе кар це, 

шу ђе ка ре – шу ђе кар це, од но сно, но ђе ка ре – но ђе кар це. По том, има и ова-

квих при ме ра: хшио – ћио, хшје ла – ће ла. Ин те ре сан тан је и овај слу чај: опеш 

– јо пеш – јо пеш на. 

Су гла сник ј, ина че, че сто је та мо где му, по пра во пи су, ни ка ко ни је мје сто: 

би јо, ви ди јо, сми јо, итд... Све је то, ако ни шта дру го, при ро дан од нос пре ма је-

зи ку и ње го вим ни јан са ма ко је од вај ка да по сто је у на ро ду и јед на, под све сна, 

по тре ба да се про стра ни „ћи лим ој ка че“ ис тка сва ко ли ким је зич ким бра ву ра-

ма, оним ша ра ма и че сти ца ма ко је ће до при не ти да се ој ка ча опу ште но, искон-

ски, нео п те ре ће но пје ва. Ар ти стич ко-стил ска вред ност ој ка че, да кле, по ред 

оста ло га огле да се и у сво је вр сној пре ра ди је зи ка ко јом се не до ки да су шта 

вред ност ове пе сме. На про тив.

На те мат ско-мо тив ској рав ни ој ка че,54 по на шем ми шље њу, ства ри сто је 

ова ко. Не за хвал на је сва ка по де ла на вр сте и под вр сте. Још не за хвал ни је и 

зло срет ни је је да ва ти по је ди ним дво сти хо ви ма на сло ве. То се ман тич ки мно го 

52 Д. Уми ће вић: Исто.
53 Реч ник књи жев них шер ми на, Но лит, Бе о град, 1985, стр. 715.
54 Ој ка ча је и на род ни на ди мак, ка рак те ро ло шка милoш та са свој стви ма ле ко ви тог ауг мен та ти-

ва. У кра ји шким пре де ли ма, на дим ци су че сто пре ра ста ли у по ро дич на пре зи ме на са на став ком 
ача: Оља ча, Др ља ча, Га ра ча, Је ла ча, Та ра ча, Пу ва ча, Ре бра ча, Ки ја ча, Ку ља ча, Мо ра ча... У срп ском 
је зи ку по сто ји пре ко осам сто ти на ре чи са су фик сом ача: по га ча, пре га ча, вар ја ча, ку тла ча, ље ва-

ча, ло ма ча, ро зга ча, зор ња ча... Не ки за ви чај ни ве сел ни ци сти де се тер ми на ој ка ча и ри му ју га бе-

сло ве сно са: кр ма ча и лу да ча. Же ле ди ле тант ски „до ка за ти“ не ка кво не по сто је ће зна че ње ре чи ој-
ка ча. Без све сти о ге не а ло шким, мор фо ло шким и се ман тич ким аспек ти ма лек си ке, тра ги ко мич но 
је по и гра ва ти се озбиљ ним те ма ма.
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оп те ре ћу је крх ку кон струк ци ју де се те рач ког дво сти ха ко ји је он то ло шки пот-

пу но са мо стал на пе снич ка тво ре ви на. Јед на не па жљи ва ин вер зи ја ре чи, је дан 

за рез не пра вил но ста вљен, пред ста вља бал ван у оку ој ка че. Оту да, на слов 

по над ове лир ске на род не ми ни ја ту ре, из над тог, по фор ми, сит ног пе снич ког 

шти ва, ве ли ки је те рет ко ји мо же пот пу но да спре ше и из бри ше се ман ти ку 

ој ка че.

Те ме и мо ти ви ој ка че су бес крај ни, не у хва тљи во сло же ни, као и сâм жи вот. 

Ма да има по је ди них те ма ко је пре вла да ва ју, ни је упут но пред ста вља ти их 

раз вр ста не или по де ша ва ти овом или оном те мат ском спек тру. Ши рок је спи-

сак те ма, ни кад до вр шен, отво рен, те оту да не ма мо на мје ру да га на тај на чин 

уоп ште пре до ча ва мо. Шта би се, на при мер, до го ди ло ка да би се ја пан ска ха и-

ку по е зи ја (ми ни ја тур на тво ре ви на од 17 сло го ва) ди је ли ла на мо ти ве или 

ка да би се тим по ет ским би се ри ма да ва ли на сло ви? Из гу би ла би се аура пне-

у ма ти зо ва ног је зич ког ма те ри ја ла у пе снич ком елек три ци те ту зна че ња и до-

жи вља ја.

Ни јед на на ша на род на лир ска пе сма ни је та ко он то ло шки не за ви сна, та ко 

„твр до гла ва“, са мо стал на и не у хва тљи ва као ова пе сми ца, као ој ка ча, бе ћа рац, 

ган га... Так неш ли је у на ме ри да не што про ме ниш, са спе се као дјеч ја ку ла од 

пе ска. Исти на, ова пе сми ца ја вља се кат кад, што се јед ног мо ти ва ти че, и у не-

ко ли ким ва ри јан та ма, али увек има нај бо ља, увек јед на стр ши: као што у ша ху, 

у сва кој по зи ци ји, по сто ји по тез, са мо га треба осе ти ти. Та ко ој ка ча, на при мер, 

до зво ља ва мо гућ ност за ме не по је ди не ре чи, али са мо ако спрам кон крет не 

ва ри јан те дво сти ха по сто ји дру га у ко јој бли ста та но ва, ве ћих по тен ци ја ла 

реч. Дво стих ој ка че је пар че огле да ла оштрих иви ца ко је мо гу да сец ну, из ме-

ђу ко јих се огле да оби ље жи вот них си ту а ци ја и при зо ра. 

Ни је ој ка ча са мо за бав на, већ, кат кад, и ту гом им прег ни ра на пе сми ца, што 

не про на ла зи мо у бе ћар цу. Ој ка ча је, че сто, чи ста му дрост, по у ка, по сло ви ца. 

Из свог ис ко ше ног, „во а јер ског“ угла, она без за сто ја рас крин ка ва па три јар-

хал не та буе. Не ма тог „ко ло кви јал ног кљу ча“ ко ји би мо гао на до ме сти ти сна гу 

јед ног дво сти ха ко ји екс пли цит но, с ома гли цом нон ша лант но сти, ис ка зу је оно 

што се пре ћут ку је и скри ва. У тран су пе ва не ој ка че ши ро ко су отво ре не пе-

снич ке би са ге из ко јих, пред очи и уши при сут них, си па ју и па да ју раз би је ни 

ком плек си, рас крин ка ни та буи, исме ја не пред ра су де. У фи ју ку ој ка че ни ко ни-

је по ште ђен, али ни ко се не ће ни по вре ди ти, чак при жељ ку је да бу де об у хва-

ћен дво сти хом. То је бо гом да но ста ње за игра ње и пе ва ње. И ви ше од то га.

Да кле, ис кљу чу ју ћи сва ку по де лу ој ка че на од ре ђе не те ме и мо ти ве, по за-

ба ви ће мо се по је ди ним дво сти хо ви ма ко ји сво јим ми ни мал ним је зич ким ма те-

ри ја лом отва ра ју про стра ну и, чу де сних ва ле ра, ле пе зу зна че ња, ис ку ства и ле-

по те. Упу сти ће мо се у „аван ту ру ло ва“ ли те рар них од ли ка ој ка че што пле ни сво-

јим склад но ушти ма ним сли ка ма, али че сто и вр то гла вим при зо ри ма. При ме ри 
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ко је ће мо на ве сти чи не нам се овог тре на при клад ним, у не ку ру ку ре пре зен-

та тив ним, на про сто, ту су нам при ру ци, а мо гли смо, и те ка ко, узе ти и дру ге.

 Мена маши научила шкаши

 па ме нашра свако вече сашра.

Као у свим при ме ри ма ој ка че, дру ги стих је удар ни, он иза зи ва шок, рас плам-

са ва асо ци ја тив ни чвор и отва ра пра во ре ше ње. Ов де је пр вим сти хом да та 

„про ста из ја ва“ ко ја, тек под у пр та дру гим, за тва ра се у пе снич ку сли ку. Пр ви 

слој зна че ња огле да се у спо зна ва њу вје шти не тка ња и му ко трп ног ра да по-

том. Ме ђу тим, дру ги слој зна че ња је онај пра ви, јер упу ћу је на ве шти ну, за нат 

љу ба ви, оно што је мај ка са ве то ва ла кћер ки ко ја ће сва ко ве че с му жем спа ва-

ти. Оту да оно „па ме на тра сва ко ве че са тра“. Ле о нин ска ри ма је бо га та и од-

зва ња у бла го твор ном рит му је зи ка. На ро чи то је ори ги нал на ри ма на тра-са-

тра ко ју је те шко про на ћи и код по нај бо љих на ших пе сни ка.

 Вечер’о сам и опеш сам гладан,

 љубио сам и опеш се свађам.

Сјај на пе снич ка сли ка, жи вот на. Ову ој ка чу не пе ва го ло бра до мом че, већ 

бр кај ли ја, ис ку сан, оже њен чо вјек ко ји се по ко зна ко ји пут, по сле же не у кре ве-

ту, опет сва ђа, на ста вља с пре пир ком од ра ни је за по че том. Ерот ски обла чић што 

се ви нуо по над за пе ну ша них те ла у са пу ни ци ужит ка, бр зо је не стао, пр снуо и 

по но во је на сту пи ла про за ич на ствар ност: инат, срџ ба, пр кос. По ред ба да та у 

овој ој ка чи до бро је устро је на и ну ди ди рект ну ве зу из ме ђу ве че ра ња (хра не) 

и љу бље ња (те ла). Ни је рет кост да се хра на по ре ди с љу ба вљу. Ево нам еро са 

у хра ни и те лу: Сје ши ла се дра га док ве че ра, / да је љу бав сла ђа од те ће ра.

 Кад бараба своју драгу љуби,

 сшоји ткрипа кревеша и зуби.

Ова сли ка де лу је кон крет но, си ро во, бу квал но. Пу на је плот ског, жи вот ног. 

Чу ју се ра зни зву ци: шкри па, лу па, уз ди са ње. Ој ка ча не пре за од чи стих ерот-

ских мо ти ва, од сли ка нај ла сцив ни јег ти па. Сав онај стид, она „сра мо та“, ко ји 

су са став ни део па три јар хал ног кон тек ста, на је дан пут усту па ју сво ја ме ста 

рас по ја са ном, не рет ко, ба ха том име но ва њу ерот ских си ту а ци ја у ко ји ма ври 

елек три ка сек су ал них ча ри: Јој, Ми ле ва, ђе си ме до ве ла, / ме ђу кра ке да пре-

би рам дла ке. Или: Ја сам сво ју ма лу ка па рис’о / ди го но ге па јој ова рис’о. Ове 

сли ке пе снич ки су са свим ре ле вант не, има ју онај пре ко по треб ни лир ски суп-

страт без ко јег ни јед на по ет ска тво ре ви на не мо же оп ста ти.
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 Кад се прија на јаја насади,

 све полупа – нитша од пилади.

У јед ној од ла сцив ни јих ој ка ча, ка квих има по до ста у ста рој пе ва ни ји, пре-

до че на је ва тре на при ја ко ја не мо же да се кон тро ли ше у љу бав ним за гр ља ји-

ма. С њом се ни је игра ти, не тре ба је пу шта ти да чи ни шта хо ће. Јер, бу де сва-

шта и ни шта – цврц, Ми лој ка! По се бан аспект зна че ња, из ван овог сте пе на 

раз у ме ва ња, је сте и сво је вр сни post scrip tim, ко ји не тре ба ис пу сти ти из ви да 

при ту ма че њу овог дво сти ха: при ја, из гле да, не мо же за че ти – „ни шта од пи-

ла ди“. Од сил них по ба ча ја, оста ла ја ло ва, но и да ље бе сни у кре ве ту. Сли ка ко-

ко ши јих ја ја на ла зи се у по нај бо љим ој ка ча ма: Ма ла мо ја, кад про кво ца шво ја, 

/ на са ди је на два ја ја мо ја. Дво стру ко зна че ње гла го ла про кво ца ши и на са-

ди ши ства ра из вр сну пе снич ку сли ку. Има и ан то ло гиј ски ој кач ки дво стих: 

Ми сли ма ла да је у рај ву ку / док је ја ја по гу зи ци шу ку. 

 Село вели: Бараба не ради!

 – Село пуно моје копилади.

Ов де се на обе ше њач ки, ти пич но ба раб ски на чин, сли ка су коб се ла и ба ра-

бе не рад ни ка. На при мед бу да је лен чу га и не рад ник, ба ра ба мир но, иро нич но 

од го ва ра да он и те ка ко има по сла, да је се ло пу но ко пи ла ди ко ја су ње го во 

„де ло“. Он на гла ша ва да не ма сло бод ног вре ме на, да је стал но у „по го ну“ и да 

ни кад сти ћи об и гра ти сна ше и дје вој ке. Слич на је „рад ња“ и у овој ој ка чи: О, 

мој по бро, ко пи ле се ра ђа, / ај мо ви дјеш’ је ли на та гра ђа. Опет ду хо ви та опа-

ска са мо за до вољ них ба ра би на ко ји по при род ним ме на ма зна ју шта се кад до-

га ђа. У на ро ду ка жу: кад у исто вре ме ки ша па да и сун це си ја – ко пи ле се ра-

ђа! Да кле, на ве де на ој ка ча има скри ве ну сли ку ко ја је лир ски сна жна и убе-

дљи ва. По сле „ки ше и сун ца“ обич но на ста је пре ле па ду га.

 Мојој мајци додијало прело,

 перућ’ моје крваво од’јело.

Ове сти хо ве пе ва ба ра ба што об и гра ва пре ла и не пре за од ту че: због 

де вој ке, због сит ни це, овог, оног... На пре ли ма че сто пла не сва ђа: мо мак не 

сме би ти ку ка ви ца. Сва ка про во ка ци ја, при ли ка је да се пред цу ра ма по ка же 

ко је ко. Ту че ни су бе за зле не. Ту се чу па про шће, фи ју чу ко че ви, сев не и 

нож. На ве де ни де се тер ци из ра жа ва ју не смир љив на гон обе сног, али хра-

брог мом ка ко ји или већ но си епи тет ба ра бе или ће га уско ро „при ши ти“ на 

ле ђа. Ба ра бин има и пај да ша: Ево ме не, ево мо га ро ђе, / не бој’мо се да и’ шри-

сша до ђе. Још је дан при мер где се ба ра ба ис по ве да по сле ту че: Пи ска ви ца и 
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Омар ска до ла, / шу је ме не пре би ло к’о во ла. У за сен ку ова квих сли ка на ла зи се 

за бри ну та мај ка ко ја по кор но пе ре, из пре ла у пре ло, си но вље во кр ва во оде ло, 

ка ра ју ћи га и мо ле ћи да се ока не бе ла ја.

 Сшани, коло, крваву ши нану,

 запе тетир о тљивову грану!

Псов ка у пр вом сти ху, на пр ви по глед, дје лу је же сто ко, гру бо. Ме ђу тим, у 

њој има и вуч јег те па ња, јер – ко ло је и храм, утвр да опу шта ња и сре ће. А псо-

ва ти се мо ра ло, јер је ше шир, сим бол ги зда во сти и по но са мо мач ко га, за пео 

за гра ну и пао под но ге: тре ба га од мах по ди ћи као да ни је ни пао! Оту да 

псов ка та ко ди рект на и на гла. Да кле, ше шир се ни ка ко не сме по га зи ти. А ако 

би се то (ја ој!) до го ди ло, ето ту че, ето ко ла кр ва во га! Има овај дво стих и у 

ва ри јан ти: Кре ни, ко ло, кр ва ву ши на ну, / зап’о те тир о тљи во ву гра ну. 

Ов дје је већ по диг нут ше шир и, за хук та ло ко ло, пи та ју ћи се за што је ста ло, 

већ кре ће. Ту че не ће би ти.

 Мала моја мртава и сува

 па чешворе чарапе обува.

Ја сно све ден при зор. Мр ша ва де вој ка кри је сво је тан ке но ге да би се до мо-

гла мом ка што јој се удва ра. Има при ме ра да де вој ка по кри ва у ку ћи сво ја ду-

гач ка сто па ла ће бе том и та ко ча вр ља с ве ре ни ком ко ји, об не ви дио, ни шта не при-

ме ћу је. А и ако при ме ти, то ли ко то га му се на њој сви ђа да се не ће ока ни ти до ла-

за ка. Дра сти чан при мер је овај: Мо је ма ле јед на но га ма ња, / па ша ма ња ону 

ве ћу га ња. Слич но је и кад де вој ка при ме ти не до ста так код мом ка, ка кву ма ну 

ко ју би ва ља ло што пре за та шка ти, оправ да ти не чим дру гим и пред ста ви ти 

ње го вом пред но шћу: У мог ди ке јед но око ма ње, / па шо ма ње на ми гу је на ме.

 Свекрвице, де рано усшани,

 осшали су суди неопрани. 

Од нос све кр ве и снај ке у ој ка чи је увек про бле ма ти чан: на је же но ри вал ство, 

срџ ба, мр жња, под ме та ња… Ове сти хо ве пе ва, у но вом до му, до бро ушан че на 

млâда што се до мо гла кућ не вла сти ба цив ши „ман ђи је“ на све кр ви ног си на, свог, 

за сле пље них очи ју и ума, му жа. Она од вра ћа си на од мај ке и, у фо ку су днев-

них пре пир ки са све кр вом, из о штра ва љу бав пре ма сво ме му жу. Све кр ви це, 

сје ме од са ла ше, / си на во лим бат ме бри га за ше. Сна ји ца, ка ко у Бо сан ској 

кра ји ни на зи ва ју снај ку, обр ће уло ге у ку ћи, се бе сма тра „при о ри тет ном“, не-

ис црп ним „вре лом љу ба ви“ за све кр ви ног си на. Ни кад кра ја жа о ка ма, увре да-
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ма, па и кле тва ма: Све кр ви це, ’бог да бо ло ва ла, / тша лу сла ме са ма по де ра ла. 

Те шка кле тва ко ја све кр ву осу ђу је на ду гу бо лест, на сла ма ри ци!

 Ој, ракијо, примакни се дути,

 б’јела ми се џигерица сути.

Пе ва ти ој ка чу без ра ки је – не иде! Култ шљи во ви це је огро ман и он узи ма 

сво је жр тве. То се на ро чи то до га ђа кад ба ра би оне ми ли хра на и кад по се же 

са мо за „бр љом“. Овај дво стих пре до ча ва сли ку го то во уми ру ћег ба ра би на ко-

ји при зи ва „ле ко ви ту“ шљи во ви цу к ду ши, да је јој ван те ле сни сми сао и свој-

ства чу до твор ног на пит ка ко ји ће га осло бо ди ти све га. Су ше ње „б’је ле џи ге ри-

це“ сим бол је те ле сног про па да ња, знак да је при те ра ло ца ра до ду ва ра. Али, 

ба ра ба се не пла ши смр ти: Бра ћо мо ја, ни тша се не бој ше, / са мо ме не ра ки-

јом на пој’ше. Мол ба је ми ло срд на, сна шин ска, ме ка: он иде на си гур но – до би-

ти ча ши цу ра ки је! За пи ја ни цу ни ко не ма ри: Пи ја ни цо, ни ко ше не во ли, / са мо 

мај ка ко ју ср це бо ли. Жа ло бит на и по тре сна сли ка. Мај ка стре пи за си на ко јег 

ни шта од ра киј ског ко тла одво ји ти не мо же: Ево, ко шла, ево бра ша мо га, / не мо-

же мо је дан без дру го га. Или: Ево бра ће ко ји до бро ше ку, / са мо иду гдје ко шло-

ви пе ку. Ство рен је је дан пот пу но не за ви сан, опу сто шен жи вот пун ра киј ске 

нир ва не. Ре ал ни свет и днев не оба ве зе па да ју у во ду: Же но мо ја и пе шо ро ма-

ли’, / кад ја пи јем ши ме се ока ни. Ба ра ба све по пи је: Те тко фир ми гдје ба ра ба 

ра ди / и ку ја би кре па ла од гла ди. Пи ти ра ки ју у што ве ћим ко ли чи на ма, део је 

ба рап ског угле да: Ни ба ра ба ни је ла ко би ши / шре ба бу ре ра ки је по пи ши.

 Кад се сјешим како је у гробу,

 дигнем ногу, прднем кол’ко могу!

Пр вих стих је за гроб но му тан, ми сти чан. Ни у сну се не дâ прет по ста ви ти 

шта сле ди по сле ње га: обе ше њач ки ше ре тлук! За чи ка ва ње са ме Смр ти! У 

тран су ој ка че, пе вач се охра брио да иза зи ва и Цр ну го спу. Гре шни ба ра блук! 

Ка ква смрт, ка кви ба кра чи! Ре ла ти ви зо ва но је ни шта ви ло и ње го ви до ме ти. Ко 

шљи ви то што се умр ло, па шта?! Ево ју на ка по но во жи вог, ње му не ма кра ја. 

То ме до при но си ој кач ка нир ва на ко ја сла ви жи вот, тра ја ње кроз вре ме, тро ди-

мен зи о нал ну ма те ри јал ност и чул ност све та.

 Умри, боже, да ши видим леђа,

 јесу л’ швоја грбава к’о моја.

Те жач ка пе сма ко ју ој ка ју фи зич ки рад ни ци, из ра бље ни се зон ци, те рен ци и 

оста ли. Пе сник про кли ње што му ни је да та зе маљ ска сре ћа, мо ли бо га да му 

по мог не да се спа се јад но га жи во та. Сма тра не прав дом то што је из ра бљен, 
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умо ран и гр бав. Же ли да под се ти ство ри те ља на сво је му ке, же ли да га ви ди, 

ту, на зе мљи, по ред се бе, у свом жи во ту, смрт ног, да упо ре ди се бе с њим. Па 

он да хи пер бо ли са на же ља – да се ушу ња у Еден ски врт ле по те: Умри, бо же, и 

осша ви кљу че, / да се ба ја до ра ја до ву че. На па ће ни и не пла ће ни, др во се че 

гу стих кра ји шких шу ма пје ва ју и ово: О, је бем ши си ки ру и жа гу, / шо је ме ни 

од у зе ло сна гу. Те рет по сла раз нео је сна гу и до нео бо лест. А све му ку му је се-

ја-ра ки ја. На о ко, бе за зле на ој ка ча: О, мо ши ко, од би ћу ши ути, / ши си мо јој 

до ди ја ла ду ти.

 Мени веле да манђијам лоле,

 манђије су црне очи моје.

Очи су је дан од нај че шћих мо ти ва ој ка че. Исти на, с њи ма се ме ша и ка кав 

дру ги. Оне ре дов но хип но ти шу, иза зи ва ју вр то гла ви цу, по ди жу од зе мље… 

Миг ока је сна га ко ја кла де ва ља. Очи ма се раз го ва ра, ша љу сиг на ли: Ма ла мо-

ја диг ни те тир го ре / да се на те очи до го во ре. Ле по, јед но став но, бли ста во. 

Та ко на е лек три са не очи мо гу из го во ри ти и ово: Ју че ве дро, да нас на о бла чи, / 

ре ци, ди ко, гдје ће мо се на ћи. Па он да: Ви ди ши се по очи ма, ма ла, / да се не би 

пу но оши ма ла. На ми ги ва њу ни кад кра ја: Миг ни, ма ла, миг ни оком на ме, / миг-

ни ду то, па ле зи уза ме.

 Видит, драги, онај чопор зв’језда,

 ’нако сам ши мараму извезла.

Дво стих на то пљен фи ном ли ри ком то пли не и сја ја. Упо ред ба из ве зе не ма-

ра ме са са зве жђем на не бу оди ста је ве ли чан стве на. Оди ше сна гом ве ли ког 

та лен та на род ног пе сни ка. Има чи та ва ри зни ца пре кра сних лир ских сли ка: 

Л’је по ши је но ћу у во ћа ру, / лам пе сја ју, цу ре ве че ра ју. Ето нам умил не ча ро-

ли је ве че ра ња и де во јач ког ми ра. На сти ху „лам пе сја ју, цу ре ве че ра ју“, бог ме, 

по за ви дје ли би мно ги ха и ку пе сни ци. Лир ски по вје та рац пир ка и из ових де се-

те ра ца: Че тљам ко су, ко са ми се ви је, / дра ги ми се пре ко пло ша сми је.

 Цурица се брчкала у води,

 види јој се – боже ослободи!

Ова ој ка ча по чи ње „дис крет ним“ сти хом ко ји се рас цве та ва у ре не сан сни 

при зор жен ског ље по те и оби ља. На род ни пе сник ни је бу квал но име но вао шта 

ви ди, али је „пре чи цом над пре чи ца ма“, сти хом: „бо же осло бо ди“, из ра зио ди-

вље ње го лој же ни. С ду ге стра не, има у то ме и су сре та са чу дом, са не по јам-

ним при зо ром ин ти ме. Јед на ој ка ча по ја шња ва: По диг ни ми су њи цу дра га не, 

са мо па зи – да ше не пре па’не!



241

 Вољела би’ нег’ тшо очи виде

 да мој баја из логора иде.

Ој ка ча ни је увек ве се ла и ду хо ви та. Она је и ту га љи ва, жа ло бит на, за сно ва-

на на тра гич ном осе ћа њу жи во та. Че ста ра то ва ња и из ги би је до не ли су смрт у 

мно ге по ро ди це. Сет ној ме ло ди ји ој ка че од го ва ра не ве сео са др жај, она га пре-

ву че по ко ри цом искон ске уцви ље но сти. На ве де ни дво стих пун је те шког иш-

че ки ва ња, на де, ма да све је уза луд: брат се ни кад из ло го ра не ће вра ти ти: Мо-

ли ла сам ње мач ког сол да ша / да ошво ри на ла ге ру вра ша / да ја ви дим сво га 

ми лог бра ша. / Вид’ла сам га кроз пле ше не жи це, / мно го му је по шав не ло ли-

це. Не вје ру ју ћи, се стра пе ва: Све б’ ја, бра ше, за швој жи вош да ла, / нај по сли-

је очи оба дви је.

 Црна ми је роба омилила

 ошкад су ми браћа изгинула.

Ово су сти хо ви хо ме ров ске ду би не. Жал за бра ћом пре тво рен је у обо жа ва-

ње цр не оде ће. Не ве ро ват на си ла из би ја из овог дво сти ха, чу де сно да ри ва на 

сна га и на гон за жи во том, са там ним жи гом и те ре том успо ме на. Слич них свој-

ста ва је и овај, не што бла жи при мер: Цва ши ру жо, не мој опа да ши, / бо луј, дра ги, 

не мој уми ра ши. Или: Там на но ћи, ни тша се не чу је, / са мо дра га ја де ја ди ку је.

 Мој мишраљез кроз јелово грање

 фатисшима свира усшајање.

На пад, у зо ру, на не мач ке вој ни ке, на сли кан је све жим за пи сом пе снич ког 

ки ста. Као да се ра ди о ка квој до ко ли ци, а не о „би ти ил’ не би ти“. По не се но, 

ве дро, ма што ви то, на род ни пе сник је до слов но на цр тао сме шну си ту а ци ју у 

ко јој су се за де си ли фа ши сти. Пред очи нам ис кр са ва ју сли ке бе жа ни је вој ни-

ка у га ћа ма, па ни ке у ко јој су се на шли бу нов ни Нем ци ко ји (сад ви ше ни је 

сми је шно) по ко ше ни ми тра ље ским ра фа ли ма па да ју ме ђу „је ле ко за рач ке“. 

Пре те ча ово га при зо ра, на ла зи се у ој ка чи: Ко би рек’о че шр де сеш дру ге / да 

ће Шва бе по пра вља ши пру ге. На по дру гљив и вр лет но спре тан на чин исме јан 

је не при ја тељ што по пра вља ми ни ра не пру ге. Ни кад кра ја оп ти ми зму на ро да 

ко ји се на шао у те шким рат ним при ли ка ма. Ни ка да кра ја ше ре тлу ку и ду хо ви-

то сти, ве ри да је по бје да ту. Пре ко ри стра шљив ци ма и сму тљив ци ма упу ће ни 

су на овај на чин: Шшо је ди ке оде у вој ни ке, / а тшо бе на – осша ло код же на.

 Дрино водо, жубора ши швога,

 немој биши међа рода мога!
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Овај бол ни дво стих пре до ча ва исто риј ску дра му ко ја се че сто над ви ја над 

срп ским на ро дом. Жу бор Дри не ду ша је срп ска ко ја спа ја ра се јан и вје штач ки 

по де љен на род. При кри ве на кле тва у пр вом сти ху опо ми ње на по сле ди це. 

Оно што је би ло не за ми сли во, по ста је тра гич но ствар но – гра ни ца на Дри ни?! 

На род ни пе сник не ће да по вје ру је у то. Из ме ђу два ре да из би ја сли ка ве чи тих 

срп ских сва ђа, и не та лен та да се из истог ко ре на, на ши рој ге о гра фи ји, раз ви-

је за јед нич ка бу дућ ност. Те че мир на и рас пе ва на Дри на, али и мут на и кр ва ва. 

Аор та срп ског би ћа, у ци клу си ма кроз исто риј ско вре ме, би ва на дрин ским мо-

сто ви ма за у ста вља на, јер се пре ки да про ток истог на ро да с јед не на дру гу 

оба лу. Не где у ма гли сти ха ти ња на го ве штај да гра ни це на Дри ни не мо же и 

ни кад не ће би ти.

Овим при ме ром за вр ша ва мо ма ли пре глед ој ка че. Си гур ни смо да би по во-

дом мно гих ој ка ча би ло мо гу ће на пи са ти ши ри ко мен тар и из ве сти по дроб ни-

ју ана ли зу.

Вра ти мо се, на тре ну так, лек сич ком пла ну ој ка че и пре до чи мо ње ну сто-

жер ну ри јеч – ба ра ба – ко ја је чи ни аутен тич ном. По јам ба ра ба не на ла зи се у 

ан то ло ги ји Мла де на Ле сков ца. Та мо је бе ћар епи цен трал ни по јам. У кон тек-

сту ој ка че ба ра ба је исто што и бе ћар у бе ћар цу. И не што ви ше. А уко ли ко би-

смо на це ло куп ни сплет про бле ма гле да ли ана ло шки, про из и шло би, у од но су 

на бе ћа рац, да би се ој ка ча мо гла зва ти ба ра бац. Ме ђу тим, то је са мо наш ар-

ти фи ци јел ни пред лог ко ји у на ро ду не мо же оп ста ти, од но сно, не мо же му се 

на мет ну ти. 

Реч ба ра ба на ста ла је од име на би блиј ског раз бој ни ка Ба ра бе (Ва ра ве) и 

зна чи скит ни цу, про би све та и про па ли цу. У кон тек сту ој ка че, ба ра ба је и мр-

год ни до бри чи на, рас по ја са ни ве се љак, чо век ши ро ке ру ке што на ро ду да је 

све, а се би не оста вља ни шта, вр да ла ма што се мо та око жен ских су ка ња и ра-

киј ских ко тло ва. Он је коб на ме ша ви на сре ће и не сре ће, не ка вр ста се о ског бо-

е ма без ку ће и де ла, вр лет ник упу ћен у тај не и бу џа ке не са мо сво га кра ја већ 

и мно го ши ре. Ба ра ба је че сто пи сме ни ји од сво јих ме шта на. У џе пу му се мо же 

на ћи исе чак ка квих ста рих но ви на. Ба ра ба, у зо ру, низ стр ме со ка ке, пе ва сам.

Бе ћар, пак, по ти че од тур ске ри је чи бе кар и пред ста вља чо ве ка без по ро-

ди це, ло лу, ве се ља ка, ман гу па, бе кри ју. Би кар, на пер сиј ском, озна ча ва чо ве ка 

без по сла. Бе ћа ри су би ли до бро вољ ци у Пр вом срп ском устан ку. За раз ли ку 

од ба ра бе, бе ћар је не што пи то ми ји, при род ни ји. На бе ћа ра се ни ко не ће ба ци-

ти ка ме ном, на ба ра бу хо ће. Бе ћар ни је пуст чо век, ба ра ба је сте. Бе ћар се на 

кра ју и оже ни, ба ра ба ни кад: он је веч но ко пи ле! Бе ћар је по тре бан се лу као 

део из ве сног „по зо ри шног ими џа“ у бо га тим шо ро ви ма. Ба ра ба ни је: он је бак-

суз и фа та лан чо век ко ји че сто млад од ла зи са ово га све та.

Ој ка ча је суп тил на по ет ска тво ре ви на, с јед не стра не, ме ке жен ске умил но-

сти и се стрин ске са ми ло сти, а с дру ге, гор штач ке, му шке и хај дуч ке ви о лент-
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но сти. Она об у хва та све бит не ко ор ди на те и при ли ке у жи во ту кра ји шког чо-

ве ка пре до ча ва ју ћи ње го ву сло же ну при ро ду. Ве се ло и ту жно, ко мич но и тра-

гич но, веч но се пре пли ћу у тки ву ој ка че. Са књи жев ног ста но ви шта, ој ка ча је 

ре ле вант на ду хов на вред ност са свим еле мен ти ма по ет ске ле по те и не по но-

вљи во сти. Она је ренд ген ски сни мак кра ји шке ду ше, ан тро по ло шки мо ћан 

оти сак жи во та и ма ште, мен та ли тет ско огле да ло јед ног осо бе ног под не бља, 

суд би не и све та.

Ненад ГРУЈИЧИЋ
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ОТИМАЧИНА СРПСКЕ
КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

У но ви је вре ме, не ке др жа ве са про сто ра прет ход не Ју го сла ви је, кроз не ма-

те ри јал но кул тур но на сле ђе, је зик – пре све га, гра бе жљи во ин си сти ра ју на 

сво јој кул тур но-по ли тич кој екс клу зив но сти. До кле то иде, по ка зу је и по ку шај 

Хр ват ске да при сво ји нај зна чај ни ји спо ме ник срп ске ћи ри лич не пи сме но сти, 

чу ве но Ми ро сла вље во је ван ђе ље из дванаестог ве ка. Сво ја та ње чу ве ног Је-

ван ђе ља са мо је сег мент хр ват ских аспи ра ци ја на чи та во сред њо ве ков но срп-

ско кул тур но на сле ђе у Бо сни, Хер це го ви ни и Дал ма ци ји. 

Про гон ћи ри ли це, по диг нут до са ме гра ни це фа ши сто ди не мр жње пре ма 

Ср би ма у Ву ко ва ру и дру гим де ло ви ма Хр ват ске, ли чи на нај цр ња вре ме на, на 

за па љен фи тиљ и но ве Гол го те. Та кви по ступ ци ми мо су за ко на и са ме Европ-

ске уни је ко ја је ову др жа ву при ми ла у сво је члан ство.

По зна то је да је хр ват ска др жа ва, без укљу чи ва ња и кон сул то ва ња Ср ба из 

Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је, но ми но ва ла ој ка ње (ој ка чу) као ис-

кљу чи во сво ју ду хов ну ба шти ну и, уз бла го на кло но одо бра ва ње Уне ска, по-

ста ви ла на Ли сту угро же них вред но сти не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђе 

чо ве чан ства. Не по ми њу ћи Ср бе као ве ков не ба шти ни ке ој ка че, Хр ват ска је на-

чи ни ла још је дан фал си фи кат, али по сти гла и ауто гол, гле да но на ду же вре ме. 

Она је, за тим, на Ре пре зен та тив ну ли сту Уне ска, ус пе ла да по ста ви и бе ћа рац 

и ни је мо (глу во) ко ло иако су оба ова еле мен та не ма те ри јал не кул тур не ба-

шти не, нај бла же ре че но, и срп ски. Хр ват ска но ми ну је и (срп ску) ган гу, као 

„сво ју“ и ни чи ју ви ше.

Ре ги стро ва њем ој ка ња (ој ка че) на Ли сти угро же них вред но сти Уне ска, 

као еле мен та хр ват ске ба шти не, без ис ти ца ња до ми нант не срп ске по зи ци је у 

ко ре ну овог фе но ме на не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, по тез Хр ват ске 

иза звао је бур не ре ак ци је у јед ном де лу на ше, пре све га кра ји шке, јав но сти, 

али го то во ни ка кве на ин сти ту ци о нал ном ни воу. Осим рет ких по је ди на ца и 

њи хо вих ре ак ци ја, све је би ло пре пу ште но инер ци ји – не ка то не све што кло-

не. Струч ња ци из ове обла сти и на ша др жа ва ни су учи ни ли ни је дан ко рак ка-

ко би Хр ват ској кон крет но ука за ли на не до пу сти ве по те зе. А по не ки тзв. екс-

перт ски (ет но му зи ко ло шки) јав ни глас имао је ефе кат ку ка вич ког ко мен та ра 

у ко рист соп стве не ште те.

Не ко рек тан чин Хр ват ске на нео је но ви бол на још не за це ље ној ра ни обес-

ку ће ног и ра су тог, про те ра ног и уни же ног срп ског ди нар ско-кра ји шког све та. 

Кра ђом по ме ну те кул тур не ба шти не, гру бо су из бри са ни тра го ви Ср ба у Хр-

ват ској, али и у Бо сни и Хер це го ви ни, и ши ре. Упра во кроз оти ма ње и при сва-
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ја ње срп ске ба шти не, у фи нал ном чи ну де ва ста ци је исто риј ских раз ме ра, из-

вр ше но je нај о па сни је и нај ду бље ет нич ко чи шће ње у овом де лу Евро пе по сле 

Дру гог свет ског ра та.

Хр ват ска је као вр сту рат ног пле на при сво ји ла еле мен те срп ског кул тур ног 

на сле ђа. На ве де ни при ме ри су са мо па ра диг мат ски слу ча је ви кра ђе и оти ма-

ња. Та квом по ступ ку, ком шиј ској не ко рект но сти и др ско сти, при па да ју нај же-

шћа кри ти ка и от пор. Али, по но ви мо, ве ли ки део од го вор но сти па да и на на ше 

ин сти ту ци је. Без кон крет не упи та но сти и ре а го ва ња на др жав ном ни воу, не 

мо же мо сна жно ука за ти на ве ли ку оти ма чи ну, ни ти ко ри го ва ти или ис пра ви ти 

очи глед ну пре ва ру, а ти ме ни на ре ле ван тан на чин за шти ти ти срп ску ди нар-

ско-кра ји шку кул тур ну ба шти ну. 

Мо же ли нам шта по мо ћи фа мо зна Европ ска уни ја или ће и она пре ла зи ти 

пре ко све га? И да ли ће нам ишта на овом пла ну зна чи ти ако и са ми јед но га 

да на по ста не мо чла но ви ове sui ge ne ris тво ре ви не?

Сво је ду хов но бла го мо ра мо, по нај пре, упи са ти у наш, ка кав-та кав На ци о-

нал ни ре ги стар не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа (НКН) Ср би је. А по том, 

та мо где се еле мен ти ба шти не про жи ма ју, под сти ца ти да бу ду уне се ни и у 

сли чан Ре ги стар Ре пу бли ке Срп ске, од но сно Бо сне и Хер це го ви не. (Да је сре-

ће, та ко би мо гло и са Хр ват ском.) И, без оду го вла че ња, за јед нич ки но ми но-

ва ти исте еле мен те НКН на ли сте Уне ска. Ту ми сли мо, пре све га, на ој ка чу, 

ган гу, бе ћа рац и глу во (ни је мо) ко ло. То нам омо гу ћа ва и Кон вен ци ја Уне ска, 

и ње гов Се кре та ри јат. 

А што се са ме ој ка че ти че, Ср би ја мо же од мах да је но ми ну је на ли сте Уне-

ска, јер ој ка ча је зва нич но упи са на у На ци о нал ни ре ги стар НКН на ше др жа ве, 

што пред ста вља зна ча јан ре зул тат, ко јем су се, гле, су про ста вља ли не ки на ши 

„са лон ски“ екс пер ти. Као ве ков на вер ти ка ла пси хо ло шко-мен та ли тет ског, со-

ци о ло шко-ан тро по ло шког и исто риј ско-кул ту ро ло шког про фи ла, са све про-

жи ма ју ћим ду хов ним зна че њем за Ср бе Ди нар це-Кра ји шни ке, ој ка ча је да нас 

за жи ве ла пу ним плу ћи ма у Ср би ји (Вој во ди ни, на ро чи то) и пред ста вља ре-

пре зен та тив ни при мер у сва ко днев ном пре по зна ва њу иден ти те та и кон ти ну-

и те та овог кри ла срп ског ет но са.

Ср би ја до ју че ни је има ла у сво јим за ко ни ма син таг му „не ма те ри јал но кул-

тур но на сле ђе“, то јест „ду хов но бла го“, чи ме ни су би ли ство ре ни прав ни ме-

ха ни зми за но ми но ва ње по ме ну тих еле мен та на ли сте Уне ска. Хр ват ска, пак, 

ни је има ла тај про блем, па је по ста ви ла чак два на ест „сво јих“ еле ме на та на 

ли сте Уне ска. У ме ди ји ма, на кул шур ним бил бор ди ма и дру где, Хр ват ска на 

сва зво на ре кла ми ра по ме ну те еле мен те пре у зе те ба шти не и унов чу је их то-

ком ту ри стич ке се зо не на Ја дран ском мо ру и на дру ге на чи не.

У но ви је вре ме, у Ср би ји по сто је из ве сни по ку ша ји по ме ра ња са мр тве тач-

ке, али и да ље без зду шне ин сти ту ци о нал не по др шке и агил ног ло би ра ња на 
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свет ском пла ну. Тек не дав но, Ср би ја је, ко нач но, ус пе ла да свој пр ви са мо стал-

ни еле мент НКН – срп ску сла ву, упи ше на Ре пре зен та тив ну ли сту Уне ска. 

Сле де ћи по ку шај би ће оли чен у срп ском ко лу. И то је већ не што, но и да ље – 

ма ло, у ка ска њу за дру ги ма. Об ли ци при су ства Уне ска у Ср би ји и обр ну то, ка-

ко ре че је дан ет но лог, ве о ма су јад ни. 

Ова књи га по ка зу је рас ко шно кул тур но бо гат ство за пад ног кри ла срп ског 

на ро да и ње го ве спе ци фич не бо је. Она ја сно ука зу је ко ме при па да ој кач ка пе-

ва ни ја. Из ме ште на из свог при род ног ге о граф ског, исто риј ског и кул тур ног 

про сто ра, ој ка ча да нас, као што жи вот по ка зу је, уве ли ко жи ви у Ср би ји, нај ма-

сов ни је и нај ја че – у Вој во ди ни. 

По сле ра та (1991–1995), у Ср би ју је до шао огро ман број Ср ба Ди на ра ца-

Кра ји шни ка. По зва нич ном по пи су, у Ср би ју je при сти гло 617.000 из бе гли ца и 

прог на ни ка, од ко јих je нај ве ћи број Ср ба. Од то га, пре ко по ла ми ли о на до би ло 

je др жа вљан ство Ср би је. Kao ле ги тим ни гра ђа ни ове др жа ве, они има ју за га-

ран то ва на људ ска пра ва, па та ко и пра во да по Кон вен ци ји Уне ска жи ве соп-

стве но кул тур но на сле ђе. 

С об зи ром да је ма тер њи је зик нај ва жни ји еле мент не ма те ри јал ног кул тур-

ног на сле ђа, срп ски (у ије кав ској ва ри јан ти) кроз ој ка чу про пе вао је и до сти-

гао свој умет нич ки мак си мум отва ра ју ћи бо га те би са ге жи вот них те ма и мо ти-

ва, пе снич ких сли ка и при зо ра, те жи вот них иде ја и по ру ка са мен та ли тет-

ским, ка рак те ро ло шким и пси хо ло шким спе ци фич но сти ма Ср ба Ди на ра ца-

Кра ји шни ка.

У исто риј ског ге не зи на шег жи вот ног про сто ра, ва жно je при по ме ну ти и ве-

ли ку др жав ну ко ло ни за ци ју ор га ни зо ва ну по сле 1945. го ди не од стра не ју го-

сло вен ске др жа ве. Та да je у Ср би ју, на ро чи то у њен се вер ни део – у Вој во ди ну, 

при сти гло, нај ви ше из Бо сне и Хер це го ви не, али и из дру гих ју го сло вен ских 

ре пу бли ка, на сто ти не хи ља да Ср ба Ди на ра ца-Кра ји шни ка. 

Ми гра ци је срп ског ди нар ско-кра ји шког ста нов ни штва од но се се на цео 

два де се ти век, али и на ра ни је пе ри о де. Од тих вре ме на, кроз мно ге ге не ра ци-

је, на пла ну не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, у Ср би ји су раз ви је не број не 

за јед ни це, гру пе и по је дин ци, ко ји не гу ју сво ју ба шти ну с ко ле на на ко ле но из-

ра жа ва ју ћи та ко свест о соп стве ном иден ти те ту и кон ти ну и те ту. 

Уза све ре че но, да нас у Ср би ји жи ви око два и по ми ли о на ста нов ни ка срп-

ског ди нар ско-кра ји шког по ре кла. То je огром на и оба ве зу ју ћа енер ги ја ко ја 

на ла же да др жа ва Ср би ја и ње не ин сти ту ци је за кон ски ре гу ли шу и за шти те 

пра ва сво јих гра ђа на на пла ну очу ва ња не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. 

Жи вот не чи ње ни це и ди на ми ка раз во ја по ме ну те тра ди ци је у Ср би ји, број-

ност и агил ност при су ства ње них об ли ка, на про сто на ла жу да ој ка ча и дру ги 

ви до ви ду хов не ба шти не Ср ба Ди на ра ца-Кра ји шни ка бу ду пре по зна ти и на 

свет ском пла ну, и на ђу сво је за слу же но ме сто на Уне ско вој ма пи не ма те ри јал-
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ног кул тур ног на сле ђа чо ве чан ства. Ма ка ко нас ода свуд ва ра ка ли и пре во ди-

ли жед не пре ко во де, од пре суд ног је зна ча ја, и нај ва жни је, да са ми се би не ба-

ца мо кли по ве у точ ко ве, већ да упор но са би ра мо сво ју ба шти ну, чу ва мо и не-

гу је мо у окви ру соп стве ног на ро да и др жа ве, шти те ћи је та ко од ала и за ла 

што нас, из ва на и из ну тра, не пре кид но ку ша ју и на па да ју. 

 Н. Грујичић
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У по тра зи за срп ским ој ка чи ма ко ји су би ли чу ве ни у сво ме кра ју, а не ки и 

ши ре, до про сам до дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка. На рав но, ој кач ка пе ва-

ни ја мно го је ста ри ја, и не зна јој се тач ка за мет ка. Али у по тра зи за пе ва чи ма 

или они ма ко ји не што о њи ма зна ју, мо же мо тек то ли ко до ку чи ти. Ни ко се до-

сад ни је си сте мат ски ти ме ба вио, ни ти је ко у де вет на е стом ве ку, или ра ни је, о 

овим пе ва чи ма по и мен це пи сао. 

За ову при ли ку, нај ду бље, по го ди ни сво га ро ђе ња, на ла зи се ој кач Бо жо 

Пут ник (рођ. 1872) из Гво здан ског код Дво ра на Уни, а по том Стан ко До му-

зин (1875) из се ла Мед на код Мр ко њић Гра да, чу ве ни из во ђач ој ка ли ца. При-

ја шин Стан ка До му зи на у из во ђе њу по тре са ли ца, То дор То до ро вић (1887), 

жи вео је у До њој Пец ки код Мр ко њи ћа. У Ја се но вим По то ци ма код Мр ко њи ћа, 

ро ђе ни с кра ја де вет на е стог ве ка, Ни ко ла Ђа ко вић Вур даш и Ми лан То до ро-

вић Ани чић. Из Ба ра ћа код Мр ко њи ћа, та ко ђе ро ђе ни у то вре ме, чу ве не ста-

ри не из По по ви ћа, зва ни Је ври ћи, бра ћа Ми лан-Ми лан да, Па вле-Па јо и Мар-

ко-Мар ке ла.

Из Стро ји ца код Ши по ва, ро ђе ни пре де вет сто те го ди не, Ста ни ша По по вић 

Ба цо и Шпи ро То до рић Шпи ре ти на. Са Ко чи ће вог Зми ја ња, Ву јо Сла до је вић 

Шту ца но вић, ро ђен у Лу си ћи ма кра јем де вет на е стог ве ка. У За кло па чи, код 

Пли твич ких је зе ра, у ој ка ни ма пред ња чио је Ра де Бу ба ло Ра да (1885). У Гво-

здан ском на Ба ни ји, пак, Сто ја Ше сто (1887), чу ве ни глас жен ске ој кач ке пе-

ва ни је.

Из се ла Ра дић код Бо сан ске Кру пе, Или ја Бо жин Бе ро ња (1890) и Сто јан 

Пе тров Бе ро ња (1891), из дан ци по ро ди це ко ја је да ла мно го пе ва ча. За тим, 

Ла зо Зми ја њац и Цви јо Зми ја њац, из исто га ме ста, ро ђе ни кра јем де вет на е-

стог ве ка, као и Сте ван Пи ли по вић, Или ја Ло нић Ил кан и Мак сим Ко ва че вић. 

То га го ди шта, из Сте ке ро ва ца код Гла мо ча, чу вен је био Ми ле Ко па ња, зва ни 

Ми ле ка ња, со лун ски до бро во љац.

Са Ба ни је, из Ве ли ког Шу шња ра код Пе три ње, Ђу ро Ма ри чић (1892) и Та-

на си ја По ли мац (1893). За тим, Ма ки ви ја Ми ли че вић (1895), уда та Пут ник, са 

Ба ни је, из се ла Га ге код Дво ра на Уни. Са Ку пре са, из се ла До њи Ма ло ван, Ђу ка 

Кан лић (1898). Ис под де вет сто тог го ди шта су и Сте ван Шу кун да и Ми лош 

Шу кун да из Бре зо вог по ља код Гли не. Ро ђе ни пот крај де вет на е стог ве ка на 

Кор ду ну, из се ла Тру пи њак код Кр ња ка, ис так ну ти пе ва чи ој ка че: Јан ко Бо жић 

Јан ку ла, Мир ко Ко кир, Ми лић Ко кир и Ђу ро Ман дић. Из Ма ло ба би ћа код Кр ња-

ка, Си мо Ма ло ба бић Ку кан, ра њен у Пр вом свет ском ра ту.

РИЗНИЦА ИМЕНА ПЕВАЧА ОЈКАЧЕ
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*

Ово су би ли, по мом ис тра жи ва њу, нај ста ри ји ој кач ки пе ва чи ко ји ће на но во 

би ти по ме ну ти то ком ово га за пи са. Пре глед име на об у хва та Бо сан ску Кра ји-

ну, Ба ни ју, Кор дун, Ли ку и Дал ма тин ску За го ру, и по не што ши ре, а по том и 

Вој во ди ну (Ср би ју). У то ме су ми по мо гли при ја те љи по ре клом из кра ји шко-

ди нар ских кра је ва, ко ји су, с ко ле на на ко ле но, успе ва ли да за пи шу име на и, 

по не кад, дру ге по дат ке. При ру ци су ми би ли и из во ђа чи ој кач ког на род ног 

бла га, жи ви чу ва ри срп ске тра ди ци је. Ме ђу њи ма, не ки се пре ци зно сећаjу го-

ди не и ме ста ро ђе ња пе ва ча, или су им дру ги пре не ли, а по не ки – не. Гдег де се 

уз го ди ну по ја ви ре дак жи вот ни де таљ, не ка спе ци фич ност или ти анег дот ски 

ме да љон. То сам од мах уно сио, но че шће, то су са мо име на и пре зи ме на, по не-

кад са на дим ком, а што је у вре ме ну пред нама мно го, спо мен за не за бо рав.

Ово ће би ти пр ви „ре ги стар“ пе ва ча де се те рач ког ри мо ва ног дво сти ха у ра-

зно вр сним ој кач ким ме ло ди ја ма. Не ма сум ње, не ка име на, па и она ва жна, не-

ће из ро ни ти из пе не за бо ра ва, на про сто – жи вот са сво јим ла ви рин ти ма, без 

Ари јад ни не ни ти, оста ви по не ког у та ми. Ме ђу тим, мо жда ће се тих за гу бље-

них, не за пи са них име на у овој књи зи, мо ти ви сан ње ним са др жа јем, не ко од 

чи та ла ца, из сво је или ком шиј ске ло зе, се ти ти и пред ло жи ти за но ва из да ња 

ове или слич не књи ге.

У мо јој до ку мен тар но-умет нич кој еми си ји „Ој ка ча – ве ков на пе сма Пот ко-

зар ја“ (ТВНС, 1990), на род ни пе сник, пе вач и и гу слар из Га ре ва ца код При-

је до ра, Осто ја Ми о драг (1925), сли ко ви то на во ди име на чу ве них пе ва ча по-

сле Дру гог свет ског ра та. Ка да би се, ве ли, бра ћа Ко ва че ви ћи из Бо жи ћа по пе-

ли на три ашла ме (тре шње), ко год би их чуо, отво ре них уста би се чу дио ка-

ко ле по спа ру ју гла со ве из кро ша ња, уда ље них и по не ко ли ко ме та ра – па цео 

крај ужи ва. За тим, на во ди Ва су Ба ши ћа из Га ре ва ца, ко ји је и у ста ре да не не-

пре кид но пе вао ој ка чу, а с њим, у кра ју чу ве ни, Дра ган Пе цаљ и бра ћа Же жељ. 

Ми о драг ис ти че Дра гу Вра ње ша и ње го ве две се стре, Бо ју и Ла зар ку – кад за-

пе ва ју, сва ко би за стао од ми ли не да их чу је. 

По дру гим из во ри ма, по нај пре из по ро ди це Бр дар, ме ђу зна чај ним пе ва чи-

ма ој ка че у Пот ко зар ју, на ла зи се и Ла зар Бр дар (1910) из Гор ње Дра го ти ње, 

ко ји је ве шти ну пре нео на сво је си но ве, Мом чи ла Бр да ра и Сло бо да на Бр да ра 

(ви ђе ног ојкáча и там бу ра ша, знал ца ста ри јих „гла со ва“). У чу ве не пе ва че ове 

ге не ра ци је, спа да ју и Но вак Ја во рић из Ју тро гу ште, Све то То мић из Дра го ти-

ње и Ђи до Ку ка ви ца из (Бо сан ског) Но вог Гра да. 

Ми ло рад Са џак (1937) из Гор ње Дра го ти ње, знао је и „гла со ве“ са Ба-

ни је и Кор ду на, и мно ге ста ри је, ис ти цао да је ој ка ча „уро ђе нич ка пје сма“, у ду-

бин ском сми слу ре чи, и да се пре рас па да СФРЈ ни је сме ла пе ва ти у хо те ли-

ма у При је до ру и дру где. Из Гор ње Дра го ти ње су и Дра го љуб Пе ше вић, Дра-
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ган Сто ја ко вић, Ла зар Сто ја ко вић, Ми лан Ту ру ди ја, Ра де Ту ру ди ја и Рат ко Ту-

ру ди ја.

За тим – Ма ној ла Кур но га (1910), Бо јан Ми ка но вић (1911) и Дра гу тин Га-

вра но вић (1912), сва тро ји ца из Бу сно ва. Уз њих је и Гој ко Ћи рић (1912) из Ма-

рић ке. Он да, но ва ге не ра ци ја из Бу сно ва, Здрав ко Ми лу ти но вић, Ра де Ми ка но-

вић (1938), Ду шан Ми ка но вић (1940), Са во Ми ка но вић (1941) и Ра де Ко сић 

(1946). Сле де, Бје лан Ми о дра го вић (1937) и Ра де Пре до је вић, из Ма рић ке.

Око При је до ра сле де, Алек са Мр шић из Ра са ва ца, Ра де Ко ва че вић из Ор ло-

ва че, те Ду шан Вр хо вац и Ни ко Зр нић, из Ни ше ва ца. Ра де Сто ја но вић из Ве ли-

ког Па лан чи шта, Ран ко Јо ва но вић из Га ћа на, Бо ро Ро квић из Ра ке ли ћа, Рај ко 

Бу ди мир из Пе ји ћа, те Сто јан Рат ко вић („опер ског“ гла са), Сло бо дан Кец ман Ћа-

бо, Ра де Ан ђе лић, Ра до мир Ан ђе лић и Дра шко Ку со нић – сви из Ми ља ко ва ца. 

Ми тар Тор би ца (на би ци клу пе вао до При је до ра), Но вак Тор би ца и Ми лош 

Кне же вић Ша ра, сва тро ји ца из Го мје ни це, Дра го Ми кић са Бал ти них Ба ра, 

Ми тар Ра да ко вић из Га ре ва ца, Дра ган Ву ји чић и Урош Ву ји чић из Са ни ча на. 

Из се ла Ба би ћи, Дра ган Кос и бра ћа Па ни ћи – Вин ко, Ми лош и До бри вој. 

За тим, Ми ле Бо гун, Дра го Бо гу но вић, Ма рин ко Бо гу но вић и Рат ко Цви јић, из 

Бре зи ча на, те Ми ћо Бо ја нић Бра да и Ву ка шин Са вић из гра да При је до ра.

Из Омар ске, чу ве ни ој ка чи: Бран ко Ћуп (1924), Дра го Да кић (1929) и Слав-

ко Се ку лић (1932), пр ва чи ли у Ста ром ко зар ском ко лу на збо ро ви ма око цр-

ка ва бр в на ра у Ма рић кој и Је лић кој. По зна те пе ва чи це: Ра дој ка Ма мић (1931) 

и Ми ра Ву че та (1937). За тим, Ми ћо Ћуп (1943), Бран ко Стар че вић (1947), 

Во ји слав Се ку лић (1952) и Бо ри слав Се ку лић (1954). Из Пи ска ви це, Ми ло-

рад Гли гић Ту бан, из Ве ри ћа Ни ко ла Зр нић, Ми ло рад Ка са ло вић, Дар ко Ђу-

ђић, Дра ги ша Ђу ђић, Слав ко Ђу ђић, Лу ка Ла зић, Рат ко Ла зић, Ма рин ко Кон-

дић и Но вак Ку кић. 

Три брач на па ра – Срет ко Ба шић и Де са Ба шић, из Га ре ва ца, Но вак Ми ка-

но вић (ро дом из Бу сно ва) и Пер са Ми ка но вић (ро дом из Ве ли ког Па лан чи-

шта), су пру жни ци са Ури ја, Ра до ван Пе кић и Ву ка Пе кић, из Ма лог Па лан чи-

шта, чу ве ни и по ет но-му зе ју. 

Ме ђу ис так ну тим пот ко зар ским пе ва чи ца ма ој ка че на ла зе се Ми ка Ђу ри ца 

(1930) и Дра ги ња Кар ли ца из Бре зи ча на, Ан ка Ву ји чић (1930) из Је лов ца, 

Бо ја Ка ча вен да из До ње Дра го ти ње, по ре клом из Стри го ве, ра ди ла у Не мач-

кој, Ан ка Ста кић (1937) из Ја ру га, Ми ле ва Др ча и Ра дој ка Др ча, из Гор ње 

Дра го ти ње, Да ра Бал та (1937) из Ба би ћа, и још јед на, мла ђа де се так го ди на, 

исто га име на и пре зи ме на, те Де са Са ва но вић из До њих Га ре ва ца, Ра да Но ва-

ко вић из Омар ске, Да ра Са ва но вић из Ве ли ког Па лан чи шта, Ду шан ка Ту бин из 

Је лов ца, Ста на Шкон дрић из Ба би ћа, Мил ка Ву ко брат из Па лан чи шта и На да 

Ја во рић из До њих Га ре ва ца. У но ви је вре ме, из Ве ри ћа: Мир ја на Ђу ђић, Бор ка 

Вуч ко вац, Је ле на По по вић, Зо ра Та лић, Вин ка Дра ги че вић и Ра да на По по вић. 
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Ква ли те тан ој кач ки из да нак у Пот ко зар ју оли чен у та лен то ва ним мла дим 

мом ци ма из Гор ње Дра го ти ње пред ста вља ју Дар ко Др ча, Мла ден Ту ру ди ја, 

Дми тар Ту ру ди ја и Ра до ван Егић. Они су има ли ја ку по др шку у ста ри јим ме-

шта ни ма-пе ва чи ма и та ко ста са ли у ве ро до стој не на ста вља че ој кач ке пе ва ни-

је. Де лу ју ор га ни зо ва ни у гру пу „Но во Пот ко зар је“, ко ја је на ста ла из ста ри је, 

„Пот ко зар је“.

Нај чу ве ни ји там бу раш по ре клом из Пот ко зар ја не су мљи во је Рај ко Кне же-

вић Бра јић (да нас жи ви у Зе му ну), ко ји је пре не ко ли ко де це ни ја сни мио за 

Ра дио Бе о град две сингл-пло че са за ви чај ним зву ци ма и сти хо ви ма: „Сан мај-

ке Мла де на Сто ја но ви ћа“ (1967) и „Бит ка за Трав ник“ (1969). Он је од свог 

оца Сто ја на на у чио да сви ра там бу ри цу и пре ва зи шао га у тој ве шти ни. Нај чу-

ве ни ји там бу раш у том пот ко зар ском кра ју, пре Рај ка Ке же ви ћа Бра ји ћа, био је 

Пе ро Цви јић из Ах ме то ва ца, ко ји је, кад је чуо како мла ди Рај ко сви ра и пе ва, 

по ди гао ње го ву ру ку и ре као: „Ево мо га на сљед ни ка!“ 

Рај ко Кне же вић Бра јић пам ти пе ва че пре Дру гог свет ског ра та, ко ји су пре-

жи вев ши ко зар ско стра да ње, на ста ви ли с ој кач ком пе ва ни јом и по сле ра та. То 

су, пре свих, пе ва чи-пр ва ци ро ђе ни два де се тих го ди на два де се тог ве ка: Дра го 

Чо бан из се ла Пру сци, Ђо ко Лу кић из По бр ђа на и Ми ћо Бр дар из Ма ри на. За-

тим, Ми лан Кра вић из Стри го ве, Ми ка и ло Кне же вић и – Мир ко Ра дак из Дра-

го ти ње, ко ји је по ги нуо у Дру гом свет ском ра ту. Чу ве ни пр вак у ко лу био је 

Жар ко Бо ро је вић из Свод не. Не над ма шне до да на шњих да на оста ле су пе ва-

чи це из те ста ри је пред рат не ге не ра ци је, из се ла Дра го ти ња: Дра ги ца Са џак, 

Ра дој ка Др ча, Дра ги ња Бр дар, Са ва То мић, Па ва То мић и Ми ља То мић. 

Рај ков отац Сто јан пам тио је још ста ри је пе ва че, сви из по ро ди це Шип ка у 

се лу Ју тро го шта.

О то ме ко ли ко су у Пот ко зар ју и на Ко за ри би ли оми ље ни там бу ра ши код 

де во ја ка, го во ри ле ген да ко ју је пре нео Рај ко Кне же вић Бра јић. Дав но, је дан 

ру жан мо мак за про сио је ле пу де вој ку, и од мах био од би јен. Но ка да је по но во 

до шао у ње ну ку ћу, ово га пу та са там бу ри цом, за те као је де вој ку ка ко про си ја-

ва бра шно за сто лом, у ома ле ном ста ром си ту. За пе вао је уз там бу ри цу и ома-

ђи јао де вој ку. Она ко ру жан, кру не ћи сит не зву ке низ је ца ју ће жи це, там бу раш 

се из се кун де у се кун ду про леп ша вао, а де вој ка му, хип но ти са на, не ис пу шта-

ју ћи си то у по кре ту, при шла по тра гу про си ја ног бра шна и ре кла да хо ће да се 

уда за ње га!

Ево пе ва ча из Че ле би на ца код Ду би це: Си мо Ву ко вић (1925), Ми лин ко 

Кне же вић (1925), Бо шко Кос (1928), Бран ко Ву чи ће вић (1930), Рај ко Ву-

ји чић (1932), Све то Га јић (1932) Ра до ван Вла хо вић (1934) и Све то Бо јић. 

Пе ва чи це из Че ле би на ца: Ан ђа Кос (1921), Ан ђа Ву ко вић (1923), Зо ра Кне-

же вић (1923), Ми ло са ва Ко ва чић (1930), Да ни ца Вла хо вић (1931). Ран ко 

Ву ја но вић из Чи тлу ка код Кне шпо ља, Љу бан Зец из Кне жи це, Бо шко Ни ко лић 
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(1950) из Ме ђу во ђе, те Ду шан Ку нић (1933) и Ду шан Ћи ве ри ца из Је лов ца. 

Чу ве ни су и Мом чи ло Бе ра, Здрав ко Бе ра и Во јин Бе ра, из Но вог Гра да, те Рај-

ко Ан то нић из Свод не. 

Из Пру са ца код (Бо сан ске) Ко стај ни це, Дра гу тин Лу јић (1919), Ђу ро 

Сер дар (1934), Љу бан Кре со је вић (1936), Љу бан Де ја но вић (1937), Во јин 

Су зић (1937), Бра ни слав Лу јић, Не ђо Јан ко вић, Мла ђен Гру бље шић, Дра ган 

Лу кић Ча вић (жи ви у Ба на ту) и Осто ја Јан ко вић. Из Пру са ца, же не: Ми ле ва 

Лу јић (1920), Ми ли ца Кре со је вић (1933), Ми ра Сер дар (1938), Сто ја Шур-

лан (1939), Да ни ца Об ра до вић, Ду шан ка Гли гић, Ми ле на Гли гић, Да ра Ма-

чак и Ра дој ка Ма чак. 

Из По бр ђа на код Ко стај ни це, Бо шко То мић и Ми лу тин Бо ро је вић. Из Ку ља-

на, Вељ ко Јо кић (1934), Ра де Вра не ше вић, Жив ко Ма чак (сви рао и усну хар-

мо ни ку) и Бо шко Ма рин ко вић. Из Мра ко до ла, Да ни ца Гли гић (1934). Из Жу-

ље ви це код Но вог Гра да, Ра да Га јић и Здрав ко Зго ња нин (жи ви у Би је љи ни). 

Из До бр љи на код Но вог Гра да, На да Де ја но вић (1939). Из Во ди че ва, Мир ко 

Зго ња нин, те Ми ло рад Ђур ђе вић и Бран ко Кре со је вић, оба жи ве у Но вом Са ду.

Ба ни ја је зна чај на ој кач ка ре ги ја. У при ку пља њу име на, нај ви ше ми је по мо-

гао Ми ло рад Ло нић из Но вог Са да, а ње му, опет, Ми лан По ло ви на, по ре клом 

из Лу шча на код Пе три ње, да нас на ста њен у Срем ској Ка ме ни ци. Је дан од ка-

зи ва ча, Сте во Ва си ље вић, из Ча вло ви це код Дво ра на Уни, да нас жи ви у Но-

вом Са ду, на вео је да су у ње го вом род ном се лу по зна ти ој ка чи: Ми лан Ва си-

ље вић (1922), Ла зо Ва сић, Ра де Ва сић, Ми шко Ли чи на, Бо ро Ко ва че вић, Љу-

бан Ва сић, Ми лан Ву ја кли ја, Ду шан Ва сић и Ми шко Ма ти кош. Жен ски гла со ви 

су дра гу љи на Ба ни ји. Ро ђе не из ме ђу 1940. и 1953. го ди не, из Ча вло ви це су 

Мил ка Тин тор, Ева Тин тор, Ми ра Ва си ље вић, Мил ка Ву ја кли ја, Зор ка Ва си ље-

вић, Ми ра Ва сић, Ан ђа Ва сић и Зо ра Ва сић. У се лу Бре зо во По ље код Гли не, 

чу ве ни ој ка чи су Ми лан Пе тро вић и Ми шко Пе тро вић.

Са ва Пут ник (1951), ро дом из Гво здан ског код Дво ра на Уни, да нас жи ви 

у Ру ми, на во ди пе ва че из свог се ла и ши ре. Као нај ста ри је по ми ње Или ју Бе ка 

(1902) из се ла Бе ке и Јан дри ју Бе ри ћа (1902) из Гво здан ског, ко ји је пе вао 

и уз гу сле. Да ље, из Гво здан ског су Ду шан Ни ше вић (1925), Или ја Ше сто 

(1927), Дра ган Сла вуљ (1928), Дра ган Пут ник (1928), Ра де Ше сто (1931) 

и Ра де Пут ник (1949). По зна те пе ва чи це из Гво здан ског: Ол га Сла вуљ 

(1927), Бо ја Пут ник (1928) и Ана Ше сто (1931). Из Ша ма рич ке Драгe, Пе-

тар Вуч ко вић (1919), био по знат и по сви ра ла ма и по буб ње ви ма, за тим, из 

истог ме ста, Со фи ја Виц ко вић Чо лић (1923) и Љу ба Ни ше вић Ву ке лић 

(1928). Из Зрињ ске Дра ге, Дра ган Виц ко вић (1946).

Да бо ме, не у га сла ој кач ка пе ва ни ја пре но ше на је с ко ле на на ко ле но. Бо жо 

Пут ник (1872), из Гво здан ског (Дво ра на Уни), на у чио сво га си на Са му и ла 
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(1901) да пе ва. Са му и ло (Са мој ло) Пут ник пре нео, за тим, на си на Дра га на 

Пут ни ка (1928), а овај опет на сво га – Ра ду Пут ни ка (1949). Уз ра зно вр сне 

ој кач ке ме ло ди је (и оби ље ри мо ва них дво сти хо ва), пре не се на је и она са чу-

ве ним ре фре ном „Тра во, тра во зе ле на“. Сто ја Ше сто (1887) на у чи ла је од 

сво је мај ке Ма ки ви је, па пре не ла на уну ку Бо ју (1928), а ова на сво ју ћер ку 

Са ву Пут ник, по ред мно штва ра зних ој ка ча, и пе сму „Ви ја ла се вр би чи ца“. За-

тим, Ма ки ви ја Ми ли че вић уда та Пут ник (рођ. 1895), из се ла Га ге код Дво ра 

на Уни, на у чи ла је, по ред оста лог, од сво је ба ке и пе сму „Ши ро ко је ли шће 

ора’ово“.

По ка зи ва њу Јан ка Ви лу са (1950) из Лу шча на код Пе три ње, да нас на ста-

ње ног у Ве тер ни ку, нај ста ри ји пе ва чи из ње го вог се ла су Ми лош Мар киш 

(1909), Ја зо Бје ла но вић (1910) и Ми шан Ко ко рун (1912). Јо ван и Ми шан 

су че сто пе ва ни ју за по чи ња ли сти хом: „Јо во Ма ру на сви ра лу зо ве...“. Они су 

би ли умет ни ци и уз ди пле и бу бањ. За тим, ој ка чи Ми ле Бје ла но вић и Ђу ро 

Ми ље вић, те гу слар Јан ко Ра де лић (1917). Ро ђе ни из ме ђу 1915. и 1920. го-

ди не – Ми ле Ви то рац Ми ле та, Ду шан Ма ри чић, Пе таш Ра де лић, Ра де Ра де лић, 

Јан ко Ра де лић и Бо жо Ви лус, пе ва ли и на пе ру ша њу и ма ши на њу (вр шид би 

жи та). Ро ђе ни из ме ђу 1925. и 1930. го ди не, Мир ко Ви то рац, Ђу ро Ви лус, Пе-

ра Ви лус и Адам Ми ље вић Ашун.

Ро ђе ни из ме ђу 1932. и 1935. го ди не, из Лу шча на, Ра де Мар киш Па ћун, Ду-

шан Бје ла но вић, Ми лош Мар куш Мр мић и Мир ко Шер бе џи ја. Ро ђе ни из ме ђу 

1936. и 1938. го ди не, Мир ко Ви то рац, Ми лан Гво јић, Јан ко Ма ри чић, Бо жо 

Ви лус, Ђу ро Ка шпен да и Ђу ђа Ста ме нић. Као чу ве на мај стор ска ко сач ка гру па, 

по зна ти су Ђу ро Ви лус Ро ђеч ки, Ми ле Ра де лић Кр љо, Пе тар Ви лус и Љу бан 

Вуч ко вић. Из Гор њих Лу шча на, нај бо ља дру жи на ој кач ких пе ва ча: Сте во Цви-

јић Пле ша, Та на си ја Цви јић Ичов, Ла зо Ку ло је вић Ла кан и Ћа не Кру ја ић, сви-

рао и пе вао и уз дво жи цу-там бу ру. Ој кач ки ду ет чи ни ли с Ми ле Ру ла и Ми ле 

Ме ћа ва Ма ли, пе ва ли ој ка че са ре фре ном „Ма ри це, Ма ро“, у во зу ју тром на ли-

ни ји Дре но вац – Бан ски Гра бо вац – Пе три ња. 

Ме шо ви та жен ско-му шка пе ва ни ја, са ре фре ном „Др мај, за др мај, дрм ко жу-

ном, дрм, дрм, дрм“, чу ла се и при ра до ви ма на по љи ма: Ан ђа Ста ме нић, Ан ђа 

По ло ви на, Или ја По ло ви на и Ду јо Ба но вић. Жен ска дру жи на, при же тви и су-

шуд би: Ру жа Ра де лић, Сто ја Ра де лић, Ду шан ка Ра де лић и Дра га Ви лус. Жен-

ска ој кач ка дру жи на, на че лу са Ста ном Ра де лић (1920): Ана Ви то рац, Дра-

ги ца Гво јић, Ма ри ца Ка шпен да, Се ка Ста ме нић и Ма ра Вуч ко вић. Пре по след-

њег ра та, ТВ За греб сни ми ла је њи хо во пе ва ње: „Устај ја ње, ше ни ца се жа ње“. 

Зор ка Ми ље вић, Љу ба Ја ић, Дра га Ми ље вић и Ма ри ца Ви тор ска, из во ди ле су 

та ко зва но „те жач ко пје ва ње“, са по чет ним сти хом: „Кад по гле дам пре ко сви ју 

се ла...“. Из Лу шча на је, по ка зи ва њу Ми ло ша Ма ри чи ћа, и Миљ ка Ви то рац 

(1931). По из во ру Ми ло ра да Ло ни ћа, пе ва чи це из Бли ње код Пе три ње, Дра-
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га Вид мар, Мил ка Го лу бо вић и Ду шан ка Па вло вић, на сту пи ле су на ТВ За греб 

12. апри ла 1959. го ди не. 

Из се ла Гор ња Ба чу га код Пе три ње, по ка зи ва њу Јан ка Ви лу са, по зна ти пе-

ва чи и там бу ра ши: Жив ко Пре ча ни ца (1936), Ми лан Пре ча ни ца, Стан ко Рај-

шић Тан дар (1935), Ђу ро Рај шић, Ни ко ла Ка шпен да, Ва со Ме ти кош и Ва со 

Рај шић (1938). По ка зи ва њу Ми ло ша Ма ри чи ћа из Гор ње Ба чу ге су и Лу ка 

Ја ња нин (1928), Сте ван Ка шпен да (1930) и Ђу ро Рај шић (1940), а из До-

ње Ба чу ге, Ђу ро Ђу кић (1925), Јо ван Са ве Гру бје шић (1931), Ма ри ца Ту ро-

по љац (1936), Јо ван Ада ма Чуч ко вић (1938) и Пе тар Лу ке Ма ђа рац (1940). 

Ка зи вач Ми лош Ма ри чић (1944) из Ве ли ког Шу шња ра код Пе три ње, на-

во ди пе ва че из сво га се ла: Та на си ја По ли мац (1893), Ђу ро Ма ри чић (1892), 

Ми лан Го леш (1905), Стан ко Ма ри чић (1906), Бран ко Ма ри чић (1918), 

Ми ка Бун чић Не вај да (1921), Па вао Ма ри чић (1921), Љу ба Ми ло бра то вић 

Бр кић (1925), Ђу ро Ја ња то вић (1927), Бо жо Го леш (1928), Да ни ца Бр кић 

(1930), Ни ко ла Ма ри чић Пје во (1930), Ђор ђе Ма ри чић Ма цан (1930), Јо цо 

Ми ло бра то вић (1934), Љу бан Ма ри чић (1936), Стан ко Кон чар (1938) и 

Да ни ца Бун чић (1947).

У Бан ском Гра бов цу код Пе три ње: Стан ко Ште ко вић (1928), Љу ба Ште ко-

вић (1928), Сте во Ми лић (1929), Ђу ро Се ку лић (1933), Сте ван Бан дур 

(1933), Ду шан Мар ти но вић (1934), Ђу ка Мар ти но вић Ђуј ка (1935), Ва со 

Је кић (1945), Ла зо Ште ко вић (1946), Дра ган Је кић (1949) и Адам Ште ко-

вић (1955). Из Јо ша ви це код Пе три ње, Пе тар Па у но вић (1927) и Бран ко Па-

у но вић (1938). Из Вла хо ви ћа код Гли не, Еви ца Ште ко вић (1952), да нас жи-

ви у Шап цу.

Сте ван Ра да но вић (1948) ро дом из за се о ка Дан гу бе у Бре зо вом По љу код 

Гли не, и сâм од ли чан ој кач и чу ве ни там бу раш, дао ми је чуд но ват спи сак пе-

ва ча и пе ва чи ца из ово га кра ја – сви пре зи ме ном Пе тро ви ћи, а раз ли чи тих ло-

за. Ње гов отац Осто ја Пе тро вић (1927), пре ми нуо млад – у три де сет сед мој 

го ди ни, тр го вац, пе вач и гу слар, хај дуч ког нер ва, са мо у ки мај стор у др ве ту и 

ко ва чи ни. Пра вио од ја во ра гу сле и там бу ри це-тро жи це, ни чи је ни су зву ча ле 

по пут ње го вих. Као ој кач ки пр вак, од лич но упа ри вао са Мој си јом Пе тро ви ћем 

и Љу ба ном Пе тро ви ћем. Нај уп ча тљи ви је – уз ра киј ски ка зан: „Ево ко тла, ево 

бра та мо га, / не мо же мо је дан без дру го га“. Сте ва но ви ро ди те љи, Осто ја Пе-

тро вић и Да ни ца Ра да но вић, до не ли су на свет пе то ро де це, ко ја но се мај чи но 

пре зи ме – отац ни је хтео да се вен ча. 

Нај ста ри ји из Бре зо вог по ља, Сте ван Шу кун да и Ми лош Шу кун да, ро ђе ни 

су кра јем де вет на е стог ве ка. Ка жу да бо љих пе ва ча од њих у кра ју ни је би ло. 

Истог пре зи ме на – Шу кун да, при лич но мла ђи, Гој ко, Жив ко и Ду шан (сâм пе-

вао упа ре них гла со ва, као дво ји ца). Ни ко ла То вар ла жа, до бар ој кач, имао ше-

сто ро де це, два си на и че ти ри кће ри. Син Дра ган на сле дио очев пе вач ки дар. 



256

Дру ги Дра ган (Алек се) То вар ла жа, умео да пе ва дво гла са но, као да су дво ји-

ца. У до њем де лу се ла, Ни ко ла Ма рић, пе вач и вир ту о зни мај стор уз цим бу ле, 

жи ча ни ин стру мент. 

Ми ле Пе тро вић (1901), имао је ви ше на ди ма ка, Пје та, Ре мић и Фај тер. Он 

и ње го ва же на Ја ња (1906) би ли су од лич ни пе ва чи. Има ли осам си но ва и 

јед ну кћер. Као пе ва чи по зна ти су си но ви Љу бан, Ва сиљ, Ду шан и Пе ро зва ни 

Пе ри џан. Ја ња би по ве ла: „Мај ка ка ра Пе ру го ве да ра“, а че ти ри си на при хва ти-

ла, при кљу чио би се и отац Ми ле. Ако би на и шли Осто ја Пе тро вић и Мој си ја 

Пе тро вић, пе ва ни ја би се оте гла до зо ре. За тим, Ду шан Пе тро вић Пин тар 

(1906), мај стор ка ца и ба ча ва, и ње го ва три си на, од ко јих је нај бо љи пе вач и 

там бу раш без прем ца био Дра ган Пе тро вић. 

За тим, Сто јан Пе тро вић Ко ту ран (1911), са же ном Ма ри јом (1933), до-

нео на свет де се то ро де це, три си на и се дам кће ри. Ве ћи на су пе ва ли. Сле ди, 

Алек са Пе тро вић (ту не где Ду ша но вог и Сто ја но вог го ди шта), ра дио у Аме-

ри ци. Од мах иза њих, Алек са Пе тро вић (мла ђи), Пе ро Пе тро вић, Гој ко Пе тро-

вић, Ђу ро Пе тро вић и Или ја Пе тро вић. Нај и зра зи ти ји ме ђу њи ма био је Ђу ро 

Пе тро вић (1938), пле ћат и гр лат го ро стас – кад по ве де пе сму, ма ло је ко мо-

гао ди ћи те рет ој ка че за њим. Онај ко би га слу шао, три да на би му у уши ма 

зво ни ло. Из Дан гу ба, вр сне же не-пе ва чи це: Ран ка Пе тро вић, Ја ња Пе тро вић, 

Ва си ли ја Пе тро вић, Љу би ца Пе тро вић, Да ни ца Пе тро вић, Дра ги ња Пе тро вић, 

Ста на Пе тро вић, Ду шан ка Пе тро вић и Ми ра Пе тро вић. 

У за се о ку Ра ко тић, Јо во Пе тро вић зва ни Ђа ко вић и же на му Ва си ли ја, за-

тим, бра ћа Мир ко и Дра ган Пе тро вић, Ми ћо Пе тро вић и Жив ко Пе тро вић, зва-

ни Ва јић. Ва си ли ја је пр ва чи ла му шкар ци ма и би ла у ста њу да се с њи ма у ој-

ка чи но си до у не ки ко мад но ћи. Ако би не ко, а не зна да пе ва, хтео да се при-

кљу чи, она би га од гур ну ла: „Не мој за мном да бер до чеш и ар ла у а чеш.“ Или: 

„Не мој да бе лен траш и абе зиш.“ Из се ла Ча вло ви ца код Гли не, Ми ка Пе тро вић 

(Бо сиљ ка). У за се о ку Ра ко тић, Јо ван Ли тра, до бро ба си рао. Ни ко ла Гри ва, 

зва ни Је жан, до бар пе вач, имао че тво ро де це, сви пе ва ли: Дра ган, Ду шан, Да-

ни ца и Ми ка.

У књи зи „Азбуч ник се ла Ко мо го ви не“ (2014), аутор Ми лош Кор дић, по-

зна ти срп ски књи жев ник, ка же: „Од у ви јек су Ко мо го вља ни, и му шкар ци и же-

не, би ли на гла су као до бри пје ва чи... Ни је би ло до га ђа ја ко ји ни је оби ље жи ла 

и ој ка ча. А по не кад ни је мо ра ло да бу де би ло ка квог по во да – до вољ но је би-

ло да се не гдје сјед не, по при ча, па да је не ко по ве де.“ Кор дић до но си спи сак 

пе ва ча ој ка че из ово га ме ста у бли зи ни Ко стај ни це, чу ве них по сле Дру гог 

свет ског ра та, пе де се тих и ше зде се тих го ди на: Љу бан Да бић Угље ша и ње гов 

брат Ми лан, Ран ко Кор дић, Бо шко Зе бић, Ми лан Да бић (Стев ћев), Ду шан Да-

бић (Пе тров) и Јо цо Кор дић (Ми ло ра дов), те Ра дој ка Да бић (Стев ће ва), Ран-

ка Дми тро вић, Љу ба Да бић (Дра га на Ко ва че вог), Ми ка Пла вља нић, Љу ба 
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Да бић, Зор ка Кор дић, Ран ка Или ба шић, Не вен ка Да бић (Стев ће ва) и На да 

Да бић (Ку зма но ва).

У по ме ну тој књи зи на и ла зи мо и на опис: „Не кад смо по пје ва њу ој ка че, кад 

у не ко до ба но ћи про ђу Ко мо го ви ном, по себ но у но ћи из ме ђу по не дјељ ка и 

утор ка, кад би се у по врат ка са сај ма у Ко стај ни ци за др жа ли у не кој од ус пут-

них го сти о ни ца да се про ве се ле, па би та ко ве се ли и за пје ва ли, мо гли пре по-

зна ти Бе го вља не, До њо ба жу ча не, Јо ша вља не... Та ко и они Ко мо го вља не.”

На Кор ду ну, око ме ста Кр њак, у не ко ли ко се ла – од у век до бри пе ва чи ој ка-

че. Та ко, у се лу Тру пи њак, ро ђе ни кра јем де вет на е стог ве ка, пе ва ли у пр вој 

по ло ви ни два де се тог: Јан ко Бо жић Јан ку ла, Мир ко Ко кир, Ми лић Ко кир и Ђу-

ро Ман дић. Да су жи ви, има ли би да нас пре ко 120 го ди на. У Бре бор ни ци, Ми-

лан Па ко вић пе вао ој ка че уз там бу ри цу-тро жи цу (ба ниј ско-ко зар ски штим). 

Из Ја снић Бр да, Мир ко Ву ко бра то вић, вр сни ој кач и там бу раш уз че тво ро жи-

цу, а Пе ро Ку нић, Ни ко ла Ра до вић Џа јо и Ми ло рад Ма ти је вић, би ли су и у там-

бу ра шком ор ке стру ко ји је ра дио при шко ли у се лу Гор њи Бу дач ки. У ма лим 

Цр кви на ма, Ми лан Ма ти је вић Брац ко, пе вао је уз там бу ру-са ми цу, упо ко јио се 

по чет ком 2014. го ди не у Ин ђи ји. 

Са Цви ја но ви ћа Бр да, код Вр гин мо ста, из у зе тан глас имао Ра де Цви ја но-

вић. Пе вао је и уз там бу ри цу-тро жи цу. Из исте оп шти не, у се лу Га бри ћи – Ђу-

ро Га брић Ђи кан и Вла до Га брић, а из Ма ло ба би ћа, ста ри на Си мо Ма ло ба бић 

Ку кан, ра њен у Пр вом свет ском ра ту. Си ми ни по том ци – син Ми ле-Ку кан, унук 

Ми лан и пра у нук Ми ле, ко ји као из бе гли ца жи ви у Па вли шу код Вр шца. До бар 

ој кач био је и Ни ко ла Ма ло ба бић Иг њат. У ме сту Вој нић, по знат пе вач Ра де 

Ма ле ше вић. Из се ла Бу гар на Кор ду ну, Зо ран Сми ља нић (1970), до бро за го-

ни ој кач ку пе ва ни ју. Као по све млад, пе вао по Гу шти Бу гар ској и Кор дун ском 

Ље сков цу. Жи ви и ра ди у Ба тај ни ци. Из Чре му шни це код Вр гин мо ста, Сте во 

Бе кић, до бар пе вач кор ду на шких ој ка ча и дру гих пе са ма, по у здан по зна ва лац 

ста ри не из за ви ча ја, жи ви у Бе о гра ду.

Око Мр ко њи ћа Гра да, по све до че њу ба њо луч ког ет но му зи ко ло га, ака де ми-

ка Вла де Ми ло ше ви ћа (1901–1990), по сле Дру гог свет ског ра та, са чу ва на је 

ој ка ли ца, на ро чи то у се ли ма Пец ка и Мед на. Али, ка ко ве ли, под јед на ко је има 

и у Ли ци и се вер ној Дал ма ци ји. У се лу До ња Пец ка, нај чу ве ни ји, на да ле ко, би-

ли су, по ме ну ти, То дор То до ро вић и Ми лан Ка у рин. Они су пе ва ли сти хо ве 

„За ко ше на ли ва да зе ле на“, у јед ној, ко сач кој, а „Ме не мо ја сје то ва ла мај ка“, у 

дру гој, пјан ској по тре са ли ци (ој ка ли ци).

У по тра зи за име ни ма, по мо гла ми је Све тла на Спа јић (1971), по зна та 

умет ни ца ој кач ке пе ва ни је, из во ђач срп ских тра ди ци о нал них пе са ма, вр сни 

пе да гог и ту мач овог фе но ме на. Она пре но си за па жа ње Вла де Ми ло ше вић – 
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да се у род би ни То до ро ви ћа пе ва ло од дав ни на, те да је, ка ко ве ли Спа ји ће ва, 

углед ни ака де мик на ба сао на пе сме и пе ва че из вре мен ске кап су ле, не спор не 

аутен тич но сти и ар ха ич но сти.

Зна чај не тра го ве оста вио је, да ље, Вла до Ми ло ше вић у еми си ји „Пје ва чи на-

род них пје са ма“ у ци клу су „Тра гом фол кло ра Бо сан ске кра ји не“ Ра дио Ба ња-

лу ке (1980-1981). Оту да, вре ди ци ти ра ти ње гов па сус: „Ми слим да је по тре-

са ње, ој ка ње нај ста ри ји вид на род ног пје ва ња иако то не мо гу ни чим до ка за-

ти. Про то тип по тре са ња по ка за ли су То дор То до ро вић, у оно ври је ме ше зде-

сет се дам го ди на и Ми лан Ка у рин, че тр де сет осам. Не што бо ље, са вр ше ни је и 

склад ни је ја ни сам чуо. Ду ги дах, су же на ин то на ци ја ин тер ва ла, ал тер на ци ја, 

па пре та па ње гла со ва, чул на сна га то на, те ар ха ич ност дој ма, све ску па вр ло 

им пре сив но дје лу је. Глас мла ђег пје ва ча Ка у ри на је сна жан, зво нак. Глас ста-

ри јег ма ло за ма гљен, му тан, услед го ди на, ду ва на и ра ки је. Ра стом и ти је лом 

из ра зи ти и на о чи ти, на ро чи то Ка у рин, до шли су у Мр ко њић Град – у то ври је-

ме 54. го ди не кад ни је би ло ба те риј ских маг не то фо на – чи сто и ли је по об у че-

ни. Хва та ње њи хо вог пје ва ња оба ви ли смо у згра ди гим на зи је. На те ре ну око 

Мр ко њи ћа мно го ми је по мо гао Во јо Ра до ва но вић, бив ши уче ник учи тељ ске 

шко ле у Ба ња Лу ци, а у оно ври је ме био је про свјет ни ин струк тор. Об и шли смо 

Мед ну и Пец ку, и пре ко Ба ра ћа вра ти ли се у Мр ко њић. У Пец кој сам чуо пје ва-

ње ове дво ји це и још дру го га, од но сно тре ћег пје ва ча, Стан ка До му зи на. Би ла 

је не де ља кад су То до ро вић и Ка у рин сти гли ауто бу сом у Мр ко њић. Пр во смо 

свра ти ли у хо тел да се окре пи мо ра ки јом. Ни шта без ра ки је! А за тим смо пре-

шли у гим на зи ју.“

Ево из те еми си је и се ћа ња на тре ћег из ра зи то та лен то ва ног ој ка ча Стан ка 

До му зи на: „Вр ло је то им пре сив но би ло кад сам ја то пр ви пут чуо! На и ме, 

ствар је у том што је он ма ло био при пит, а кад је пје вач при пит, он да он друг-

чи је, ин тен зив ни је пје ва, та ко је Стан ко, умје сто, ре ће мо, се кун де ма лог ин тер-

ва ла, чак ска као до чи та ве квар те, али кад је до шао да сни ма мо у Мр ко њић, 

пје вао је склад ни је.“

Из се ла Гу сто ва ре, из ме ђу Мр ко њи ћа и Ма ња че, чу вен је био брач ни пар 

Ни ко ла Ко стић и Ста на Ко стић. Пе ва ли пут нич ке пе сме, ој ка ли це и дру ге по-

тре са ли це, што на са мо, а што ску па. Рет кост је да за јед но му шко и жен ско из-

во де по тре са ли цу. 

Све тла на Спа јић одав но се пи та где су не ста ли и где се да нас на ла зе број ни 

сним ци Вла де Ми ло ше ви ћа за ко га се зна да је по зна вао пре ко три сто ти не пе-

ва ча. И, зби ља, где је то сни мље но бла го да нас? У Ба њој Лу ци ни ко ни шта не 

зна, или не ће да зна, ни по је дин ци ни ин сти ту ци је. А не ки су се пред ста вља ли 

као чу ва ри за о став шти не Вла де Ми ло ше ви ћа. Ући у траг том сни мље ном ма-

те ри ја лу, зна чи ло би от кри ти руд ник зла та на ше нај ста ри је пе ва ни је и одр жа-

ти тра го ве и свест о ду хов ном бла гу ко је не ма це ну.
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По за бе ле шка ма Ми ло ра да Ло ни ћа, у Ја се но вим По то ци ма код Мр ко њи ћа, с 

кра ја де вет на е стог и с по чет ка два де се тог ве ка чу ве на су дво ји ца, Ни ко ла Ђа-

ко вић Вур даш и Ми лан То до ро вић Ани чић. Од сре ди не два де се тог ве ка до да-

на шњих да на: Гој ко Уби па рип Ву не, Ма рин ко Ђа ко вић Вур даш, Ђу ро Ђа ко вић 

Ми три ћев, Бо ро Го ве дар, Жељ ко Го ве дар, Јо ван Уби па рип Ву нин, Бра не Па ла-

лић По то чар и Мир ко Уби па рип Стев чев. 

Из Ба ра ћа код Мр ко њи ћа, с кра ја де вет на е стог и с по чет ка два де се тог ве ка, 

чу ве не ста ри не из По по ви ћа, зва ни Је ври ћи, бра ћа Ми лан – Ми лан да, Па вле – 

Па јо и Мар ко – Мар ке ла. За тим, Си мо Го гић Го га, Сте ван Да кић, Јо ван Га јић 

Јо ве ка и Јо во Шу шњар. Из дру ге по ло ви не два де се тог ве ка до да нас, Рат ко 

То ми чић, Урош То ми чић, Мак сим По по вић Је врић, Во јин По по вић Је врић, Мо-

мир По по вић Је врић, Ми лан По по вић Је врић – Ми ћо, Си мо Да кић, Жељ ко Го-

гић, Ду шан (Јо ван) Шу шњар, по ги нуо у Са ра је ву то ком нај но ви јег ра та.

Го ран Вид Ла кић при ку пио је име на пе ва ча из се ла Баљ ви не код Мр ко њи ћа: 

Ла зар Ерак (1912), Ми лош Сте ва но вић (1914), Бла го је Те ша но вић (1916), 

Ђу ро Ко ње вић (1920), Ми ло ван Ла кић (1923), жи вео и у Срем ској Ми тро-

ви ци, Ђу ро Ороз (1924), Мла ђен Па нић (1928), Мла ђен Ороз (1928), Бран-

ко Кне же вић (1930), Ми лој ко Ла кић (1932), Сто јан Те ша но вић (1936), Ста на 

Ко ње вић, де во јач ко То до ро вић (1937), Не дељ ко Ко ње вић, (1938), То мо То ми-

ца Ерак, Свет ко То до ро вић, Вла до То до ро вић (1944), Свет ко Ла кић (1958), 

жи вео и у Бе чу, Бо шко Те ша но вић (1958), пре се лио у Срем ску Ми тро ви цу, 

Јо во Јо ја Ла кић (1962) и Мла ден Ма не Те ша но вић (1964), пре се лио у Ба ња-

лу ку. При ли ком јед ног сни ма ња еми си је „Се ло ве се ло“, по сле не ко ли ко из вр-

сно из ве де них ој ка ча, Ста на Ко ње вић је за пе ва ла јед ну тог мо мен та ство ре ну: 

„Гр ло мо је, да ти је бом бо на, пје ва ло би пре ко ра ди јо на.“

Из се ла Бо чац пре ма Ба њој Лу ци, ро ђе не на ло му де вет на е стог и два де се-

тог сто ле ћа, вр сне пе ва чи це Јо ка Пе јић и Ста на Па нић. У већ по од ма клим го-

ди на ма се дам де се тих про шлог ве ка, пе ва ле су „на ра дио Са ра је во“. За тим, Ми-

тар Гр ба вац (1902) и ње гов син Мир ко (1937), ко ји је пре ми нуо „не ђе“ у Хо-

лан ди ји, па пре не сен у за ви чај. Чу вен је био и те ка ко и Ду шан Бу бо тић Ми ли-

но вић (1917). При ча се ка ко је јед ном Ми тар Гр ба вац по шао из Боч ца у чу ве-

ну Вр хо ви ну да увр ши не ки по сао и пу тем све вре ме пе вао. Кад се при ма као 

Вр хо ви ни чуо га не ки чо век па – ње му у су срет, и он да га свра тио у сво ју ку ћу. 

По сле је тај до ма ћин сву да при чао: „Ја изађо’ да ви дим ко та ко ли је по пје ва, 

кад оно сни јег до пô па са, а Ми тар го и бос у сво јој пр ти ни к’о со ко пје ва.“

Ми ћо Са ва но вић, са ку пио је ру ко вет име на са Ко чи ће вог Зми ја ња. Пре све-

га, ту је Ву јо Сла до је вић Шту ца но вић, ро ђен кра јем де вет на е стог ве ка у Лу си-

ћи ма. И у ду бо кој ста ро сти по ва здан пе вао. Кад би га пи та ли за што не пре ста-

но пе ва, он би од го во рио: „Ро де, ко ра до сно ста ри, и гроб му по сли је пје ва.“ 

Бор ко Са ва но вић Бор ко та, ро ђен на ме ђи де вет на е стог и два де се тог ве ка у 



260

Ло ква ри ма, на ли цу ме ста ства рао сти хо ве и пе вао. За ње га су го во ри ли: „Кадa 

пје ва, ко да му ња си је ва.“ За тим, Ва со Кар лаш (1935) из До бр ње, Сло бо дан 

Мач кић из Сит ни це, там бу раш и пе вач. Ду шан Ко чић (1938) из Рат ко ва, пе-

вач, там бу раш, че сто пе вао сâм, умео се по ту ћи због ој кач ке пе ва ни је. Ми ро-

слав Са ва но вић Ро скић (1933), го во рио да „чо вјек без пје сме, не мо же до та ћи 

ра дост не ба“. Лу ка Ме дар, по ка зи ва њу Јо ве Са ва но ви ћа из Ба ња лу ке, ро ђен 

иза Гу сло ва, од Сит ни це пре ма Кљу чу, од ли чан пе вач. Жар ко Бо жић, из Ду ја-

ко ва ца, за се лак Бо жи ћа; на род му спе вао дво стих: „Пје ва Жа ре, све Зми ја ње 

је чи, / ри јеч сва ка јед ну бо лест ли је чи“. И, мла ђи од прет ход ни ка, Пе ро Ву лин 

(1962) из Гор њег Рат ко ва код Риб ни ка. 

Скен дер Ва куф, да нас Кне же во, на под руч ју се ла Мо кри Луг, по уви ди ма 

Го ра на Вид Ла ки ћа, ам би јент је до брих пе ва ча ој ка че: Си мо Ла ке тић (1905), 

Бран ко Ла ке тић (1906), Си ме ун Ла ке тић (1906, Ду шан Ву ко вић (1906), пре-

се лио у Срем ску Ми тро ви цу, Са во Ву ко вић (1909), Ми лош Ву ко вић (1915), 

Ан ђел ко Ву ко вић (1920), пре се лио у Шу љам код Срем ске Ми тро ви це, Алек-

са Ву ко вић (1921), Мла ђен Ву ко вић (1921), Го спа ва Ву ко вић, дје во јач ко, 

Ла ке тић (1923), ве ћи део ве ка про жи ве ла у Шуљ му код Срем ске Ми тро ви це, 

Ра де Ву ко вић (1925), Ва со Ву ко вић (1926), Ни ко ла Ву ко вић (1931), Лу ка 

Ла ке тић (1932), Ду шан Ла ке тић (1937), Рат ко Ву ко вић (1938), Об рад Ми-

ла но вић (1939), Че до Ћет ко вић (1946), до се лио у Срем ску Ми тро ви цу, 

Осто ја Пер дић (1949), на ста нио се у Срем ској Ми тро ви ци, Во јин Ла ке тић 

(1965), жи ви у Срем ској Ми тро ви ци. Имућ ни ји Ду шан Ве рић, из се ла Ве ри ћи, 

на не ком ве се љу ре као че тво ри ци из Мо крог Лу ка: „Да ћу вам да ије те и пи је те 

шта год ’оћете и пла ти ћу ко ли ко иште те, да ћу вам све што ’оћете, са мо да ми 

пје ва те, са мо то.“ А пје ва ли су Не дељ ко Ла ке тић, Мир ко Ла ке тић, Слав ко Ла ке-

тић и Гој ко Ла ке тић.

У се лу Бре го ви код Скен дер Ва ку фа: Мла ђен То ма ше вић (1906), Ми лан 

Си мић Зељ кић (1930), Ми лан Ка ла бић (1937) и Жив ко То ма ше вић (1945), 

да нас у Срем ској Ми тро ви ци. А у се лу Шо ла ји: Рат ко Мар ја но вић (1922) и 

Ан ђел ко Мар ја но вић (1929).

На под руч ју Бо сан ске Кру пе, се ла Ве ли ки и Ма ли Ра дић по зна та су по од-

ва жним пе ва чи ма. Пам ти се да су кра јем де вет на е стог ве ка нај чу ве ни ји би ли 

Сте ван Пи ли по вић и Или ја Ло нић Ил кан. Осим што су би ли чу ве ни ој ка чи, би-

ли су и до бри ди пла ри. По знат је и ста ри Мак сим Ко ва че вић од ког су на ста ли 

Мак си мо ви ћи у том кра ју. За тим, Ла зо Зми ја њац и Цви јо Зми ја њац, те Или ја 

Бе ро ња Бо жин, за ко га се зна да је ро ђен 1890. го ди не, а ко ји је био и до бар 

гу слар. Уза све, и со лун ски до бро во љац. По ње го вој при чи, ко ја се ни је за га си-

ла с ко ле на на ко ле но, од лич но су пе ва ли и ње гов отац Бо жо и стриц Га вро. Уз 
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Или ју, чу вен је био и Сто јан Пе тров Бе ро ња, ро ђен 1891. го ди не. О овим пе ва-

чи ма оста ле су ле ген де у том кра ју, о њи хо вој ду хо ви то сти и дрч но сти, о сна-

жним и кри стал но чи стим ој кач ким гла со ви ма. Ка да би за пе ва ли Мак сим Ко-

ва че вић и бра ћа Бе ро ње, Алек са, Си мић и Ми ли ца, пје сма се чу ла (са Мак си-

мо ви ћа ли ва де) у преч ни ку од три ки ло ме тра.

У пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка, у Ве ли ком и Ма лом Ра ди ћу, чу ве ни пе-

ва чи: Ни ко ла Је ли чић Зељ ко вић (1904), Или ја Је ли чић Пе рић – Или ца 

(1905), Ла зар Је ли чић Ва сић – Ла и ша, Мар ко Ло нић (1908), сви рао ди пле 

и сви ра ле, Ду шан Бе ро ња То дић – Ду њо (1910), Три во Бе ро ња Си ми ће-

вић (1912), Да не Узе лац, Ми ле Узе лац, Ду шан Зми ја њац (1914), Или ја 

Зми ја њац Или ца (1914), Ђор ђо Бе ро ња Де пић (1914), Ду шан Де лић и Си мо 

Ђу кић.

Же не ро ђе не с кра ја де вет на е стог ве ка (и с по чет ка два де се тог), по сле 

Пр вог свет ског ра та за не ме ше и пре ста ше пе ва ти. Мно ги ма су би ли из ги ну ли 

оче ви и бра ћа. Пе ва ле су тек њи хо ве кће ри ко је су кри шом учи ле ој ка че. По-

зна те пе ва чи це у Ра ди ћу: Са ва Бе ро ња Ла да но ва, Мил ка Мил ки ца Пи ли по вић 

(Сте ва но ва кћи), Ста ка Бе ро ња (уда та у Ми љу ше, у Гр му ши) и Је ла Бе ро ња 

(уда та у Ло ни ће), кћер ке Или је Бо жи на Бе ро ње, за тим, Ми ка Бе ро ња Пе ри на, 

Мил ка Бе ро ња Ју чи но ва, Ми ле ва Сан трач Ми ле ви ца (уда та у Ло ни ће) и Мил-

ка Ђе рић Мил ки ца (уда та у Бе ро ње).

У дру гој по ло ви ни двадесетог  ве ка, се ло Ра дић је по зна то по пе ва њу бра ће 

Бе ро ња, пре све га, Па не, Пе ре и Сто ја на, зва них Ми ли чи ћи. При ча ло се кад за-

пе ва ју, „та ва на брв ни ма зво ни“. За тим, бра ћа Бе ро ње, Мир ко, Слав ко, Рај ко и 

Ђу ро, зва ни Бо ка но ви ћи; Бе ро ње, Мир ко, Слав ко и Ми ћо, зва ни Па вло ви ћи; 

Бе ро ње, Сла во, Ми ле, Гој ко и Ду ле, зва ни Па ји ћи; Бе ро ње, Ми ћо и Ра де, си но-

ви Ду ње То ди ћа; Ми ћо Бе ро ња, Мар ко Бе ро ња Де пић – Ма ки ца, Мар ко Не ди-

мо вић и Ђу ро Не ди мо вић Ру ђан, Мир ко Бе ро ња Ми ли ни чин, не ћак Ни ко ле 

Зељ ко ви ћа, Ми ле Бе ро ња и Мир ко Пе тро вић, си но ви Сто ја на Пе тро ва, Бран ко 

Бе ро ња Пе тро вић зва ни Кут њак, Ми ле Бе ро ња Ба бић, Ми лан Ми тро вић Ми-

ћан Ми лен ков, умет ник на там бу ри ци, Ми лан Ко ва че вић Ђе лић – Ми ћо, Или ја 

Кла шња, Ми лан Је ли чић Јо шић, Ми лан Ива ни ше вић, Са ва Ива ни ше вић, ки ри-

јао и про да вао креч, Сто јан Бе ро ња Сто ле – Ја вор, не у стра шив, пу но пу та се 

по ту као с „Тур ци ма“ у Кру пи, ко ји су му уби ли мла ђег бра та што је аши ко вао с 

њи хо вом ро ђа ком, ки ри јао је са Са вом Ива ни ше ви ћем све до Но вог и Ду би це. 

До бри пе ва чи ој ка че да нас: Ср ђан Бе ро ња, син Три ве Си ми ће ви ћа, Рат ко Бе-

ро ња Па јић, син Сла ве Па ји ћа, Рат ко Ко ва че вић Ђи ђан, Ду шко Ко ва че вић Ду-

шкић, Мир ко Не ди мо вић Ста ри, Сло бо дан Ву ко бра то вић Ке врић – Бо ћа и Ми-

ло рад Ву ко бра то вић Ке врић.

У се лу Врањ ска, у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка, по зна ти пе ва чи ој ка че: 

Или ја Шко рић, Ми лан Крч мар и Слав ко Гво зде но вић. У дру гој по ло ви ни два-
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де се тог сто ле ћа и с по чет ка ово га ве ка: Јо во Шко рић, Дра го Шко рић, Ду шко 

Ба њац, Сте ван Крч мар и Ми ле Шко рић.

Се ло Ба ња ни би ло је по зна то по вр сним пе ва чи ма ој ка че. За њих се го во ри-

ло да пе ва ју „ба ниј ску ари ју“. У пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка, чу ве ни пе вач 

био је Пе тар Бо ме штар, чи ји су уну ци Дра го и Рај ко, као и уну ка Сми ља (уда-

та у Ши ба ре), на сле ди ли глас од сво га „ђе да“. Сми ља и ње на стри чев ка Ду-

шан ка пр ва чи ле су ој ка чу и са мом ци ма, во ди ле пе сму као да су му шкар ци. Та-

кво пе ва ње на зи ва се „ша ре ним“. У дру гој по ло ви ни два де се тог сто ле ћа, чу ве-

ни на на род ним збо ро ви ма и пре ли ма: Ва со Бо ме штар Бој кан, Мла ден Бо ме-

штар, по ме ну ти уну ци Пе тра Бо ме штра, Дра го и Рај ко, и њи хо ви стри че ви ћи 

Ми ле и Стан ко, Бог дан Кља јић, уз те ле сну ма ну има сла ву јев глас, Дра ган 

Оро зо вић, Слав ко Оро зо вић, се дам де се тих од се ли ли у Фу тог, бра ћа Дро бац, 

Мир ко, Слав ко и Ми ле, Љу бан По по вић, Ра де По по вић, Ра де Сто ји са вље вић 

Ли чан, „ђед“ му до се лио у Ба ња не из Ве ли ке По пи не из Ли ке. 

У Љу си ни ис так ну ти пе ва чи: Бо ро Ми јић Бо ћа, Ми лан Се кић, Ми лан Пе шут 

и ње го ва се стра Ђу ја, уда та у Бо ме штре. Иму ћан до ма ћин из Љу си не, Ста ни-

ша Ја пун џа, вра ћа ју ћи са збо ра или по кри ва ња чи је но ве ку ће, знао је око по-

но ћи, са већ на цвр ца ним ој ка чи ма за вр ши ти у сво јој ку ћи, где би на но ге ди гао 

же ну да спре ми ра ки ју и ме зу. Јед ном при ли ком до вео је осам на ест пе ва ча, за 

ко је је том при ли ком ис пе као нај бо љу ов цу. Пе ва ло се и ори ло до зо ре и бе ла 

да на. Култ ој кач ке пе ва ни је ни је ма рио за гра ни це не пи са ног про то ко ла. 

И мој отац, Дра шко Гру ји чић, по на шао се слич но. По во дом то га на пи сао сам 

пе сму „Пе ва ни ја“, ко ја се по ја ви ла у књи зи „Жи ва ду ша“ (Про све та, Бе о град, 

1999), чи ји део, ево, до но сим: „Са пи ра се зо ром вра ћа ју пе ва чи, / пред ку ћом 

јед но га још се ду го вла чи. // Свуд око ло ти хо, спа ва Ср ба ди ја, / али ћа ћа мо ра 

сво је да ис ки ја. // На ку ћи се тре ском отва ра ју врата: / Диж’ се, цр на же но, ево 

те би ја та! // Су ђе ни ца искри про бу ђе на с но гу: / До бро до шли ју трос, хва ла 

дра гом Бо гу! // И већ крч ка ка ва за пи ја на уста, / за не зва не го сте ма ти сто пут 

уста.“ Мај ка је че сто мо ра ла пе ва ти с њи ма, па и кад јој ни је би ло до то га.

Стриц Ста ни ше Ја пун џе, Сто јан, био је та ко ђе до бар пе вач и гу слар, а чу вен 

и као ви дов њак, умро пре Дру гог свет ског ра та. Го во рио је да ће „до ћи ври је ме 

кад ће зад ња ко ла пре ћи на при јед, а пред ња на траг, и да ће до ћи ври је ме ка да 

ће ко жун су ди ти ко жу ну, и ври је ме – ка да ће жу ти љу ди за вла да ти сви је том“.

У се лу Је зер ско: Сте во Ку бет и Ми ле Ку бет, пе ва ли и уз гу сле; Мар ко Стра-

че вић, Гој ко Стар че вић, Ср би слав Тор би ца, Ђу ро Тор би ца, Ми ле Дра ку лић и 

си но ви му, Бра не и Мир ко. Да нас у овом се лу, не ка да ве ћин ски срп ском, не ма 

Ср ба. У Су вој Ме ђи по зна ти су бра ћа Ће ран, Дра го и Ми ле. Се ло Пер на од ли-

ко ва ли су пе ва чи: Ду шан Шкр бић Ду јо, Ра де Ро квић и бра ћа Бран ко и Сло бо-

дан Зељ ко вић. У Го ри њи, из вр сни, на да ле ко по зна ти пе ва чи, бра ћа Сту пар, 

Сте во, Дра ган и Ла зо-Ла кан.
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У Во јев цу, у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка, чу ве ни ој кач – Ду шан Вра-

њеш. У дру гој по ло ви ни, ње го ви си но ви, Три во, Бо шко и Бог дан. По сле Дру гог 

свет ског ра та од се ли ли у Фу тог. За бра ћу Гр бић из Во јев ца, Га вру и Ни ко лу, 

ва жи ло је да „би сер но“ пе ва ју. Дру га по ло ви на два де се тог ве ка, си но ви Ду ша-

но ви Три во, Бо шко и Бог дан, по сле Дру гог свет ског ра та до се ли ли у Фу тог. 

У се лу Да бар код Сан ског Мо ста, дво ји ца ста рих ој ка ча с кра ја де вет на е-

стог и с по чет ка два де се тог ве ка: Ва со Цр но мар ко вић и Три вун Цр но мар ко вић. 

По ло ви ном и до кра ја два де се тог ве ка: Осто ја Цр но мар ко вић, Ни ко ла Ми лин-

ко вић, бра ћа Ба би ћи – Урош, Бог дан и Пе ро. За тим, Са ва Кон дић и Зор ка Ба бић, 

уда та у Цр но мар ко ви ће. У Кор је но ву код Сан ског Мо ста, бра ћа Та дић – Ђор ђо 

и Ђу ро Ђу ћа. Љу ба Та дић „го ни ла“ пе сму на пред, и са ко сци ма ка да би им до-

не ла ру чак. Се дам де се тих го ди на про шлог ве ка Та ди ћи до се ли ли у Фу тог. 

У Др ва ру, у се лу Жу па, по нај пре, из ро да Штр бац, пе ва чи од ста ри не: Си мо 

Штр бац, Јо во Штр бац, Или ја Штбац и Пе ро Вје шти ца. У дру гој по ло ви ни два-

де се тог ве ка: Не ђо Штр бац и Или ја Штр бац, жи ви Аустра ли ји. Ме ђу же на ма, 

Биљ ка Штр бац, Мил ка Штр бац и Бо сиљ ка Штр бац. У Бр ди ма, на да ле ко по-

зна ти Ни ко ла Шпи рић. У Тру ба ру, Мар ко Зељ ко вић, Си мо Зељ ко вић, Пе тар 

Зељ ко вић и Дра гу тин Зељ ко вић. У Стро ји ца ма код Ши по ва, по зна те су пе вач-

ке ста ри не, Ста ни ша По по вић Ба цо и Шпи ро То до рић Шпи ре ти на. Из за се о ка 

Бр до-Стро ји це, с по чет ка два де се тог ве ка Ри сто По па дић Ри сте ка ња и Пе ро 

По па дић, по ги нуо у Дру гом свет ском ра ту. У дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, 

Си мо По по вић Пу шка. Из но ви јег вре ме на, Вла до Ра дић, Об рад Ра дић, Мар ко 

Тр ни нић, Ми ло рад Тр ни нић, Алек сан дар Ср дић и Мла ден По по вић.

Ој кач ка пе ва ни ја не зна за гра ни це. На при мер, у Би хаћ кој оп шти ни у не ко-

ли ким се ли ма, она има до бре пред став ни ке. У се лу Гр му ша, у пр вој по ло ви ни 

два де се тог ве ка, чу ве ни пе вач Ђу ро Бо сан чић Ру со вић, као гар ди ста, при су-

ство вао 1922. го ди не ве рид би кра ља Алек сан дра и прин це зе Ма ри је у Ру му-

ни ји. (На шу гар ду са чи ња ва ли иза бра ни мом ци од два ме тра, сви бр ка ти, а 

ру мун ску – она ко, збр да-здо ла. Бе ше то не ка вр ста ме ђу на ро ног ди пло мат-

ског скан да ла. Ру мун ски краљ за бра нио да фо то гра фи је оду у свет.) У Дру-

гом свет ском ра ту, Бо сан чи ћа уби ле уста ше у Га ре ви ца ма код Би ха ћа. У Гр му-

ши, за тим, вр сни пе ва чи: Лу ка Бу нић, Ђу ро Јер ко вић Ча кић и Бран ко Јер ко вић 

Ру жин. У дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка: Ми ле Јер ко вић Ча кић, Ми лан Ђу-

кић Пе јић, Ми ле Са вић, Ми ле Бр дар, Ни ко ла Бр дар, Осто ја Пи ли по вић и Или ја 

Ми љуш Или ца.

У се лу Гра беж, у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка: Спа се Ко ру га, Ду шан Ко-

ру га, Са ва Ко ру га. Ни ко ла Стар че вић Ни на, Ми ле Ди вјак, Сте ван Га ће ша, Дра-

го До шен и Ни ко ла Па шић. У дру гој по ло ви ни два де се тог века: Мар ко Ко ру га, 
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Ми ћо Ди вјак, Ми ћо Де лић, Ми лан Ћа зић, Бо шко Пе пић и Бо ро Пе пић. За тим, 

Јо ван Пе пић Јо цо и Ђу ро Пе пић, оба пе ва ли и уз гу сле. Се ло Хр гар има ло је 

Ми ха и ла Пје ви ћа Бр ку, из пр ве по ло ви не два де се тог ве ка, и си но ве Бр ки не, 

по сле Дру гог свет ског ра та, Ко ста ди на Пје ви ћа Ко ју и Ђу ра ђа Пје ви ћа. 

Ли ка је по зна та по ој ка ну. Ми лош Цвје ти ћа нин, ко ји до бро по зна је ој кач ке 

пе ва че са тро ме ђе Ли ке, а и Бо сан ске Кра ји не, ка же да је у За кло па чи (Пли твич-

ка је зе ра), пред ња чио Ра де Бу ба ло Ра да (1885), чи стог гла са, ма ло – кроз 

нос, со лун ски до бро во љац ко ји је на ро чи то во лео за пе ва ти кад му је нај те же. 

До бив ши зе мљу у Ба на ту, вра тио се у Ли ку чим је ви део мо чвар ну рав ни цу. У 

за ви ча ју је ви ђан и као ста ри на са двој ни ца ма, ко ји по ве сео чу ва ста да ова ца. 

Да не Цвје ти ћа нин Ви лаш (1901), из Рас то ва че код Пли тви ца, уз га јао је 

сит ни је бла го, ко зе и ов це. Кад би на пре лу по вео ој кан, пра ти ло га је нај ма ње 

де вет мо ма ка. У за вр шној фа зи пе ва ни је, од си ли не зву ка, лам пе би тр ну ле, па 

су до ма ћи ни на ба вља ли фе ње ре (ла тер не) ко је је би ло те же уга си ти. Де ша-

ва ло се да на са хра ни ка кве ба бе, уз ра ки ју ме до ва чу, Ви лаш за пе ва. Ва си ли је 

При ца Вај џа (1913), из Лич ког Пе тро вог Се ла, чуд не на ра ви (арум). Раз не 

вла сти су га за тва ра ле. У Дру гом свет ском ра ту био је пар ти зан ски ку вар. Кад 

би по не ста ло хра не, он би за пе вао (Аој, Ли ко, по ла ро да мо га...) и та ко би 

глад, не ко вре ме, би ла пре бро ђе на. И он је знао за пе ва ти на са хра на ма. 

Ми хај ло Сви лар Ми ћан (1913), из Ста ре Кр шље, оп шти на Ра ко ви ца, у обла-

сти Кар лов ца, пе вао је ле по на су во и уз там бу ри цу са ми цу са че ти ри жи це. 

Упре зао је ги зда ве ко ње и по ја вљи вао се на сај му у Слу њу. Од мах се оку пља-

ла ој кач ка бра ти ја да за пе ва на збо ру у Га ти-Или џи, на Илин дан код пра во-

слав ног хра ма. Сви би се хва та ли у ко ло, па и мла де бу ле. Три вун Ке жић 

(1918), из Ре ше та ра (Пли твич ка је зе ра), до кра ја жи во та упре зао во ло ве. 

Пе вао је сâм, ми ли на слу ша ти, углав ном у по кре ту, уз шкри пу воловс ке за-

пре ге на то ва ре не се ном или др ви ма. Оми љен му је био стих: „Ма ла мо ја, ево 

те би сшо ја...“

Ми ло рад Да јић (1928), из се ла Је зер це код Пли тви ца – кад за ој ка из ме ђу 

Јо ван да на и Са вин да на, ву ко ви би од го ва ра ли за ви ја њем из Ми ри ћа Штро пи-

не и са Ме ђе ђа ка. Ње го ва „цр ље на“ ка па и та м бу ра са ми ца би ле су атрак ци ја 

за ту ри сте Пли твич ких је зе ра. За Бог да на Цвје ти ћа ни на Бо жу (1931), из 

Лич ког Пе тро вог Се ла, ка жу да је под јед на ко до бро пе вао и там бу рао – уз са-

ми цу. По знат ко си ба ша, је дан од нај бо љих на Тро ме ђи, га зде се оти ма ле око 

ње га. Уз ко сид бе ну за ку ску (уштип ци, бáса и ра ки ја), кад по ве де пе ва ни ју, 

пра ти ло би га 10-15 ко са ца. Цео Ме ђе ђак се раз ле же, а по том за чу ју брит ки 

зву ци косâ ко ва ни ца и ша ли јан ских бру со ва.

Ми лош (Бо жо) Цви је ти ћан, пу ков ник, по сле па да Кра ји не жи ви у Но вом 

Са ду. Уз кри стал но леп глас, сви ра там бу ри цу-са ми цу ко ја при том је ца. Ђу ро 
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Влај са вље вић (1933), из Же ља ве, пре фи ње ног гла са, је дан од нај бо љих там-

бу ра ша. Пе вао на пре ли ма и, по себ но, на збо ру за Пе тров дан. Бран ко Ла лић 

(1937), из Ли по ва че (Пли тви це), је дан од нај пре фи ње ни јих пе ва ча, а уз то, 

као во ђа ор ке стра, мај стор ко ла, пле со ва и сва ко вр сне пе ва ни је. Па дом Кра-

ји не, до шао у Банатско Ка ра ђор ђе во. По ку ша вао да пе ва, али пре сви снуо од 

ту ге за за ви ча јем.

У Гра ча цу има вр сних пе ва ча. Из се ла До јић је Не бој ша Ста ни са вље вић 

Нéко, чу вен по из во ђе њу ој ка на. Из овог ро да и се ла је и чу ве ни Јо во Ча ру га, 

ко ји је хај ду ко вао по Сла во ни ји и си ро ти њу по ма гао, а при ча се да је био и пе-

вач. Из Ра ду ча је по ре клом Ми ло рад Чу бри ло Ча чак, ве ли ки ко ме ди јаш и ви-

тез жен ских ср да ца, по сле па да Кра ји не, жи ви у Чор та нов ци ма. Из Гло го ва је 

ро дом Вељ ко Сур ла, пра ви ба ри тон, кру пан ој кач ки глас – кад по ве де, ни два-

де сет их не мо же за тво ри ти пе сму у дру гом гла су.

Око До њег Лап ца не ко ли ко се ла пред ња чи ло је у овој пе ва ни ји. У се лу Ми-

шље но вац, Ми ле Ба лаћ и Ол га Ба лаћ, по сле па да Кра ји не из бе гли у Ба нат ско 

Ка ра ђор ђе во. За тим, Ду шан Ми ле у снић, Ан дри ја Ми ле у снић и Сте ван Ми лан ко-

вић. (Да нас је Ми шље но вац пуст. По след ње дво је ста нов ни ка, Бо шко Ша шић и 

Са ва Ша шић, умр ли по по врат ку у се ло. Са хра ни ла их је кћер На да, уда та у Бо-

ме штре, жи ви у Фу то гу.) У се лу Бу ше вић, по зна ти ој кач је Ми ле Ка ра но вић (сви-

рао и ’армонику) и си но ви, Дра ган и Сло бо дан. За тим, Ми ле Овука, Ми ле Об ра-

до вић, Ђу ро Ку га и син му Рај ко. У се лу Ке сте но вац, бра ћа Ову ка, Ра де и Јо ван. 

Од ра стао у ме сту Ме дак, Ми ло рад За го рац, од ли чан ој кач, жи ви у Бе о гра ду.

Ра де Ма ти јаш, по зна ти кул тур ни по сле ник из Кни на, да нас жи ви у Бе о гра-

ду, у прет ход ној Ју го сла ви ји ор га ни за тор по зна те пе снич ке ма ни фе ста ци је 

„Дал ма ци ји у по хо де“ и чу ве ног ој кач ког фе сти ва ла у Стр ми ци – на тро ме ђи 

(„Во лим Бо сну, у ср цу ми Ли ка, / Дал ма ци јо, љу ба ви ве ли ка“), на во ди име на 

зна них пе ва ча: Јан дри ја Ба љак Јан дре, из Бра ти шко ва ца, се ло пре ма Ја дран-

ском мо ру, код Ши бе ни ка, лу гар по стру ци, са бр чи на ма до ла ка та ра ши ре них 

ру ку, по ја ва, ле ген да древ ног ој ка ња и ро зга ња, осни вач култ не гру пе „Јан-

дри но ја то“, ко ја га је не ким чу дом у из бе гли штву од ба ци ла. 

Све тла на Спа јић на во ди ре дак де таљ из 2006. го ди не ка да је Јан дри ја пр ви 

пут по сле из бе гли штва за пе вао: „Сје ди ли смо у ње го вој ку ћи у Бра ти шков ци-

ма и на кон не ко ли ко са ти ра зних пје ва ни ја ко је је слу шао, ко мен та ри сао, љу-

тио се, ис пра вљао, по ве ла сам пје сму на бас „Же гар по ље го ји ја ње мо је“. То 

што се тад до го ди ло те шко је опи са ти: мје ша ви на шо ка, га ну то сти и ус хи ће ња; 

лом у чо вје ку – тре ну так ка да је, уз оста ле, Јан дри ја при хва тио пје сму. Не про-

це њи во!“ Упо ко јио се 2013. го ди не.

За тим, по се ћа њу Ма ти ја ша, сле де Ду шан Ми здрак Шу штер, ко чи јаш и орач, 

из Стр ми це код Кни на, од ли чан пе вач, пр вак, кад ни је имао с ким, сам је пе вао, 
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сам се би пр ва чио, и сам се бе пра тио, раз го ва рао у сти ху де се тер цу с љу ди ма, 

без по му ке, ша љи во, ова ко и она ко, сва ка ко, а да би све на сме ја ло и оза ри ло 

при сут не; Ми лан Ле мић, из Сто жи шта у БиХ, ме сту на спрам Стр ми це. по зна ти 

пр вак ој ка че, ко ји се оти снуо и у та ко зва не про фе си о нал не во де; Рај ко Ла лић, 

из Плав на код Кни на, на па мет го во рио „Роп ство Јан ко вић Сто ја на“, пр ва чио, 

на да ле ко чу вен ој кач. 

Рај ко Ву ка нац, из Же га ра код Об ров ца, ор зао из ду би не вре ме на; Ни ко ла 

Пе тро вић, пе вач и ди плар, из Плав на, кад би на ду вао ди пле, па док се не на ме-

сте за по че так свир ке, у крат ком из ду ва ва њу-на шти ма ва њу, он би ше рет ски 

на бр зи ну го во рио пар вр ца вих ој ка ча и ти ме раз га љи вао и при пре мао пу бли-

ку за свој на ступ; Ни ко ла Те сла, из Гра ча ца у Ли ци, но сио бр чи не, на о чит, црн, 

ви сок, пе вао ој ка не да се ста не и слу ша; Дра ган Ше во, пр вак, из се ла Дри нић 

код Бо сан ског Пе тров ца, чу вен по из вед би ој ка ча с ове стра не; Ма ра Же жељ, 

из Стр ми це, пр ви глас, по зна та и ува жа ва на, али је на сту па ла ре ла тив но рет-

ко (же не је би ло те же чу ти да уче ста ло пе ва ју, за раз ли ку од му шка ра ца. ко ји, 

кад би не ко из бли же род би не умро, убр зо опет про пе ва ли, а же не ни по го ди-

ну да на, и ви ше, па ма би ла и да ља род би на, ни су мо гле да за пе ва ју). 

Из лич ног ис ку ства Све тла не Спа јић, чу ве не су пе ва чи це из Же га ра: Не-

ђељ ка Ушље бр ка, Јо ван ка Вук че вић и Да рин ка Ве се ли но вић. Не ђељ ка је тек 

два на ест го ди на на кон свих пре жи вље них стра хо та и гу би та ка, 2007. го ди не 

пр ви пут за пе ва ла у Же га ру. Из се ла Над во де, код Же га ра, по ти че Дра го слав 

Ву ка нац Лу јо. Он је из чу ве не пе вач ке по ро ди це Ву ка нац; учио „од ма те ре Ан-

ђе и ћа ће Си ме“. По ње го вој при чи, по ро дич на ло за Ву ка на ца Да ви ни ћа чу ва у 

Над во да ма по се де Ми тро ви ћа Јан ко ви ћа, где се ро дио Сто јан Јан ко вић. 

Из Бо гат ни ка код Же га ра су Об рад Ми лић (1938) и Рат ко Ми лић. По мно-

ги ма, Об рад Ми лић је нај ком плет ни ји на род ни ства ра лац из Кра ји не, па и ши-

ре. Опус Об ра да Ми ли ћа је огро ман. Осим што од лич но пе ва и ор зи, он је гу-

слар и, по оп штој оце ни, нај бо љи срп ски ди плар. Об рад Ми лић је је дан од рет-

ких на род них умет ни ка ко ји је и пе сник и усме ни ства ра лац. За сво га оца ка же 

да му је би ло до вољ но да јед ном чу је пе сму и да је упам ти. Из Би ли ша на (Об-

ро вац), Бран ко Гу гле та и Ја ња Гу гле та. Че сто су пје ва ли за јед но, а и по сам це. 

У Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти у Бе о гра ду  по сто је сним ци из 1976. 

го ди не, ко је је са чи нио учи тељ Мир ко Бе рић из Ши бе ни ка, у ко ји ма се ви ди да 

су ис так ну ти из во ђа чи ор за ли це из се ла Ва ри во де (Ки ста ње), Во јин (Аћим) 

Ћо сић и Мир ко (Јо ван) По кра јац. Из Ђе вр са ка је Жељ ко Гњи дић (1951) ко ји 

од лич но ор зи. По ре клом из Дал ма тин ске за го ре су и Дра ган Атли ја, Љу бе 

Дра га нић, Пе тар Ма цу ра, Ва сиљ Ђу ри ца и Мир ко Га јић. Од мла ђих, да нас у 

Ср би ји аутен тич но ор за ли цу из во ди Дра га на То мић, по мај чи ној ли ни ји из 

Оти ши ћа у Це тин ској Кра ји ни, где је ве ко ви ма би ло мно го из вр сних пе ва ча. 

Ро дом из Дал ма тин ске За го ре, ве ле мај стор на ди пла ма, мла ди Ми лан Ва ша-
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лић (1981) из Ба нат ског Ве ли ког Се ла, та лен то ва ни је на род ни умет ник, све-

стра ни чу вар срп ског кра ји шко-ди нар ског на сле ђа у Ср би ји. 

По се ћа њу Ми ло ра да Ло ни ћа из Но вог Са да, ко ји је од 1980. до 1985. го ди-

не оби ла зио се ла у Книн ској Кра ји ни, сни мао и бе ле жио ој кач ку пе ва ни ју, из 

Ки ста ња су Три вун Ма цу ра (1904) и – Гли шо Ма цу ра (1912), пе вач и ди-

плар. У Ки ста ња ма се одр жа ва ве ли ки срп ски на род ни збор на Пре о бра же ње. 

У Би јев чи ном Се лу, пак, збор се одр жа ва на Пе тров дан. Ту му је за око, као вр-

сни пе вач, за пао Бо шко Ко тур (1930). У До бро пољ ци ма, Ду шан ка До брић 

(1925). Упо знао је пе ва ча и кле са ра Ан ту Ив ко ви ћа, ри мо ка то ли ка, ко ји је 

знао да је срп ског по ре кла, та ко се и пред ста вљао, ни кад се же нио, а ње гов си-

но вац је све вре ме био у срп ској вој сци Кра ји не – да нас жи ви у Ср би ји. У Ва-

ри во да ма су срео је три бра та-ој ка ча, Јер ко ви ће, Ми лу, Јо ву и Не ве на, сви ро-

ђе ни у тре ћој де це ни ји два де се тог ве ка. За тим, три се стре Јер ко вић, Ма ра, На-

да и Ми ка, та ко ђе ро ђе не у тре ћој де це ни ји про шло га ве ка. Од лич но је пе ва ла 

и њи хо ва мај ка Ја ња.

Из Же га ра је То дор Ко ма зец, пе вач и чу ве ни ди плар, пра вио гу сле, ди пле и 

ћур ли ке. Уме ће на сле дио од оца и де де. По из бе гли штву у Че ла ре во (где је и 

пре ми нуо 2013. го ди не), про на шао га је је дан не мач ки ет но му зи ко лог ко ји је 

од ње га на ру чи вао ди пле и до нео му за ту при ли ку спе ци јал на свр дла за рад 

у др ве ту. Из Же га ра Јо ка Па јић (1924) и се стре Ми лић, Је ка и Сте ва ни ја, ро-

ђе не у тре ћој де це ни ји про шло га ве ка. Код јед ног пе ва ча у Па ђа ни ма, чи јег се 

име на не се ћа, у ку ћи је ви си ла сли ка Кра ља Пе тра. Кад је на пи та ње до ма ћи-

на пре по знао ко је на сли ци, овај му је ре као: „И ти си наш!“ Код ма на сти ра 

Кру па срео је пе ва ча ко ји у дво ри шту сво је ку ће ску пља и чу ва зми је. 

У Гра хов ском по љу, из ме ђу пла ни на Ви је нац, Ша тор, Ди на ра и Уили ца, ој-

кач ка пе ва ни ја зво ни од пам ти ве ка. У ме сту Пе чен ци, ис ти чу се Ми ле Мо мић 

(1909), пе вач, ди плар и двој ни чар, Мар ко Мо мић Ма јор (1911), пе вач и двој-

ни чар, те чи сти пе ва чи: Ра де Мо мић (1930), То де Мо мић (1930), Је ка Мо мић 

(1931), Ми ли ца Мо мић Ми ка (1931), Дра ги ца Мо мић Га га (1936), Сте ван 

Мо мић Сте ва нац (1937), и – Ђу ро Мо мић (1910), гу слар, пре све га. За тим, 

Ани ца Ђу кић (1920), Ми ле Ђу кић (1924) и Јо шо Ђу кић (1915), гу слар. По-

зна ти пе ва чи Ми ле Џе пи на (1913) и Зор ка Пу цар (1930). У Угар ци ма, Дан-

ка Гла ва но вић (1920), Мар ко Ло шић (1920), Ђу рађ Де у ра (1923), Ми лан 

Ви до вић (1929), Бран ко Шер бе џи ја (1930) и Ол га Гла ва но вић (1933). 

У Об ља ју, род ном ме сту Га ври ла Прин ци па, пе ва чи це Ма ра Прин цип (1911), 

Мил ка Прин цип (1930) и Ан ђа Прин цип (1931), те пе вач Миљ кан Прин цип 

(1931). Из Об ља ја су и Јо ван Ма рић (1928), Сте во Ма рић (1930), Ду ћо Ма-

рић Ку вар (1934) и Бо шко Ма рић Бо ћо (1935). У се лу Пре о дац, Јо ван ка 

Прин цип (1924) и Ла ко Прин цип Ла ки ца (1924).
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У Ма ле шев ци ма, Ду шан Мир чић Ду да (1902), пе вач и ди плар, за тим, вр-

сни пе ва чи: Ми ло рад Мир чић (1904), Лу ка Мир чић Жан дар (1911), Зор ка 

Мир чић (1925), Ра до ван Мир чић Рат ко (1935) и Ду шан Мир чић (1937). 

За тим, Мом чи ло Га лић (1928), Во јин Га лић (1930), Зо ра Га лић (1931), 

Мић ко Га лић (1933), Дра ган Га лић (1935), Ду шко Га лић Ду ле (1935) и 

Ду шан Га лић (1937). У Пе ћи ма, Ил ко Вуч ко вић (1914), Да ра Кр не та 

(1920), Ми ле Ска кић (1927), Дра га Јо јић (1928), Је ка Вуч ко вић (1929), 

Ми ка Ска кић (1929) и Ми ре Ри ста но вић (1930).

У Пе у ља ма, пе ва чи Јо во Га шић (1912), Бо ја Га шић (1916), Шпи ро Ђу кић 

(1924), Дми тар Ђо рић (1926), Ми лој ко Гве ро (1930) и Пе тар Ђа лић 

(1936). Из Цр ног Лу га су То ша Ра ди вој ша (1911), Бо шко Цви јан (1913), 

Мар ко Ши ник (1914) – сви рао и ди пле, Мар ко Не на дић (1915) – та ко ђе био 

и ди плар, и Мар ко Ђу кић (1928). Из За се о ка су пе ва чи Стан ко Ко вр ли ја 

(1909), Мом чи ло Ко вр ли ја (1911), Ми лан Ко вр ли ја (1914), Стан ко Ко вр-

ли ја (1914), Да не Ко вр ли ја (1918) и Ми лан Ко вр ли ја (1928). Из Мра ча ја, 

пе ва чи До ја Мо мић (1915), Ми лан Мо мић (1920), Ни ко Ра дић (1924), Мил-

ка Јо шић (1928) и Ни не Мо мић (1928). Отрг ну ти од за бо ра ва сва ка ко тре ба 

гу сла ра и там бу ра ша-са ми ча ра Сте ва на Жив ко ви ћа из Мра ча ја (1914). 

Из Сто жи шта, Ми ка Кне же вић (1918), Ја шо Кне же вић (1924), Ра јо Кне-

же вић (1924), Да не Врањ ко вић (1924), Пе ро Ле мић (1928) Ву ка шин Три-

ван (1928), Ни не Три ван (1928), Ду шан Кне же вић (1930), Ду шан ка Кне же-

вић (1930), Бран ко Кне же вић (1930), Ми ле ва Кне же вић (1930), Ми лан Ле-

мић (1930) – био и гу слар, Је ка Кне же вић (1931), Сте во Три ван (1931), Је ка 

Ле мић (1932) и Ни ки ца Кне же вић (1933). Овом при ли ком по ме ну ће мо гу-

сла ра Сте ву Врањ ко ви ћа (1919) и фру ла ше-двој ни ча ре Рај ка Кне же ви ћа 

(1918), Не ђу Врањ ко ви ћа (1928) и Са ву Врањ ко ви ћа (1930). 

У Гра хо ву, пе ва чи Ду шан Аре жи на Бу би ца (1907), Ни ко Ко шчи ца (1914), 

Зор ка Ко шчи ца (1919), Дра га Ко шчи ца (1924), Бо бо Ву ја то вић (1927), Ве-

со Аре жи на (1929), Гој ко Аре жи на (1929) – и мај стор на ди пла ма без ме ха, 

Гој ко Ми хољ чић (1929), Дра га Аре жи на (1930), Ве со Ву ја то вић (1930), 

Ма ри ја Ми хољ чић (1930), Дра га Тој да рић (1930), Јо во Ко шчи ца (1932) и 

Сло бо дан Ву ја то вић (1932) – и фру лаш-двој ни чар.

И Гла моч оби лу је до брим пе ва чи ма. С кра ја де вет на е стог и с по чет ка два-

де се тог ве ка, у Сте ке ров ци ма код Гла мо ча чу вен је био Ми ле Ко па ња, зва ни 

Ми ле ка ња, со лун ски до бро во љац, пе вао и уз гу сле, по пио мо ре ра ки је. За тим, 

Ми ха и ло Че гар, Да вид Че гар и Вид Че гар; Сте ван Ћу лум Дуц ко и – Ми ле Ћу-

лум Ћур лик, као чо бан свр тао тру бе и пра вио ди пле, у пе ва њу и за на ти ма на-

сле дио га син Пе тар. По том, Јо ван Бо ји но вић, зва ни По љић, Ми лош Бо ји но вић 

По љић и Јо ван Бо ји но вић, остао без но ге, ује ла га зми ја. За тим сле де Ми ле 
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Ћу бић, Ра до ван Са вић, Кр стан Тра вар и Пе ро Ти ца, био и до бар гу слар. Сто јан 

Бо шњак пра вио гу сле и ди пле, и пе вао уз њих. 

Из дру ге по ло ви не два де се тог ве ка: Бо жо Ко па ња, син Ми лин, мај стор у 

др ве ту, на сле дио га син Ро до љуб, од ли чан пе вач, ра ди ико но ста се. Из но ви јег 

вре ме на, Ми ло рад Убо вић, Дра го Убо вић, Зо ран Аћић, Бо жо Лон чар, Об рад 

Крч мар, Об рад Ву ја но вић, Пе тар Ло вре, Ми лен ко Крн ди ја, Дра гој ло Ћу лум, 

Пе тар Шо бат и Јо во Ба ри шић.

Из При ја на код Гла мо ча, Алек са Сми ља нић, чу вен и као мај стор ка ца и ба-

ча ва. За тим, Жив ко Ни кић, Ра де Мар ко вић, Ву ко Ста ни вук и Цви јо Мр ђен, мај-

стор за за пре жна ко ла. Из Пе тро вог Се ла код Гла мо ча, ста ри не Ран ко Ђу кић, 

Здравко Ме сел џи ја и Пе ро Су ба шић. Ис так нут ме ђу но ви јим пе ва чи ма је Жа ра 

Ђу кић. Из Ма сли не Стра не код Гла мо ча, Дра го Нин ко вић и Ра де Три фу но вић. 

Из Ха ла пи ћа, Стан ко Ке сић и Пе тар Је ре ку ла. Из Ка ме на, Лу ка Вра њеш и Ни ко 

Ер цег. Из За ја ру ге, Ми лен ко Ба чи на и Ми ња Ми ка ви ца. Из Ре љи не Се ла, Шпи-

ро Крч мар, Пе ро Ај дер и Пе ро Црн че вић. Из Шум ња ка, Или ја Ко зо мо ра, Три-

вун Сре бро и Или ја То ли мир. Из Ва га на, на да ле ко чу вен Ми ле Ивић. Из Под-

гре де, Пе тар Жде ро, Здрав ко Ма леш, Ра де До му жин и Ми лен ко Крн ди ја. Из 

Ро ра, Ни ко ла Ро квић, со лун ски до бро во љац, до нео ’армонику при по врат ку из 

Со лу на, а кад год је тре ба ло да сед не, ста вљао је ма ра ми цу. 

За тим, из Ро ра, Че до Ро квић, Дра го Ја ме џи ја, Ми ле Ку ко бат, Цви јо Па пић, Са во 

Кон ста ди но вић и Див но мир Ку ко бат. Из Ба би ћа Бр да, Ла зо Ба бић и Во јо Ба-

бић, по ги нуо у по след њем ра ту, од ли чан пе вач и играч Гла моч ког ко ла. Из 

Цр ног Вр’а, Ми ле Че гар и Да вид Штр бац. Из Хот ко ва ца, Дми тар Шкр бић, Слав-

ко Шкр бић и Не ђељ ко Чич ко вић. У Ску ћа ни ма код Гла мо ча, пре ма Лив ну, пе вач 

Ду шан Ра дић, про чуо се и као ван се риј ски сви рач на двој ни ца ма из Дал ма ци је 

– од би је ло га ја во ра. Са си ном Ми ло шем пе вао ој ка ли це.

На Ку пре су, по ре чи ма Ко сте Дув ња ка из Но вог Са да, не за бо ра вље ни пе ва-

чи из се ла До њи Ма ло ван: Ђу ка Кан лић (1898), Ми тар Кан лић (1934), Лу ка 

Дув њак (1933), Мир ко Дув њак, Ста ка Лу го ња, Ста на Ја њић, Зо ра Спре мо, 

обе да нас у Мла де но ву, те Бо са Дув њак (1936) и Ја ња Кан лић (1940), обе 

да нас у Ба њој Лу ци. Из Гор њег Ву ков ског, бра ћа Ба јић, Са во Гој ко и Вла до, ро-

ђе ни три де се тих го ди на два де се тог ве ка. Из До њег Ву ков ског, Стан ко Ми шко-

вић (1930), жи ви у Ба њој Лу ци. Из До њег Рав ног, Ми ле Мр ча јац (1944). Из 

Гор њег Рав ног, Сте во Пе риз (1956). Из Гор њег Му ши ћа, Ма рин ко Цве тић. Из 

До њег Му ши ћа, Мир ко Иван ко вић. Из Ри ли ћа, Ма ра Ру дић.

У Вој во ди ни – чу ве ни До бри во је Бог да но вић из Мла де но ва, при сти гао из 

Бо сан ске Кра ји не по сле Дру гог свет ског ра та, ре пре зен та тив ни зна лац древ-

не пе ва ни је. Сво је вре ме но осво јио ви со ку на гра ду на ме ђу на род ном так ми че-
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њу у Бра ти сла ви, у не ка да шњој Че хо сло вач кој. Осим сва ко днев ног љу ди ка ња 

и ра зних при ли ка за пе ва ње, уче ство ва ња на мно гим на шим и стра ним фе сти-

ва ли ма, ду го роч но до при нео ета бли ра њу срп ске кра ји шке ба шти не у Вој во ди-

ни (Ср би ји) и ши ре. 

У Че ла ре ву код Бач ке Па лан ке, из Бо сан ског Пе тров ца ро дом, до бри пе ва-

чи, Стан ко Са ла па у ра (1929), ро ђен у Кр ње у ши, Стан ко Сту пар (1934), Во јо 

Ра ко вић и Ми ћо Ра ко вић, ро ђе ни у Смо ља ни, Бо ро Сан трач (1941), ро дом из 

Ри сов ца, Ми ле Кер кез Де ву рић (1941), ро дом из Пр ко са, Ми ле Ке ре кез Вр-

жи на иза за се о ка Об љај код Во ђе ни це, Мир ко Ђу кић, из Во ђе ни це, пе вао уз 

там бу ри цу, и Ми лан Пра шта ло, ро дом из Лу шци Па лан ке код Сан ског Мо ста.

Же не пе ва чи це из Че ла ре ва, Мил ка Зо рић Пре дић (1927), ро дом из Пр ко-

са, Је ка Ми ље вић Мир ко вић (1927, ро дом из Смо ља не, и ње на се стра Со ка 

Ми ље вић (1924), ра ди ла му шке по сло ве, ру ке јој би ле „окор не“, ни је мо гла да 

узме пле ти во у ру ке. Ми ло са ва Ше во Ђу кић (1918), ро дом из Ве дрог По ља 

код Пе тров ца и Љу би ца Бур саћ ро дом од Ба ња лу ке, ра ња ва на у Дру гом свет-

ском ра ту. У Ба чу, све при сут на Ву ко са ва Ми тро вић, у Бач ком Јар ку, Мом чи ло 

Ка ра но вић. У Бу ди са ви, Ђу ро Ми трић, Зо ран Ми трић, Вељ ко Мр ђен и Ми ло-

рад Ђу кић. У Кра гу јев цу, Мир ја на Гру бо ро вић, ро дом из Ма лог Град ца на Ба-

ни ји.

Чу ве ни по кре тач прак се за очу ва ње пре ко дрин ског ко ре на у Вој во ди ни 

(Ср би ји), Све то Ка чар, од 1979. го ди не не гу је у Че ла ре ву за ви чај ну пе ва ни ју 

и оби ча је из Бо сан ске Кра ји не. Кроз ње го ву ори ги нал ну шко лу про шло је пре-

ко две хи ља де по ла зни ка. Ме ђу нај и стак ну ти ји ма: Дра ган Кер кез и – Ра де 

Мар ја но вић, ко ји је ли чио на Бран ка Ћо пи ћа, па су га не ки та ко и зва ли. Са 

жен ске стра не, Ра да Др ља ча (1960), ро дом из Пу че ни ка код Бо сан ске Кру пе, 

Ра да Ла бус, ро дом из Ра и но ва ца код Кру пе и На та ша Ра дак (1967), ро ђе на у 

Че ла ре ву. У Фу то гу код Но вог Са да, Ду шко Ја зић, Ра до слав Ја зић, Бра цо Ву-

кас, Сло бо дан Ра да ко вић и Зо ран Ђу рић.

По зна та као учи те љи ца у Вој во ди ни, Ми ра Бо снић (1947) из Чо но пље, пе-

ва чи ца, али и прак тич ни чу вар ој кач ке кул ту ре и бла га са Кор ду на. А с њом – 

Ла зар Мла ђан (ро ђен на Кор ду ну) и Ми ле Зу бо вић, оба од лич ни пе ва чи ој ка-

че и са ми ча ри (там бу ра ши на ин стру мен ту са ми ца). Као ој ка чи, ис так ну ти су 

и Мир ко Ке сић и Ду шко Дра жић. Жен ско пе ва ње са Кор ду на, уз Ми ру Бо снић, 

одр жа ле су Ан ка Мла ђан и Зо ра Дра жић (обе ро ђе не на Кор ду ну). Из чо но-

пљан ско-сом бор ског ам би јен та је и Сла ви ца Ку кић Ни ко лић, агро ном по стру-

ци, пе ва чи ца ој ка че, пре но си лац кул тур ног на сле ђа ши ро ког спек тра на мла ђе 

ге не ра ци је у Но вом Са ду. 

У Алек сан дро ву код Срп ске Цр ње, још од пр ве по ло ви не два де се тог ве ка 

по сто је до бри ој ка чи по ре клом из ди нар ских кра је ва. Пре све га, со лун ски до-

бро во љац Ми лош Зо рић, чи ји си но ви у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка на-
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ста ви ше очев дар – Ми лан, Стан ко и Бран ко – Бран чи ло. А за тим, бра ћа Цви-

ја но ви ћи – Ми шо, Бран ко, Дра ги ја и Ђор ђе, Ми ло ше ви уну ци од ћер ке Мил ке. 

У Алек сан дро ву, да ље – Да не Ме дић, Јо во Шко рић и Ми шо Бу ба ло. У Ба нат-

ском Ка ра ђор ђе ву, чу ве ни Ра шо Бу ба ло, ко ји је у ој кач кој пе ва ни ји сво јим гла-

сом га сио лам пе пе тро леј ке. Јед на од ње го вих снај ки, Шва би ца, не ко ли ко пу та 

па да ла је у не свест док се ни је на ви кла. И Ра шин син Ду ка био је то ли ко гр лат 

да је ви ше пу та рас те рао ста до. 

У го то во свим ме сти ма у Вој во ди ни да нас по сто је вр сни пе ва чи ој ка че, по-

во дом ко јих би тек тре ба ло на пра ви ти де таљ ни је при ло ге ове вр сте. У Вр ба су, 

до бри ој ка чи, Ра де Љу би чић, Осто Илић, Ра до сав Шпи рић и Во ји слав Рад ми-

ло вић, те пе ва чи ца Ду шан ка Љу би чић и Ду шан Љу би чић Ми јић, по знат као 

ди плар. У Ста рој Па зо ви, Пе ро Ма лић – као пр ви глас, Слав ко Шу шни ца, Бо ро 

Ве се ли но вић, Дра ган Мар ја но вић и – Сми ља Ми лин ко вић. Ве ру јем да ће ова 

ини ци јал на „плат фор ма“ по слу жи ти но вим, мла ђим ис тра жи ва чи ма да се да ју 

у не ис цр пан по сао. У Бач ком Гра ча цу, као пр ва ки ња, по зна та је Ду шан ка Дра-

ги шић, а с њом Сла ви ца По по вић, Да ни ца Ман дић, Ду шан ка Па вли ца и Ву ко-

са ва Дра го са вац. У Ба чу, вред не пе ва чи це ој ка че су Ву ко са ва Ми тро вић, Мир-

ја на Ми хај ло вић, Але кан дра Дро бац, Алек сан дра Илић, Са ра Ча лић, Ми ља Па-

ра ви на, Сло бо дан ка Мар ко вић, Стан ка Ар се нин, Љу би ца Бил би ја и Сла ви ца 

Ју ри шић.

У Бу ди са ви, је дан од нај це ње ни јих, Ми ло рад Гр гић, за тим, Сло бо дан Гу тић, 

Јан ко Пе ћа нац, Ма рин ко Ко ва че вић, Зо ран Ми трић, Ђу ро Ми трић, Вељ ко Мр-

ђан, Ми ло ван Ђу кић и Бра не Ма ки вић. Из Ма ју ра, Мом чи ло Ба љак, Ми лан Је-

кић, Ми лан Ра ду ло вић, Бо шко Па вло вић, Пе ро Ми кул чић и Пе ро Маљ ко вић, те 

Ми ра Ву ко са вље вић, Љу ба Ра ду ло вић, Љу ба Да ви до вић и Љу ба Ву јо ше вић. У 

План ди шу, Бог дан Ву кас, Ми лан Ве змар, Зо ран Пе ћа нац и Сте во Гру бић. У Ве-

ли кој Гре ди, Мар ко Ни шић, Ми лан Бо жић, Бран ко Ве змар, Мар ко Иво ше вић, 

Но вак Сто ја но вић и Ми ло рад Цвје ти ћа нин.

У Но вом Са ду, ко ји бро ји мно штво из у зет них ој ка ча, ис ти чу се Ма рин ко Ћу-

тић, Бо ри слав Ћу тић, Ми ло рад Ћу тић, Пре драг Кне же вић и Бра не Ами џић. У 

Шај ка шу, Дра го мир Зе че вић, Дра ган Пе трић, Жељ ко Ко ва че вић, Сла ви ша Зе-

че вић и Ду шко Ву ја но вић. У Те ме ри ну, Или ја То мић, Или ја Ва сић, Јо во Ка раћ и 

Ђу ро Ми ха љи чић. У Бе о чи ну, Дра ги ша То мић, Ра до слав Шпи рић, Ми ло рад 

Ко стић, Че до Јев тић и Сте ван То мић. У При гре ви ци код Апа ти на, Сте ван Ар бу-

ти на, Мир ко Ра дој чић, Ми ло рад Зу бер, Стој ша Де ве так, Са во Ра дић и Сто јан 

Та дић. У Гу ду ри ци код Вр шца, Вла ди мир Об ра до вић, Сте во Гру бић, Жељ ко 

Мр даљ, Про ле Ми лан ко и Стан ко Ми лан ко.

У Бе о гра ду по сто је број ни пе ва чи ој ка че, и тај про стор за слу жу је пом ни је 

ис тра жи ва ње. Ме ђу ис так ну ти јим ој ка чи ма су Јо ван Трич ко вић, Ни ко ла Ђа-

пић, Ни ко ла Ра де ка, Не над Жи гић, Са ша Лу кић, Зо ран Чуч ко вић, Го ран Вје-
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шти ца, Ми лош Ка лањ, Зо ран Ср дић, Ни ко ла Ке кић, Ми лан Бр ко вић, Бран ко 

Ма сти ло вић, Дра ган Јо во вић, Бран ко Сте фа но вић, те Бо ја на Ке кић, Ма ра Ша-

рић, Не дељ ка Бе а то вић, Ма ра До тлић, Не дељ ка Но ва ко вић, Сав ка Ка ли нић, 

Ма рин ка Ба бић, Ма ша Бе ба Пје вач, Са ва Про шић, На да Бо ро је вић, Је ле на Кља-

јић, Ни ко ли на Шу пут, Ми ли ца Ко ста ди но вић, Ма ца Ца рић и На та ша Лу кић. У 

Кра гу јев цу жи ви зна чај на ен кла ва Ср ба Кра ји шни ка, ме ђу ко ји ма се као пе ва-

чи це ој ка че ис ти чу Ма ри ја Ма рин ко вић, Је ла Си мић, Ма ри ја Ше во и Рад ми ла 

Ри стић. 

*

Име на љу ди, у на у ци – ан тро по ни ми, спа да ју у нај ста ри је вр сте ре чи. Име-

на го во ре ви ше од оно га што са ма по се би је су. По го то во ка да се из не на да на-

ђу у но вом кон тек сту. Овај пр ви „ре ги стар ој кач ких име на“ отво рен je за но ва 

до пи си ва ња и до пу не. Оста ло је, да бо ме, до ста не по кри ве ног и за гу бље ног 

кроз вре ме, скло ног оси па њу и за бо ра ву. Али, од не че га се, ево, већ мо же кре-

ну ти.

Мо ја на ме ра би ла је да и на овај на чин, кроз кон крет на име на и пре зи ме на 

ој кач ке пе ва ни је, са чи ним син те зу исто род них сег ме на та срп ског кра ји шко-

ди нар ског кул тур ног бла га; да се не где, па и у јед ној је ди ној књи зи, ви ди та 

же ља ова пло ће на у кон крет ном ре зул та ту. Же лео сам да ује ди ним и у исти 

за гр љај уве дем ру ке и ли ца, те ло и ду шу исто га на ро да, ци клич но скло ног 

про па да њу и ра си па њу енер ги је у бес це ње. 

Овај во дич кроз кра ји шки ха би тус не за у ста вља се у да на шњем до бу, он на-

ста вља пу те ше стви је ка из во ри ма жи во та, на су прот пре пре ка ма и оп струк ци-

ја ма. По не кад и са ми се би из би ја мо осло нац ис под но гу опер ва же ни ма ло гра-

ђан ским пред ра су да ма и се бич но шћу, це мен ти ра ни не зна њем и огра ни че но-

шћу. Но, сна га ојкачкe пе ва ни је, за сно ва на на ду хо ви том и му дром ри мо ва ном 

дво сти ху ис це ђе ном из жи во та (из су ве дре но ви не по сто ја ња), пре тра ја ва 

све ко ли ке за блу де и по ср ну ћа, не у тр ну лом бр зи ном, кроз ка ле и до скоп све-

тло сти и ду ха, са вла да ва про стор и вре ме ре ла ти ви зу ју ћи на шу ам не зи ју.

Ово је пре глед ду хов ног бла га, оли чен, пре све га, у ој кач ком де се те рач ком 

ри мо ва ном дво сти ху ко ји на ди ла зи ло кал не ин те ре се и гра ни це. Оки ћен срод-

ним, а на о ко раз ли чи тим ме ло ди ја ма, хи та да об и гра ши ро ки про стор срп ско-

га је зи ка. Гла гол ој ка ти са сво јим при род ним из ве де ни ца ма (ој ка ча, ој ка ли ца, 

ој кан), као ма ло ко ји по јам у срп ском је зи ку кра ји шко-ди нар ске бо је, има ве-

ли ке ка па ци те те за сим би о зу ра су тог жи во та и сми сла. Ој ка ча се уз ди гла као 

нај ре фе рент ни ји по јам ко ји са би ра рас пр ше не фраг мен те он то ло шке це ло ви-

то сти и омо гу ћа ва пре по зна ва ње по је дин ца у за ви чај ном и оп штем.

Име на и пре зи ме на ој кач ких та ле на та опо ми њу нас на озбиљ ност и са бор-

ност. Она се ука зу ју у ја ну сов ској исто риј ској по ру ци: с ли ца – у ди о ни зиј ској 

ле по ти кра ји шке ви тал но сти са клик та вом пе ва ни јом на све стра не, и с на лич-
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ја – у по мр чи ни срп ског кра ји шког фа ту ма оли че ног у на сил ној смр ти у ја ма-

ма-без дан ка ма, у не ми ло сти непријатељског хлад ног оруж ја и ва тре них це ви.

Овај пре глед име на, са оби љем чу де сне лек сич ке ле по те, већ сво јим по јав-

ним бле ском од во ди нас, да кле, у звон ко ли ки рај рас пе ва них ду ша, у ве ков ни 

бруј кра ји шких плу ћа и гла сов них стру на, али и у ја ук и бол кроз исто риј ске не-

сре ће ко је су, у ци клу си ма, на се ља ва ле те исте жи ве ду ше у Вој ној кра ји ни. У 

там пон-зо ни, из ме ђу моћ них цар ста ва, где је не пре кид но тра ја ла бор ба за го ли 

оп ста нак, срп ска ој кач ка пе ва ни ја да ва ла је сна гу од бра ни од зла и зу лу ма има-

ју ћи пр во ра зред ни ду хов ни и жи вот ни зна чај.

 Н. Грујичић
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Од сво је ше сте до де вет на е сте го ди не, го то во сва ко днев но, слу шао сам ој-

ка чу, с по чет ка ме ни не ја сну и „си ро ву” пе сму, али, ка ко је вре ме од ми ца ло, све 

ми ли ју и леп шу. У пу бер тетстким го ди на ма, ро кен рол је би ла мо ја му зич ка 

ори јен та ци ја, и ни шта ни је да ва ло зна ка да ћу се јед но га да на озбиљ но по за-

ба ви ти ој ка чом. По од ла ску на сту ди је, ла га но по чи њем да се ин те ре су јем за 

ој ка чу у зна ку оне чу ве не реченицe Бран ка Ћо пи ћа да чо век има пра во да пи-

ше о за ви ча ју тек кад из ње га оде. 

У до жи вља ју и раз у ме ва њу ој ка че, нај ви ше ми је по ма гао отац Дра шко Гру-

ји чић (1930–1987). По знат по ве се љу и ду хо ви то сти, али и као мај стор од 

за на та (све што очи ви де, ру ке на пра ве: бу ре, ка ца, вра та, ка пи ја, же ле зна 

огра да), он је пе вао у ра зним при ли ка ма у пот ко зар ским се ли ма и ши ре, све 

до Дво ра на Уни, и да ље. Као пе вач ој ка че, об и грао је Го мје ни цу, Бал ти не Ба-

ре, Ми ља ков це, Пе ји ће, Бу сно ве, То ма ши цу (ту је ро ђен и – по чи ва), Ра ке ли-

ће, Са ни ча не, Ма рић ку, Је лић ку, Па лан ку, Тра мо шњу, Стра тињ ску, Омар ску, 

Пи ска ви цу, Бре зи ча не, Ор ло ва чу, Га рев це, Чир кин По ље, Пе тров Гај, Ту ко ве, 

Ра сав це, Оштру Лу ку, Лу шци Па лан ку, Ље ска ре, Усор це, Па лан чи ште, Во лар, 

Рав ску, Бре ки њу, Кне жи цу, Је ло вац, Ма ри не, Дра го ти њу, Ју тро го шту, Стри го-

ву, Свод ну, Цр ну До ли ну...

На ша по ро ди ца вра ти ла се у Бо сан ску Кра ји ну из Вој во ди не, где смо као 

одоц не ли „ко ло ни сти” жи ве ли шест го ди на. На кон ни за се ли да ба по Вој во ди-

ни (Пан че во, Па дин ска Ске ла, Зе мун, Но ва Па зо ва, Сиб ни ца и Шај каш), отац 

је у про ле ће 1960. го ди не од лу чио да про да мо вр ло ле пу ку ћу (ко ју смо на-

пра ви ли од ци га ла из те ме ља не ке ста ре гра ђе ви не), и вра ти мо се из Шај ка ша 

у При је дор, у Го мје ни цу. Отац је то учи нио же љан за ви чај не во де, ва зду ха и – 

ој ка че, ат мос фе ре ко ју она ства ра. Пе вао је он до бро и бе ћа рац, и мно го то га 

дру гог, али ој ка ча је ој ка ча.

У на ме ри да се по за ба вим ли те рар ним свој стви ма ој ка че, под сти цао сам 

оца да за пи ше што ве ћи број дво сти хо ва ко је је чуо и пе вао, и он је по чео да 

ра ди на то ме. Нажа лост, 12. апри ла 1987. го ди не, у Ра ке ли ћи ма код При је до-

ра, пав ши с мо то ци кла, по ги нуо је у сво јој пе де сет сед мој го ди ни. Оста ло је не-

ко ли ко сто ти на за пи са них ој ка ча: до вољ но, али и ма ло, с об зи ром на ко ли чи ну 

ко ју је за си гур но знао и мо гао још да за пи ше и при ку пи. 

У при ба вља њу што ве ћег бро ја ој кач ких дво сти хо ва по мо гли су ми, да ље, 

при ја те љи и са рад ни ци без ко јих штам па ње ове књи ге не би би ло мо гу ће. 

Мно го сам им за хва лан на ве ли кој по мо ћи и раз у ме ва њу, па жњи и љу ба ви 

НАПОМЕНА
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пре ма ој ка чи. При ло зи ко је су са ку пи ли по ти чу из Бо сан ске Кра ји не, са Ба ни је 

и Кор ду на, а он да и из Ли ке и Дал ма тин ске За го ре.

Дру ги мо тив, књи жев но ре ле ван тан, ко ји ме је на го нио да са чи ним ова кву 

књи гу је сте ан то ло ги ја, „Бе ћа рац“ Мла де на Ле сков ца, до сад у нас је ди на ком-

пе тент на тво ре ви на те вр сте, са озбиљ ним пред го во ром, ко ја пре до ча ва књи-

жев не ди мен зи је ово га фе но ме на. Та ан то ло ги ја ме је ства ра лач ки про во ци-

ра ла, те сам се упу стио у иза зов ну аван ту ру но вог ис тра жи ва ња. На пи сао сам 

сту ди ју без ко је би по ну ђе ни из бор ој ка че био окр њен. И да при по ме нем: у мо-

јој ан то ло ги ји, не на ла зи се ни је дан при мер ој ка че иден ти чан бе ћар ци ма из 

Ле сков че ве књи ге. То, објек тив но го во ре ћи, ка зу је да је фе но мен дво сти ха 

лир ске на род не по е зи је про стра ни ји и бо га ти ји но што се да ло и за ми сли ти.

САКУПЉАЧИ, СА БРОЈЕМ УВРШТЕНИХ ОЈКАЧА

Дра шко Гру ји чић (262), Ми лан Па ђен (235), Бран ко Ђу кић (175), Зо ран 

Гра о вац (108), Ми лан Ле тић (101), Здрав ко Мал ба ша (84), Сло бо дан Бр-

дар (80) Ра ден ко Рај лић (67), Ран ка Ср дић (60), Ми ло рад Са џак (45), Зо ран 

Ту бић (34), Рај ко Кне же вић Бра јић (33), Ду ле Вр хо вац (23), Јо ван Ба бић 

(21), Здрав ко Ше ва (21), Мар ко Руч нов (20), Ни ко ла Зр нић (17) Осто ја 

Ке сар (16), Но вак Ми ка но вић (11), Сте ван Ра да но вић (11), Сто јан Рат ко вић 

(11), Ан ка Ста кић (11), Ра де Ту ру ди ја (7), Мла ден Ба њац (6), Ми лош Кне-

же вић Ша ра (5), Ђор ђе Вра њеш (3), Го ран Вид Ла кић (3), Пер са Ми ка но вић 

(3), Вла ди мир Пе зе ро вић (3), Бран ко Ле тић (2) Ми лош Му тић (2), Ран ко 

Па вло вић (2), Љуп ко Ра чић (2), Здрав ко Шо лак (2); Ни ко ла Ву ко лић (1), 

Сто ја Гру ји чић (1), Здрав ко Кец ман (1), Ко виљ ка Ко зо мо ра (1), Дра ган Ко-

лун џи ја (1), Ран ко Сто ја ко вић (1), Сте ван Тон тић (1) и Рат ко Ту ру ди ја (1).

ИЗ ОЈКАЧКИХ ЗБИРКИ, БРОЈ ЗАСТУПЉЕНИХ ПЕСМИЦА

Ми ћо Са ва но вић: Аој, пје смо, ма ња од два ре да (187); Цви је тин Ву ко вић: 

Јеж у сшр њи тшу (101); Си мо Ту ру ди ја: Ко зар чи це (61); Ми ло рад С. Ку ра и-

ца: Кра ји тки цр вен бан (59); Вла до Ми ло ше вић: Бо сан ске на род не пје сме 

(44); Ми ли вој Ро дић: Са Ко за ре (33); Ми ло рад Кец ман: На вр’ се ла мо га (21).



277

А

àбезиши - отићи у амбис, пропадати

ала, алај - (уз) дивљење, радост, 
задовољство, чуђење; уместо: што, 
како

алем - врста драгог камења

арум - човек јогунасте нарави

ашлас - грудњак

Б

ботча - повезача, марама; прегача, 
тканина којом се спреда покрива 
кошуља или сукња

бабине - поклон за дете и породиљу у 
првих седам дана

бàк - бик

бара - ливадица за испашу у доли око 
воде

бáса - врста крављег или овчијег сира 
помешаног са скорупом; бели смок

бетика - колевка

биљац - бело дебело ћебе од ваљаног 
сукна, биљ

богарат - бог у пословици (обично ради 
ублажавања псовке)

богац - сиромашак, несретник

божак - печеница за Божић

бренован - таласаст, уковрџан

бујад - врста папрати

букара - дрвени или земљани суд за пиће

буњгур - прекрупа од жита или кукуруза 
(понекад претходно попареног или 
обареног, па осушеног)

В

вагир - део коњске опреме у коју се коњи 
прежу

вареника - кувано, варено млеко

вериз - клис, кратко дрво зашиљено с 
оба краја, које скаче кад се удари 
палицом

веризаши се - играти се вериза, клиса

вершун - прегача, кецеља

водиши - тражити бика, парити се (док 
крава води, количина млека јој јако 
опадне)

вође (вођека, вођекаре, вођекарце, вој, 
војка, војкаре, војкарце) – овде

војница - војска, војна обавеза

буџа - батина са главом, кијача

Г

гивикш - метални тег за вагу или кантар

грâд - степен, ступањ

гра’оран - петао боје граха, пасуља

гевера - врста тежег ватреног оружја на 
рамену

гонаши, гоњаши – гонити, гањати

гредица - леја ситно обрађене земље за 
лук

глајз - пруга, шине

Д

даворија - песма, обично јуначка или 
родољубива, певана у необузданом 
темпераменту; духовна утеха, 
охрабрење, сокољење

двориши - служити најближе у кући

де - дедер, хајде, у знаку подстицања на 
неку радњу

девераши - кубурити, излазити некако 
на крај са животом

дер - у значењу подстицања, са 
призвуком ублажавања и 
фамилијарности (де, дед, деде, дедер, 
дела; на пример: узми дер)

додијаши - досадити

РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ
ИЛИ НЕПОЗНАТИХ РЕЧИ
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дој - дођи

драча - врста биљке са две бодље

дрљача - брнача, ратарско оруђе којим 
се мрви и изравнава горњи слој 
оранице

дуде - женске груди

дукашара - богата цура

Ђ

ђа - час (ђа ово ђа оно / час ово час оно)

ђенуши - дјенути, скупљати, сложити, 
слагати у крстине, пластити сено, 
снопове

Ж

жицарица - она која жицари, која 
ласкањем и лукавством извлачи 
корист

жуна - врста птице, слична детлићу

З

зарајшаши - улудо потрошити, 
проћердати, страћити

заринуши - забити

здјела - посуда за храну

зема - земљорадничка задруга

зеру - јако мало

зијан - штета, квар, несташлук

зóва - врста дрвенасте биљке од које се 
прави пиштаљка

И

исклопаши - изударати

Ј

јапија - дрвена грађа

јечмењача - крушка која доспева кад и 
јечам

К

кабријола - кабриолет, ауто са металним 
или платненим кровом

кáдар - који је способан, који може

каљак - зуб очњак у животиње

камараш- колега, друг

каплај - цигле поклапнице на врху крова

караманка - врста крупне укусне крушке

кезмица - млада крмача

кеваши се - играти се кевом (штапом), 
гонећи њоме дрвену лопту између себе

кешен - лан

кикља - сукња

китшра - сандук

клисање - дечја игра у којој се клисачом 
(палицом) што даље одбацује клис 
(ваљкаст комадић дрвета заоштрен 
на оба или на једном крају) и, 
дочекавши га у ваздуху, поново удара 
и одбацује што даље

копиле - ванбрачно дете

крчало - палица за усмеравање плуга у 
бразду

кумат - врста свиле

Л

лафеша - гвоздено постоље на којем 
стоји топ

ливорњак - револвер

лопар - дрвена лопата; лопатица 
воденичког кола; лоптаст комад чега

Љ

љељо - лешник

љетви - лепши

М

матице - двокрака метална направа, 
штипаљка за хватање и разгртање жара

мјетаја - варјача

мòре - може

мосур - дрвени калем на који се 
намотава пређа (конац)

Н

навиљак - толико сена, сламе или траве 
колико се може једанпут узети на 
виле и понети
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напикаши - нахушкати

нашра - оно што је основано 
(припремљено) за ткање на разбоју

неора - лоше (нелагодно, неправо) 
време за обављање каквог посла

ниша - нит, конац

нóја - нога

О

облога - дрвени делови од којих су 
сачињени точкови кола

оварисаши - погодити, потрефити

огризина - остатак од хране

озимица - крава која остане јалова за 
годину дана, па се и зими музе

оја - узвик за исказивање радости

оје - покретна воловска руда која се 
везује за плуг помоћу крпела; очи

оклен - одакле

опадаваши - опањкавати, одавати, 
оговарати

опешна (опета) - опет

оплаза - неузорани део њиве

ора - погодно време, згодан час, права 
згода

орзање - траје колико извођачу издржи 
дах, подрхтавање гласа из плућа, ојкање

ороз - петао

осшруга - бодљикава живица

ошава (отова) - по други или по трећи 
пут кошена трава

П

паленша - пура, жганци, качамак

пасоваши - штимати, одговарати

пèка - сач, црепуља или железни суд у 
облику црепуље који се на ватри 
угрије те се њиме на огњишту 
поклопи хљеб да се што пре испече

периода - месечница

пешријол - петролеј, гас, нафта

пинша - политрењак, посуда испод 
чабра за хватање ракије

пићулин - дечак у пубертету

пјáно - пијаница

плоска (плиска) - дрвена чутура за 
ракију

пљевар - простор за пљеву, појата

повађаши - повађа крава кад по други 
пут не остане стеона (оплођена)

поглавац – узглавље, јастук

појаша - шупа за сено, кукурузана

покорица - поледица

полагач - певач ојкаче који полаже глас, 
прати првака, басира

поњава - плахта, дугачак и широк комад 
платна четвртастог облика, који се 
разастире у кревету испод покривача 
при спавању 

првачиши - први певати, водити ојкачу, 
предњачити

прчиши - парити се, спаривати

поћушаши - прислушати

пулијат - коњ украшен пулијама 
(дугмадима и пуцетима) у облику 
металне куглице

Р

разбукаши - растурити, расути 
роговима, направити неред 

размићен - размажен

рикшаши - подешавати, намештати

роба - одећа

розгаши, розгошаши - од речи розгот 
(грохот), треперастим гласом певати, 
ојкати

рубац - марама

рубис - нека врста драгог камена у 
ручном сату

руња - длака на животињама или на 
неким деловима људског тела

С

самарица - омањи товарни коњ који на 
самару превози терет

саџак - метални троножац над ватром на 
којем се налази посуда за кување

сепеш - дубок кош који се носи на 
леђима, котарица, корпа, кошара

сјешоваши - саветовати

слачак - биљка слачика
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сòва - рашљасти већи колац

сшожина - велики колац око којега се 
садева сено

сшóре - завесе, фиранге

сурушка - течност која остаје после 
згрушавања млека

Т

шиба - трбух (у тепању)

шећи - стицати 

шечај – краћа обука, курс

шренуши - одморити се на час

шуј - ту

Ћ

ћулаши - гуркати ногом, терати камен 
низ улицу

ћурлика - свирала, фрула

У

узглавница - међа

улар - део коњске опреме, конопац око 
главе којим се коњ води или веже

Ф

фиранга - завеса, застор

Ч

чабар - дрвена посуда шира при дну, са 
две ушице при врху

чијаши - рашчешљавати вуну

чуна - од чунак (покретни део ткачког 
разбоја, направа од тврдог дрвета у 
облику чуна, у коју се умеће калем са 
потком; део шиваће машине у коме је 
смештен калемчић са концем)

Џ

џезва - бакрена посуда, ибрик за кување 
кафе

Ш

тарац - митраљез

твајсоваши - заваривати 

тваља - кројачица

тикара - густа шума са испреплетеним 
гранама и грмљем

тиљеже - јагње од године

тира - непрокувани, ретки ком за ракију

тита - таваница, дрвене даске између 
греда на стропу

титарица - округла израслина на листу 
храста коју ствара ларва

ткашуља - мала кутија за цигаре

тквер - бродоградилиште

тлајфоваши - окретати се у месту (о 
точку), клизити

тлингерај - вез, чипка (на рубљу)

тпица - палац на точку плуга

тшрањга - уже, конопац

тшуцоваши - кресати, одсецати, 
подрезивати
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