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А што би ме модрица бољела,
ујео ме којег сам вољела.
Ајде да се пољубимо, дико,
сад је òра, не види нас нико.

А

Ајде, драги, волове на’рани,
сутра ћемо орати у страни.
Ајде, куме, да деремо јуне!
Дери, куме, не уздај се у ме.
Ајде, мала, да садимо врбу,
ти на леђа, а ја ћу на трбу.
Ајде, мала, да се по’рвамо,
једно друго на траву бацамо.
Ајмо јаче запјевати сада
да нас чују до Пр’једора града.
Ајмо, драга, ’ајмо нашој кући,
остала је пура кврцајући.
Ајмо, драга, у јабуке ране
док се нису поломиле гране.
Ајмо, моја браћо, запјевати,
’ајмо, рâно, јер нисмо одавно.
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0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
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Ајмо, цуре, у коло играти,
срамота је стати и гледати.
Акнем, ћакнем, вичем на волове
не би л’ мала сишла у долове.
Ако мене превариш, дјевојко,
глава твоја, а робија моја.
Ако сам ти додијао, мајко,
спреми кофер, ја одо’ полако.
Ако, мала, погинем на прелу,
реци, мила, да си моја била.
Ако, мала, погинем у рату,
реци, мила, да си моја била.
Ал’ га оштри из Русића млада,
у Дошници, усред винограда.
Ал’ сам синоћ једну уз тарабу
л’јевом ногом нагазио жабу.
Ал’ се моја баба парадира
што од мене бољег зета бира.
Ала’ волим гараво чељаде,
па још кад се миловати даде.
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Ала’ волим очи гра’орасте,
гра’орасте па још ђаволасте.
Ала’ волим очи лоле мога
и обрве брата његовога.
Ала’ лају, ала’ и галаме,
шта би било да ме ’љебом ’ране?
Ала’ мене жена моја воли,
ја на кревет, она бјежи доли.
Ала’ ми се гарава допала
на бунару док је ноге прала.
Ала’ си ме наводио, дико,
на ђавола к’о што није нико.
Ала’, брате, живим забадава,
жену тучем, швалерки се вучем.
Алај волим љубити дјевојке
које носе косе на увојке.
Алај волим Млађу и Пецију,
Козарчане, браћу најмилију.
Алај волим причувати стада
кад је са мном чобаница млада.
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0038
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0040
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Алај волим уз топлу пећицу
загрлити моју дјевојчицу.
Алај имам ватрену цурицу,
о стражњицу укреше шибицу.
Алај имам добре полагаче:
кад полажу к’о да питу слажу.
Алај имам три красна заната:
тући, красти и лупати врата.
Алај ли се наиграо лола,
обиграо сва банијска кола.
Алај ми се штуца и уздише
кад ме неко воли прековише.
Алај мене моја леђа боле
што су лоле чакијом изболе.
Алај мене сад пролази вр’јеме,
младост губим, а ништа не љубим.
Алај ми је по вољи цурица,
док је љубим скичи к’о кезмица.
Алај сам се нагазио мрака,
сувог крака, мокри’ опанака!

0041
0042
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0044
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0047
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Алај сам се најела бомбона
из дикини’ плави’ панталона.
Алај сам се најео курузе
откад ми се Перова не музе.
Алај сам се најео курузе
откад други моју жену узе.
Алај сам се наљубио лица
код оваца л’јепи’ чобаница.
Алај сам се наљубио лица
у Пр’једору кућних помоћница.
Алај сам се наславио славе,
насркao ракије и каве.
Алај сам се прела напрелио,
ијо, пијо, на крају – љубио.
Алај ти га, мала, заораше,
три барабе из општине наше.
Ао, моје косе бреноване,
ноћас ћете бити миловане.
Аој, Глино, мораћу те сликат’,
не могу те заборавит’ никад.
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0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
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Аој, Десо, алај би се стрес’о
у то твоје угријано месо.
Аој, Јово, перо пауново,
љуби, лане, док зора не сване.
Аој, Јоко, какве су ти очи,
из прса ће срце да искочи.
Аој, котле, из шљивика брате,
ја се женим, дођи ми у свате.
Аој, Лико, и ојкани твоји,
ђе су сада пријатељи моји?
Аој, љето, тридесето, ето,
мала пјева, дружина се кêва.
Аој, моја за невољу, дико,
и по дану кад те нађем саму.
Аој, моја кабанице сура,
доста си ми огрнула цура.
Аој, моја косо бренована,
ја сам дики сада уљепшана.
Аој, моја ошишана главо,
нема жене с којом нисам спав’о.
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Аој, моје уске панталоне,
за њи’ драги дао милионе.
Аој, пјесмo, мања од два реда,
опет срцу туговати не да.
Аој, пјесмо, никада те доста,
оде драги, а срце му оста.
Аој, пјесмо, са Змијања круно,
кад те пјевам, срце ми је пуно.
Аој, пјесмо, што у срцу спаваш,
пробуди се да ме разговараш.
Аој, пјесмо, што угаси св’јећу,
ја и тако још спавати нећу.
Аој, пријо, би л’ ти прићи смио?
Смијеш, прика, сада је прилика.
Аој, Сано, што кроз Пр’једор течеш,
ђе је мала, што ми то не речеш?
Аој, Уно, љепотице моја,
очара ме околина твоја.
Аустрија и Њемачка близу,
мој драгане, шаљи ми девизу.
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0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
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Аустријо, остала без сунца,
што ми жена у кревету бунца?
Б’јеле воде, алај сте на бр’јегу,
у вама се голубови легу.
Б’јели голуб са Троглава виче:
Сајковићу, тебе момци диче!
Баба дједи задробила кора:
Боме, ђеде, то се јести мора!
Бадава ти, дико, долажење,
све низ сокак ћулајућ’ камење.
Бања Луко, тебе Врбас д’јели,
ту смо, мала, први пут се срели.
Бараба сам од младости ране,
барабићу док ме не са’ране.
Бараба сам, бараба ћу бити,
за барабу треба се родити.
Бараба сам, барапско ми т’јело,
још да ми је барапско од’јело.
Бараба сам, мила моја мајко,
бараба се не ожени лако.

Б
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Бараба сам, све ме село знаде,
свака ми се пољубити даде.
Бараба се с посла кући спрема,
а у џепу ни динара нема.
Барабе су тунел прокопале,
све за пиво и за рујно вино.
Бараби су врата отворена
и код цура и код млади’ жена.
Барабио до шездесет љета,
није им’о жене ни дјетета.
Барабићу још овога љета
док не отмем жену од човјека.
Барабићу, ал’ у Босни нећу,
Босна т’јесна, а бараба б’јесна.
Баци, драги, јабуку у море,
кад потоне, доћу ти у дворе.
Бацила би’ циглу на зидара,
камо л’ не би’ око на бећара.
Бећар јесам и бећарске гране,
бећарићу док ме не са’ране.
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0091
0092
0093
0094
0095

Била сам ти, малени, на гробу,
плакала би’, од смија не могу.

0096
0097
0098
0099
0100

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

14

Бирај мене, дјевојко из кола,
зар не видиш – намигује лола!
Благо мени, комшија се жени,
нек’ се жени, ваљаће и мени.
Благо мени, тешко мом капуту,
правећ’ кревет цурама по путу.
Благо теби, зелена горице,
ти се младиш сваке годинице,
а ја сада па више никада.

Бог убио ко је изумио
на собицу метати бравицу.
Боже мили, како живот прође?!
Богу фала, пјесма је остала.
Боже мили, слатка ли је пура
кад се у њу кајмака нагура.
Боже, срећу ни на јесен нећу,
а на трећу не велим да нећу.
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Бојна моја, село покрај воде,
у теби су цуре к’о јагоде.
Бол болујем, ником не казујем,
и умр’јећу, ником рећи нећу.
Болуј драги, тако је суђено,
ниси уз’о што ти је нуђено.
Болуј драги, умро од болова,
ја још пјевам код своји’ волова.
Болуј, мала, болуј у кревету,
дон’јећу ти воде у решету.
Болуј, мали, боле боловао,
у болести мене спомињао.
Болуј, мали, не било ти л’јека,
ја ти била доктор и ’потека.
Боље волим у Козару гладан,
нег’ туђину на ноге да падам.
Боље драгу љубит’ на камену,
нег’ недрагу на меку душеку.
Боље ти је скочити у воду,
нег’ уз сукњу чекати слободу.
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0117
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Босно моја, пола рода мога,
пола мога, пола женинога.
Бошча, зубун и кошуља б’јела,
то је моја имовина ц’јела.
Браду бријем, а брчине сучем,
тешко оној којој се привучем.
Браон шешир, перо од фазана,
не воли ме моје дике нана.
Браћо моја, алај сам настрад’о,
ожени’ се, нисам се ни над’о.
Браћо моја, мора да се пије,
да се ’ладна ракија не грије.
Браћо моја, не бојте се рана,
нема смрти без суђена дана.
Браћо моја, ништа се не бојте,
само мене ракијом напој’те.
Браћо моја, рањен сам у леђа,
па ме б’јела кошуљица вр’јеђа.
Буковице, док ти име траје,
чуваћемо твоје обичаје.

0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130

Валтер пиштољ и деветка дуга,
то су моја два најбоља друга.
Варај, лоло, које ти се даду,
мене младу чувај за параду.

В

Вари, баба, купус и ребарца,
чим’ ћеш свога обрадоват’ старца!
Ватајте се у коло, барабе,
док се нису по’ватале бабе.
Ватајте се у коло, дјечаци,
док се нису по’ватали старци.
Ватајте се, цурице, до мене
док се нису по’ватале жене.
Ведро небо, облаци ме прате,
пош’о драгој, а душмани врате.
Вели ћаћа: Пази шта говориш!
– Е, мој ћаћа, прича је из гаћа.
Весела сам од младости ране
и остаћу док ме не са’ране.
Весела сам од рођеног дана,
веселог ћу тражити драгана.
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0131
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0138
0139
0140
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Весела сам, како не би била
кад сам драгог по вољи добила.
Весели се сватовима, мајко,
пеци каву – водимо ти снаву,
пеци другу – водимо ти слугу,
пеци трећу – водимо ти срећу.
Вечер’о сам и опет сам гладан,
љубио сам и опет се свађам.
Вечерас ћу бити пољубљена
макар сутра била истучена.
Вид’, колега, моје мале носа,
савио се к’о лепара коса.
Виде дике колико се ’оће:
нема земље, садио би воће.
Виде мога међ’ ногама руње,
крува неће, а жена да му је.
Виде мога п’јетла гра’орана,
не долази по недјељу дана.
Виде, драга, широки’ рамена
гдје су твоја висила кољена.
Виде цуре, а виде белаја,
кад је Васкрс, полупа ми јаја.

0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150

Види ти се на очима мала
да се не би пуно отимала.
Види ти се по стражњици, мала,
да си синоћ добро вечерала.
Види цуре, а види јој гузе,
женићу је да ми овна музе.
Видио сам моје мале мајку:
црна жена продаје вретена.
Видио сам у соби спрам лампом
гдје дјевојка туче ваши крампом.
Видиш, драги, онај чопор зв’језда,
тако сам ти мараму извезла.
Видиш, мајко, на ливади јежа,
оно твоју јединицу прежа.
Видиш, мала, оно суво дрво,
тамо сам те пољубио прво.
Видио сам крај високе јеле
ђе се цура умива из здјеле.
Видјела сам свог драгана мајку,
дала сам јој од севапа банку.
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0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
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Виђај мога п’јетла гра’орана,
пробуди ме у по б’јела дана.
Вијају се на небу облаци,
ускоро ће и моји барјаци.
Вију вуци и штекћу лисице,
ја цурици милујем сисице.
Вјетар дува, ноге ми се клате,
ђе сте цуре ако бога знате.
Води цуру, не питај да л’ ’оће,
најслађе је украдено воће.
Воз полази, не може да крене,
по’ватале за точкове жене.
Возиле нас гараве машине
од Крајине па до Војводине.
Воз-машина оде шклецајући,
оста моја лола јецајући.
Војско моја, била би од шале
кад би цуре кревет нам’јештале.
Вол’ ме, драги, или реци нећу,
да м’ се очи за другим не крећу.

0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170

Вол’ ме, мала, још мало времена,
стигла ми је војна опомена.
Волим бика велики’ рогова
и дјевојку широки’ кукова.
Волим вола кад кола повуче
и цурицу кад се сама свуче.
Волим вола широкије’ рога
и цурицу дебелије’ нога.
Волим драгом лежати на руку,
нег’ недрагом на кумаш-јастуку.
Волим малу када се насмије,
јер вриједи за ђевојке двије.
Волим пјесму, највише ојкачу,
кад у колу пјевајући скачу.
Волим жену попуцали’ пета,
та је боља но неђеља света.
Волим једну удовицу младу
него цура читаву бригаду.
Волим коња који добро вуче
и цурицу која жицу туче.
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0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
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Волим тати ледину копати
нег’ се млада удовица звати.
Волим цркву и црквено звоно,
волим цуру и њезино оно.
Волим, брате, воду Мљечаницу,
Моштаницу, а и Гомјеницу.
Волим, мала, твоје ноге криве,
него киштру бањолучке пиве.
Волио б’ те пољубити, јање,
него ц’јело ћаћино имање.
Волио би’ да сам млин кавени,
стално б’ био међ’ ногама жени!
Волио сам и остало ми је,
сад нек’ воли ко волио није.
Вољела би’ да ме живу режу
него да ме за немила вежу.
Вољела би’ нег’ што очи виде
да мој баја из логора иде.
Вољела ме, не вољела, пријо,
ја бараба к’о што сам и био.

0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190

Гадно ли је кад питам, а неће;
у прољеће сама се намеће.
Гарава сам, лоли немила сам,
умићу се, умиљаваћу се.

Г

Гаравуша обрве навукла,
да је јача, та би ме истукла.
Гаравушо, бркови ти црни,
де и’ мало к’о баја заврни.
Гаравушо, да си гаравија,
ја би’ твоја био муштерија.
Гаравушо, кад би моја била,
наша би се кућа раскућила.
Гдје сам сада, а гдје ми је село?
Опет пјевам, срце ми весело!
Гдје сте, Швабе, сада к’о и прије,
да видите како Србин бије.
Гевера ми раме одвалила
што је стара мајка од’ранила.
Глава глави, плећка ’арамбаши,
а фукара може и ребара.
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0191
0192
0193
0194
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0196
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Главо моја тежа од гивикта,
алај тебе шљивовица рикта.
Гледај, моја другарице мила,
не би ли ми што у роду била.
Гледала сам иза зида двоје
ђе се муче да направе троје.
Гледам зору, јебало је вече,
прва жена – од мене утече!
Глина тече, Погледић се њише,
мала моја, не волим те више.
Говоре ми младој свакојако:
чисто лице опрати је лако.
Година је издала у свему,
ко је купац, ја продајем жену!
Гоји, мала, своје лице б’јело
док ја скинем војничко од’јело.
Голуб гуче у шуми на грани,
мој драгане, на којој си страни?
Гон’ волове, драга, у долове,
ја ћу краве, ’ајмо у шикаре.

0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210

Гони, мала, овце у планину,
ја ћу доћи, платит’ поштарину.
Гори гора, гори боровина,
гори, мала, наша ’ладовина.
Гори лампа и у лампи вино,
дођи, дико, да се помиримо.
Грабовице и Стричића пола,
ту је мене затицала зора.
Грковчани, момци љепотани,
а дјевојке румене јабуке.
Грли, љуби – а ко ли је не би,
о, мој побро, даде ли се теби?
Грло моје к’о тамбура јеца,
једва чекам неђељу и свеца.
Грло моје, запјевај да ори,
а ти, драга, прозоре отвори.
Грмеч леже виле и орлове,
а Козара сиве соколове.
Губињанка ујела бећара
за губицу ђе стоји цигара.
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Да знаш, мала, што је фина шала,
с петн’ест би се година удала.
Да знаш, мати, ко ме кући прати,
један баја из нашега краја!
Да ј’ у мене што и у ђевојке,
све би редом почастио момке.
Да ј’ умр’јети кад је чија воља,
заједно би’ ја и драга моја.
Да је мени купуса и меса
па да видиш како баја стреса.
Да је мени набавити краву
која даје ракију и каву.
Да је мени с гаравом прилећи,
чини ми се пораст’о би’ већи.
Да је пите и козјега меса,
алај би се бараба натреса’.
Да је срећа и божија даћа,
цуре не би ни носиле гаћа.
Да м’ је знати шта ми ћерка ради:
по три дана лежи у бујади?!

Д

0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230

Да ми није у бешици сина,
ја би’ био већа барабина.
Да сам газда к’о што сам сирома’
и ја би се оженио одма’.
Да сам знала да ћу за барабу,
ја би’ гаће мет’ла на тарабу.
Да се ’оће да поврате дани
па да опет момкују јарани.
Да си, мала, волан у кабини,
мот’о би те у свакој кривини.
Да си, мала, папуча од гаса
па да видиш како таре даса.
Дабогда ме страшило у страни:
женске гаће на грабовој грани!
Дабогда се објесила, Зоро,
о највеће дрво јаворово.
Дабогда се осврбала, мала,
па се мојим ноктима чешала.
Дабогда се преврнула на ме
кола крува и врећа саламе.
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0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
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Дај ми, мала, а шта ће ти она,
нећеш у њој држати бомбона.
Дај ми, мала, да бараба ркне,
да је ркне, па послије цркне.
Дај ми, мала, до јабуке двије,
што и’ твоја б’јела блуза крије.
Дај ми, мала, љубим те у очи,
да бараба на небеса скочи.
Дај ми, мала, оно што је моје,
што се д’јели на парчади двоје.
Дај ми, мала, светог ти Јована,
да ти дигнем ноге до тавана.
Дај ми, мала, сира и погаче,
ја ћу теби што у зору скаче.
Дај ми, мала, твоје б’јеле сисе,
ако не даш, уцрвале ти се.
Дај ми, мала, чему ли је штедиш,
ја је желим, а ти на њој сједиш.
Дај ми, мала, што си обећала,
сисе б’јеле и ноге дебеле.

0241
0242
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0247
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0249
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Дај ми, мати, рано вечерати
да ја идем цуре буњгурати.
Дај ми, пријо, што сам те молио:
да убијем буву на трбуву.
Дај, барабо, запјевај још коју
да запамтим мелодију твоју.
Дај, Милице, дај ми макар мало
ако ти је од јуче остало.
Дала би’ ти, барабо проклета,
дала би’ ти, ал’ нисам начета.
Дала цура седам кила ражи
удовици да јој момка тражи.
Двор далеко, а ја окаснио,
хоћу л’ стићи ђе сам наумио?
Двор на Уни, црквица на бр’јегу,
лоло моја, волим ти колегу.
Дедер, брате, да ми запјевамо,
туђе ће нас секе завадити,
између нас међе поставити.
Дедер, куме, да ми запјевамо,
да ми своје грло огледамо.
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0251
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0257
0258
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Дигла шором прашину машина,
праши жене што лају на мене.
Дигни, мала, ноне у висине
да ти баја пусти медецине.
Дигни, мала, своју ногу л’јеву,
ја ћу десну па нека се кресну.
Дика стег’о па неће да пусти,
ја се трго’ оде санак пусти.
Дико моја, и јеси и ниси,
ожени се да видим чији си.
Дико моја, не гледај високо,
лети врабац, избиће ти око.
Дико моја, па, дико, опетна,
воли мене, сам’ да нико не зна.
Дико моја, ћелав преко главе,
туђе су те жене почупале.
Дико стара, дођи преко бâра,
немој шором, чувај се жандара.
Дјецо моја, мили моји јањци,
пиш’те ћаћи ко долази мајци.

0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270

До по ноћи пјевају барабе,
од по ноћи пуцају тарабе.
Добро јесам, а бољем се надам,
у чем’ ’одам, у томе и спавам.
Добро, мала, пршуту посоли,
јер бараба много слано воли.
Довела ме мала до пô башче,
од по башче напикала пашче.
Дођ’, Милане, у јабуке ране
док се нису поломиле гране.
Дође вр’јеме, већ је дван’ест сати,
требало би буву проћерати.
Дођи мени, мој ђуле румени,
остав’ другу, растјерај ми тугу.
Дођи моје, и довече, драго,
стан’ у крају да те не познају.
Дођи, драги, али ситно гази,
не прав’ трага преко винограда.
Дођи, драги, вечерас на прело
и обуци парадно од’јело.
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Дођи, драги, вечерас на прело,
не требаш ми кад обиђеш село.
Дођи, драги, вечерас пробуши
– па ми стави минђуше у уши.
Дођи, драги, и доведи брата,
другарица моја неудата.
Дођи, драги, ливадом и ’ладом,
и досад си долазио крадом.
Дођи, драги, не води колеге,
л’јеп колега, превољећу њега.
Дођи, драги, около па преко,
нису моји Вучковци далеко.
Дођи, драги, отуд преко брда,
да ја видим је ли вјера тврда.
Дођи, драги, пред капију моју,
цвјета ружа па убери коју.
Дођи, драги, сваке неђељице,
јер су мени дани – годинице.
Дођи, драги, у зелено воће,
нека жене говоре шта ’оће.

0281
0282
0283
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0287
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0290

Дођи, кумо, и доведи прију,
направићу од прије ћуприју.
Дођи, лоло, дођи, моја плиско,
и добићеш што си синоћ иск’о.
Дођи, лоло, ево биће ти је,
ни мушица на њу пала није.
Дођи, лоло, немој без алата,
данас ћемо отварати врата.
Дођи, лоло, немој преко гаја,
оструга је, остаћеш без јаја.
Дођи, лоло, немој се бојати,
ја те имам чиме дочекати.
Дођи, лоло, па ми га запраши,
моја те се бркуља не плаши.
Дођи, мала, доље до врбица,
да правимо и грчка колица.
Дођи, мала, код мене у Лику
па да пробаш врућу варенику.
Дођи, моје најмилије цв’јеће,
однио ти ђаво предузеће.
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Док ја носим од топа лафету,
моја драга с другим у кревету.
Док по мени падају гранате,
мала моја, ко ли пада на те?
Док сам крао и господи дав’о,
никад нисам у тамници спав’о.
Док сам цура, пјеваћу са приком,
кад се удам, пјеваћу са диком.
Докле има пића у букари,
својој кући не иду бећари.
Драга моја, намигни дер мало,
да ја видим је ли ти пристало.
Драганице, гдје је твоја дика?
У творници тешки’ алатљика!
Драги – косац, а ја – купилица,
трипут ма’не, па намигне на ме.
Драги драгој дође свако вече,
а мој мени кад сунце припече.
Драги драгој доноси колаче,
а мој мени шљиве петроваче.
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0310

Драго жени к’о малом дјетету
кад ме види рано у кревету.
Дрино водо, жубора ти твога,
немој бити међа рода мога.
Дрма ми се шубара и свила
што ме моја мила оставила.
Друже Тито, нешто би’ те пит’о,
да л’ се смије држати по двије?
– Може, друже, ако те не туже.
Дукатаре дукати продају,
ја сирота – мене ће љепота.
Ђаво јесам када се уредим:
једним оком на двојицу гледим.
Ђаво нана кад је цура била
па и мене ђавола родила.

Ђ

Ђе се ова бараба привуче,
ту се шара три пута превуче.
Ђе си цуро, ђе си моја, дико,
ја би’ теби, дико, заћурлик’о.
Ђе си цуро, ђе си моје пиче,
примакни се до својега чиче.
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Ђе си, куме? – Ево ме у гају,
цјепам дрва и правим мјешају.
Ђул-дјевојка под ђулом заспала,
ђул се круни па дјевојку труни.
Ево бâра гдје сам чуво благо,
гдје сам своје миловао драго.
Ево браће, ко за браћу пита,
синоћ браћа стигла из комита.
Ево браће један до другога,
редом стоје, никог се не боје.
Ево браће један до другога,
погин’о би један за другога.
Ево браће, ево Вр’оваца,
не боје се ’растови’ колаца.
Ево браће, ево рођеније’
ни један се оженио није.
Ево браће, који добро теку,
само иду гдје котлови пеку.
Ево браће, ој, ево Рајлића,
не боје се Анте Павелића.

Е

0321

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

0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330

Ево дође да запјевам вође,
код овога дома поштенога.
Ево кума, ево весељака,
нема земље ни једног корака.
Ево мене и колеге мога,
’ајде, мала, пољуби једнога.
Ево мене и мојега рође,
не бојмо се да и’ триста дође.
Ево мене к’о румена ружа,
удовица код живога мужа.
Ево пута, рано моја љута,
куд сам јађан пролазио млађан.
Ево сам се на прело довук’о,
има л’ ико да би се потук’о.
Ево брата, ево котла мога,
не можемо један без другога.
Еј, Милева, гаравог ти ока,
дођ’ у бујад ђе нема свједока.
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Ено драгог враћа се са збора,
да се јави, запјевати мора.
Жалим Крњак и Вељун до Слуња,
Банија ми мирише к’о дуња.
Жандари ми одн’јели пиштоље,
сад је баја набавио боље.
Жањем жито, драги у засједи,
наблизу смо, али шта нам вр’једи.
Жари, пали, мој пиштољу мали,
док те нису отели жандари.
Жен’ ме, ћале, и доведи дван’ест,
теби једна, а мени један’ест.
Жен’ ме, ћаћа, о’зго из Бијаћа,
б’јелом булом шареније’ гаћа.
Жен’ се ћаћа и доведи фину,
кад ти умреш да остане сину.
Жена крије да љубљена није,
мали Лазо љубио па каз’о.
Женићу се, а шта ће ми жена,
јер је жена кућа раскућена.

Ж

0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0349
0350

Женићу се и ја ове зиме,
свак’ се љуби, а ја немам с киме.
Женићу се озго из Жировца,
макар била чупава к’о овца.
Женићу се седам-осам пута
док не нађем која није љута.
Жено моја са петоро мали’,
кад ја пијем ти ме се окани.
Жено моја, де ми вјерна буди:
ко не тражи, а ти му понуди.
Жено моја, ја одо’ на прело,
има ноћи па ћу теби доћи.
Жено моја, кад зазвоне звона,
теби црква, мени гостиона.
Жено моја, колико је сати,
спремај брзо, морам ратовати.
Жено моја, не буд’ љубоморна,
тебе волим, другој ићи морам.
Жено моја, немој бити луда,
водаћу те к’о мајмуна свуда.
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0355
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Жено моја, оком ме не мјери,
већ ти моју униформу пери.
Жено моја, три ти богараша,
ја те ’раним, а други те јаша.
Жене, дајте, ево Радована,
на три мјеста буџа швајсована.
Жито жање цурица у страни,
ја у долу замишљам је голу.
За брата би’ оба ока дала,
а за драгим косу одрезала.
Зајашила цурица на Риђу,
скаче Риђа – тако јој се свиђа.
Залуд, мала, своје очи школаш,
кад ти за мном погледати мораш.
Заовице, од коприве цв’јеће,
нисам крива што те нико неће.
Запјевајмо једну од давнине
да ме жеља за Крајином мине.
Запјевајте, браћо Крајишници,
понајбољи борци и ратници.

З

0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370

Запјевајте, моји бјели зуби,
ко је засп’о нека се пробуди.
Зарозгали момци из Жегара,
нема њима надалеко пара.
Заручи ме драги из планине
са зеленом граном боровине.
Зашто, драги, зашто, један гаде,
нашу љубав ц’јело село знаде?
Зелени се и зелениће се
плава трава ђе сам с драгим стала.
Златица ми у кромпире стигла,
ја је прашим, она ноге дигла.
Злато моје нема мајке своје,
савија се око сукње моје.
Знаш ли, драги, кад сам ти се клела:
у неђељу – она те сапела!
Зора зори, орози пјевају,
мене моји од куће ћерају.
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
0373
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380

И ја би’ се женио колега
да ми није брата старијега.
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И моја се цурица удала:
ожењеног лолу изабрала!
Иако сам ја старија снаша,
опет имам четир-пет бирташа.
Игра драги у колу к’о теле,
само гледа у своје ципеле.
Игра коло – мило до милога,
ја сирота па немам до кога.
Игра коло и у њему Ђуја,
аој, Ђујо, мрки вук те уј’о.
Игра коло у четири струке,
миле су се по’ватале руке.
Игра коло, а до мене Љуба,
добра Љуба, само нема зуба.
Игра коло, бећар до бећара,
коловођа бећаруша Мара.

И

0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390

Игра коло, гледа моја прија
куд се црна шубара навија.
Игра коло, а до мене Дрена,
аој, Дрено, да ми те на с’јено.
Игра лола и на њему торба
па се љуља к’о у шерпи чорба.
Игра моје окићено јање,
преко кола намигује на ме.
Игра цура у колу к’о врећа,
протеже се не би л’ била већа.
Играј, лоло, лупај ципелама,
не зна нана шта је међу нама.
Играј, лоло, тамо, ја ћу овамо,
обадвоје заиграти знамо.
Играј, мала, нек’ се сукња дрма,
пеглаћемо код првога грма.
Иде ’ајдук преко Равног Јања,
пије воду из јелова пања.
Иде Васкрс, шарају се јаја,
има л’ која да нашара моја.
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0391
0392
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
44

Иде драги с’ оне стране ’ладом
па на мене намигује крадом.
Иде драги, пјева к’о тројица,
кад на врата – нема к’о торбица!
Иде јесен, иду моје бриге,
с ким ћу јадна у матичне књиге?
Иде мала из чаршије тужна,
сликала се па испала ружна.
Иде путем седам-осам жена,
ја познајем која мужа нема.
Идем шором и носим бандеру,
мисли Ђуја да је стигла струја.
Идем шором, питају ме снаше:
Ој, барабо, шта то доље маше?
Идем шором, питају ме стрине:
Куд си пош’о, мали пићурине?
– Идем својој драгој на бабине!
Идем шором, пуцам револвером,
драга моја, за твојим швалером.
Идем шором, свекрва ме гледа.
Што ме гледа кад ми сина не да?

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410

Изгорала лампа петријола
док је моја вечерала лола.
Има л’ ико да продаје краву
која даје шљивовицу праву.
Има л’ ишта у Србина јаче,
има л’ љепше пјесме од ојкаче?
Има шупа и на шупи рупа,
комшиницу гледам кад се купа.
Имала сам четири драгана,
Јован пети – он ме распамети.
Имам вертун сав од б’јеле свиле
што је мени купио мој Миле.
Имам драгог висока и танка,
превије се к’о ражена сламка.
Имам драгог, сви га моји воле,
кад се сјете, кажу му и – зете.
Имам друга у по Црног Луга,
тешко оном’ ко нам се наруга.
Имам жену живу жеравицу,
штрањгу квасим, жеравицу гасим.
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0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
46

Имам жену и кобилу б’јелу,
жена проси, а кобила носи.
Имам жену и нејако д’јете,
опет очи за дјевојком лете.
Имам жену какву нико нема,
скројила ми гаће до кољена.
Имам жену чупаву по сицу,
мораћу је водити под брицу.
Имам жену, име јој је – ајој,
сви се момци научили на њој.
Имам и ја текничара лолу,
у Њемачкој вози кабријолу.
Имам козу и ћорава јарца,
то је мени прћија од старца.
Имам коња, а немам улара:
црна грива, а црвена глава.
Имам љубав и тајну велику:
ноћу дику љубим у шљивику!
Имам малу у селу потајно,
да зна село, малу би отело.

0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430

Имам малу што ми сиса виме
од прољећа па до касне зиме.
Имам малу, ’оће да се дрпа,
нема сиса – натрпала крпа.
Имам оно од зида до зида,
оставштина покојнога дида.
Имам пиштољ покојнога ђеде,
синоћ сам га наш’о испод греде.
Имам пиштољ, имам и кубуру,
имам жену, а имам и цуру.
Имам сукњу од девет поруба,
обућу је кад видим голуба.
Инвалида направи ме ћаћа,
трећа нога од кољена краћа.
Испод јеле новине се б’јеле,
ђе смо, драги, јели карамеле.
Ја бараба – то су моје ствари,
бараба је био и мој стари.
Ја бараба и био и прош’о,
нема снаше којој нисам дош’о.

Ј
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0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
48

Ја бараба оца сиромака,
муштерија добри’ дјевојака.
Ја бараба, а мој ћаћа лопов,
да сам јачи, ја би’ га исклоп’о.
Ја бараба, вежем гаће жицом,
зато мене зову пропалицом.
Ја бараба, волим туђе жене,
драга моја, остаћеш без мене.
Ја бараба, имам жене двије,
једна туђа, друга моја није.
Ја бараба, направио сина,
у огради – за пô литре вина.
Ја бараба, учио за попа,
док се нисам цурице докопа’.
Ја бараба, ц’јело село знаде,
нек’ се чува ко жену имаде.
Ја би’ војску служио од шале
кад би цуре са мном марширале.
Ја болујем ране у ногама
’одајући за туђим женама.

0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450

Ја весела, буди драги и ти,
немој тако невесео бити.
Ја гарава, дика гаравија,
гарава је љубав најмилија.
Ја дјевојку притисн’о на плочи:
мјесечина избуљила очи!
Ја драгана волим осам дана,
је ли ико волио толико.
Ја драгану дала вјеровање
к’о из празне чаше наздрављање.
Ја заиск’о, она није дала,
шљивовице још пола бокала.
Ја и дика исте смо висине,
као јеле са исте планине.
Ја и драга под јабуку сјели,
вјетрови нам љубав разнијели.
Ја и лола сјели крај божака,
дон’јела нам мајка уштипака.
Ја и мала играли се чучке,
једно другом почупали бручке.
49

0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460
50

Ја и мала сакупљали дрва,
то је била моја ватра прва.
Ја и мала ситан кетен брали,
од кетена дође до вретена!
Ја и мала чувамо говеда,
ја је љубим, а Шароња гледа.
Ја и мала чупали конопље,
она чупа, а ја вежем снопље.
Ја и моја другарица знамо
коју ћемо лолу да варамо.
Ја и ћаћа ишли у кирију,
зарадили сврдло и бургију.
Ја из Босне, а драги из Лике,
мили Боже, љубави велике!
Ја из Глине, а мала из Шаша,
састало се двоје будалаша.
Ја кроз село – испала ми чуна,
нико о њој не води рачуна!
Ја кроз село – нема ниђе нико,
кад на крају – удари ме циглом!

0461
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470

Ја кроз село, цјело село спава,
само ми се моја драга јавља.
Ја малена, дика мало већа,
волимо се већ година трећа.
Ја малена, сукњица шарена,
мили Боже ком сам осуђена?
Ја му име везем на марами
да му сија као алем сами.
Ја на бр’јегу, драги у долини,
видимо се трипут у години.
Ја на воду поранила боса,
дођи, драги, нестала је роса.
Ја на врата, ћаћа пита: Ко је?
Матер вели: Пропаст куће твоје!
Ја на прело, сунце отпочело,
ја са прела кад и зора б’јела.
Ја на прело, сунце преко гора:
Ој, Данице, ’оће л’ скоро зора?
Ја на Ускрс поранио рано,
теби, мала, да се потуцамо.
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0471
0472
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
52

Ја налети – мала у појати:
Дигла ноге к’о Перова роге!
Ја налети’, мала у појати:
чупа сламу да затрпа јаму.
Ја не бјежим од женскога рода,
никад доста, одн’јела га вода.
Ја не волим једно јање дуго,
осам дана – па заволим друго.
Ја не пјевам што сам пјевачица,
нек’ се знаде да сам сиротица.
Ја не пјевам што се мени даде,
већ ја пјевам да растјерам јаде.
Ја одлазим, збогом, мило јање,
мило јање – туђе миловање.
Ја одлазим, руши, мала, дворе,
црне стóре стави на прозоре.
Ја остављам куке и вагире
па одлазим спавати код Мире.
Ја познајем по плавој ведрини
да је моја лола у даљини.

0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490

Ја појату волим него кућу,
коњи једу, цурице шапућу.
Ја првачим, браћа испомажу,
што ја не знам, браћа ми покажу.
Ја ракију и дјевојку, мајко,
обадвије волим подједнако.
Ја с’ ожени и доведо’ Анку,
прво јутро о’сова ми мајку.
Ја с’ ожени и доведо’ Виду
да ми ’вата мишеве по зиду.
Ја с’ ожени’ из Бабине Греде,
само ћути и ништа не једе.
Ја с’ ожени’ из Босанског Брода,
превари ме, не може да ’ода.
Ја са прела, куја лаје на ме,
шибе, кујо, шта те брига за ме!
Ја са прела, мјесец преко дола,
ој, мјесече, ’оће л’ скоро зора?
Ја сам бећар међу барабама,
заспала ми мала на рукама.
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0491
0492
0493
0494

Ја сам гарав, а ти, мала, плава,
састасмо се к’о шећер и кава.

0495
0496
0497
0498
0499
0500

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

54

Ја сам дику научила реда
кад ме љуби да ме не уједа.
Ја сам иш’о и опет ћу ићи
туђој жени па шта буде мени.
Ја сам Јању љубио на пању,
у незнању попео се на њу,
па се Јања мота око пања.

Ја сам мали, на очи ме нема,
ал’ код мене цурица не др’јема.
Ја сам малу бацио на слачак,
чуп’о сам је к’о сланину мачак.
Ја сам малу довео на пробу,
нова роба треба да се проба.
Ја сам малу преко плота смот’о,
сину нешто к’о бакрени кот’о.
Ја сам малу с обадвије стране
обрстио као јарац гране.

0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510

Ја сам малу своју школовао.
Положила – диплому добила.
Ја сам мојој малој заћурлик’о,
било добро, трбу’ јој изник’о.
Ја сам моју шчепушао Јоку,
у сокаку као п’јет’о коку.
Ја сам овдје, драги ми далеко,
чувам љубав к’о што ми је рек’о.
Ја сам свога изгубила бају,
на Крушковцу – првом положају.
Ја сам своја пре’ладио леђа
са цурама око туђи’ међа.
Ја сам своје са’ранила лане
на Козари, под јелове гране.
Ја сам својој говорио жени
да не води рачуна о мени.
Ја сам својој говорио жени:
Туђи’ жена не доводи мени.
Ја сам своју косу заковрн’о
и цурицу завио у црно.
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0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
56

Ја сам своју малу капарис’о,
диг’о ноге па јој оварис’о.
Ја сам своју милов’о и чув’о
док јој нисам трбушче надув’о.
Ја сам своју одслужио војску
под прозором љубећи дјевојку.
Ја сам своју плавушу минир’о,
настрадаће ко је буде дир’о.
Ја сам своју пољубио прију
покрај пећи на шареној врећи.
Ја сам своме драгом рекла: Фала!
Другарица једва дочекала.
Ја сам синоћ моју малу мрк’о,
било л’јепо, замал’ нисам црк’о.
Ја сам синоћ о’стојећи двије
у биртији попио ракије.
Ја сам Стану ркнуо по дану,
па сад Стана ’оће сваког дана.
Ја сам тебе капарис’о, мала,
на потоку док си ноге прала.

0521
0522
0523
0524
0525
0526
0527
0528
0529
0530

Ја сам тебе, мала, тинди-линди,
на тавану да нико не види.
Ја сам туђу драгу к’о јабуку
превртао преко своји’ руку.
Ја сам, браћо, рањен међу вама,
немојте ме оставити сама.
Ја сам, мала, лимар по занату,
и твоју ћу окрпити канту.
Ја се мало нашали’ са Маром
па ме село назвало бећаром.
Ја се мојој свекрви удварам,
на једну јој десет одговарам.
Ја се својој заови не свиђам,
фала богу, често је не виђам.
Ја се, драги, заљубила у те
к’о казаљка у ситне минуте.
Ја ћу свога пребити колегу
да се више барабе не легу.
Ја у војску – к’о риба у Дрину,
стара мајко, не надај се сину.
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0531
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539

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

0540

Јадај јаде, стара лоло моја,
јаде јадај кад ја нисам твоја!
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Ја у рову лежим крај шарана,
моја жена крај другог јарана.
Ја у соби, ноге на сокаку,
а пантале висе о чардаку.
Ја у’вати малу на литици,
пукоше јој гаће на гузици.
Ја удовац, моја жена жива,
то је нама комшиница крива.

Ја умирем, збогом, јеле вите,
другарице, борбу наставите.
Ја усади’, а драга извади,
цвијеће моје из ливаде своје.
Ја цурица, мајка удовица,
сваку вече долазе двојица.
Ја цурица, сеја удовица,
сваку вече долазе тројица:
један мени, други мојој сеји,
трећи снајки да не каже мајки.

0541
0542
0543
0544
0545
0546
0547
0548
0549
0550

Јадан онај ко Њемачку крчи,
код куће му други жену прчи.
Јадно моје за тканицом цв’јеће,
свак’ те бере, само лола неће.
Јао мени, ја се млад ожени’,
жена јача, не да покривача.
Јао, моја нанизана ткано,
кад се удам, не жали ме, нано!
Јаој, мала, тебе и матер ти,
обадвије исте сте памети!
Јаој мени и шеширу моме,
оста, драга, на кревету твоме.
Јаој моје шездесет и двије,
још се чича на дјевојке смије!
Јаој, моја кабаницо стара,
доста си ми цура замотала.
Јаој, моја, сва од пјесме, кућо,
шириш гране на све чет’ри стране.
Јаој, моје њиве и ограде,
ја вас гради’, а сад други ради.
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0551
0552
0553
0554
0555
0556
0557
0558
0559
0560
60

Јаој, моје цуровање мило,
сто година мало би ми било.
Јаој, жено, кости ли твоје,
шта уради од младости моје.
Јасеновче, одн’јела те вода,
ту сам млада остала без плода.
Је л’ ти, мала, сазрела отова,
у мене је стожина готова?!
Је ли која к’о што моја мене
оставила у најгоре вр’јеме?
Је ли мајка од’ранила која
гаравушу к’о што мене моја.
Једем крушке, бацам огризанке,
драга воли моје остављанке.
Једи, драги, кајмака и пуре,
лај на зв’језде, учи се културе.
Једна зв’језда по небу се шеће.
Знаш ли, зв’јездо, ђе је моје цв’јеће?
Једна мала пољубац ми дала,
чим је дала – одма’ с’ покајала.

0561
0562
0563
0564
0565
0566
0567
0568
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Јесам ли ти говорио, секо,
да не садиш босиљак далеко!
Јесам ли ти говорио, Стано,
да је са мном бити зајебано.
Јесен стиже и беру се љеље,
јесен, љеље – момачко весеље.
Јеси л’, ћале, завршио своје,
да ледене не једемо проје.
Јеси л’, ћаћа, па да вечерамо?
Чекај, сине, док се купус скине!
Јеси ли се наљутила, Зоро,
што ти нисам долазио скоро?
Јеси ћуран, сви у крају знају,
рајске птице друкчије пјевају.
Јесте ли се одмориле жене
пијућ’ каву и трачајућ’ мене.
Јешћу, пићу, док је у судићу,
кад нестане ја ћу до каване.
Јој да ми је онаквог младића
к’о што имам брата стричевића.
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0571
0572
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0579
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Јој што волим драгана комшију,
црне косе, гаравих очију.
Јој, Милева, ђе си ме довела,
међу краке да пребирам длаке!
Јорган, цуро, па лези на траву,
ја ћу ћебе па ћу покрај тебе.
Јорговане у Банији мојој,
шаљи мирис избјеглици својој.
Још се ’вака бараба не рађа
да ниједна под њим не повађа.
Још се не зна за Светог Илију
ко ће чију попити ракију.
Јури ороз кокошку по греди,
десет цура, шта ће бити, гледи.
Јури п’јет’о кокошку по чичку,
стани, коко, да ти видим око.
Јури п’јет’о све што мòре стићи,
мала гледа ’оћу ли наићи.
Јуче ведро, данас наоблачи,
реци, дико, ђе ћемо се наћи.

0581
0582
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Кад бараба пјева преко њива,
цурица се сузама умива.
Кад барабе шором запјевају
сама им се врата отварају.

К

Кад би, мала, на вр’ мога сјела,
дању-ноћу била би весела.
Кад запјева девет моје браће,
на дјевојци попуцају гаће.
Кад запјевам, далеко се чује,
има л’ ико да ми се радује.
Кад зачујем, пјева мило јање
– почело је ново перушање.
Кад запјевам ’вако при вечери,
мом драгану срце затрепери.
Кад запјевам овако малена,
потекла би суза из камена.
Кад запјевам, гора одјекује,
драги чује па ми се радује.
Кад запјевам, моја лоло мила,
долина се долини одзива.
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0599
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Кад запјевам, свекрва ме слуша.
– Чујеш, сине, пјева улагуша!
Кад загрми на небу Илија,
тада си ми, драга, најмилија.
Кад ја моје обрве наредим,
једним оком тројицу наједим.
Кад ја умрем, благо мојој жени,
остаће јој опанци гумени.
Кад ја умрем, закољите вола,
нек’ се знаде да је умро лола.
Кад ја умрем и кад ме понесу,
приђи, мала, помилуј ми кесу.
Кад ја умрем и кад ме понесу,
реци, мила, да си моја била.
Кад ја умрем, не зов’те ми попа,
нек’ ме моја дружина укопа.
Кад јабука о твој прозор звекне,
нек’ у теби младо срце јекне.
Кад је била Мала Госпојина,
плати цура, плати јој и стрина.
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Кад је роса, оштро коси коса,
цура боса кад ми воду нôса.
Кад је ћаћа д’јелио имање,
западе ме комшијино јање.
Кад је ћаћа д’јелио имање,
ја добио, јер сам се побио.
Кад је ћаћа под’јелио њиве,
мени прип’о котао и шљиве.
Кад је цура шарен ћилим ткала,
своме драгом на срцу заспала.
Кад ме други погледа из кола,
највећа је мога драгог бóла.
Кад на леђа плуг бразду окрене,
цура гледа и сјећа се мене.
Кад настане перушање рано,
онда ћу те оставити, нано.
Кад пјевамо ја и мој колега,
устала би да је с мајком легла.
Кад пјевамо ја и моја сеја,
наша мајка пуна је весеља.
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0611
0612
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Кад поведе моја мајка стара,
у грохот се пјесма расцвјетава.
Кад погинем, закопај ме, мајко,
крај гробова ратније’ другова.
Кад покосим, цуро, росну траву,
запросићу твоју косу плаву.
Кад ракија из котла протече,
пијан сам ти, мајко, свако вече.
Кад сам, браћо, ја у војску пош’о,
свак је рек’о: Дабогда не дош’о!
Кад се браћа камена бацају,
пјесма с’ ори, младо срце гори.
Кад се браћа стану растајати
и црна ће земља проплакати.
Кад се вратим кући из зијана,
ја мирујем по недељу дана.
Кад се моја удавала стрина,
грме кола к’о Свети Илија.
Кад се моја уста расколаче,
сама пита из тепсије скаче.

0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630

Кад се наша Златуља напасе,
радују се и д’јете и прасе.
Кад се прија на јаја насади,
све полупа – ништа од пилади!
Кад се сјетим Великога петка
и, љубави, нашега почетка.
Кад се сјетим да умр’јети морам,
а ја сједнем па још више лолам.
Кад се сјетим како је у гробу,
дигнем ногу, прднем кол’ко могу.
Кад се сјетим своје мале гаре,
ја попијем вина три букаре.
Кад се сјетим својије’ момака,
плакала би’ свакога корака.
Кад се сјетим шта је некад било,
саме сузе падају у крило.
Кад се удам и пођем у дрва,
ја ћу задња, а свекрва прва.
Кад те видим, драга, у бјелини,
одма’ ми се срце узнемири.
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0631
0632
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0637
0638
0639
0640
68

Кад те, мала, у’вати бараба,
љубићу те иако си слаба.
Кад ујутро запјевају пјевци,
устај, жено, сланине насјеци.
Кад упеку илинске врућине,
тад су јаја дужа од пуждрине.
Када баја са Баља погледа,
преко Уне Костајницу гледа.
Када дође светосавска слава,
притежу се биљац и поњава.
Када камен с рамена поскочи,
заблистају дјевојачке очи.
Када л’јежем, поглавац ми цв’јеће,
а сан вјетар што с Мањаче сл’јеће.
Када лола своју драгу љуби,
стоји шкрипа кревета и зуби.
Када мати запече погачу,
испод сача све пјева погача.
Када пјевну ратковачке лоле,
локварске се цурице разболе.

0641
0642
0643
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0645
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0650

Када умрем, пријатељи моји,
нек’ тамбура поред главе стоји.
Када Србин на границу дође,
нема тога ко може да прође.
Каже драги: Здраво, преливодо!
А ја њему: Извини, господо!
Каже свако бараби је лако,
кад је лако – нека буде свако!
Кажеш, лоло, не волиш малену,
тражи већу и ја тебе нећу.
Кажеш, лоло, ниси ни волио,
лажеш, гаде, волиш ме и саде.
Кажи мала у коју ћеш вече,
да бараба кобилу испече.
Кажи мени преко горе, вило,
с ким се моје разговара мило.
Кажи право, шарена поњаво,
ко се ноћас по теби ваљао.
Кажи, мала, ил’ ’оћеш ил’ нећеш,
да бараба не долази џаба.
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0651
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0654
0655
0656
0657
0658
0659
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70

Кажи, мала, кажи, пиле моје,
ђе ти кључи од ’амбара стоје.
Како би те пољубио, секо!
Још ти лице мирише на мл’јеко.
Како ти је, б’јела голубице,
кад зашкрипе врата од собице?
Како ти је, стара лоло моја,
кад ме гледаш, а ја нисам твоја?
Камена се момци побацали,
до цуриног срца добацали.
Као коса цвјетове и росу,
сложићу те, мала, на откосу.
Кауркиње краставце продају
да у Босни боље се удају.
Квоца мала к’о кокица жујка,
око гаја гледа ђе су јаја.
Киша пада и по мени бије,
а ти ћутиш, ни брига те није.
Киша пада, кукурузи расту,
биће проје за сватове моје.

0661
0662
0663
0664
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0666
0667
0668
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0670

Киша пада, не дај, Боже, леда,
сад је моја дика код говеда.
Киша пада, нема лоли рада,
из бараке гледа на облаке.
Киша пала, покисла ми мала;
пуно кисла па је ноге стисла.
Клепћем косу, жицу јој искивам,
траву косим, цурицу призивам.
Клепћем косу, шума одјекује,
оштрим жицу да љубим цурицу.
Книне граде, и Котари Равни,
то су моји доживљаји давни.
Ко би моје срце расјекао,
алај би се јада нагледао.
Ко би реко’ четрдесет друге
да ће Швабе поправљати пруге.
Ко је био код цурице моје,
отворени прозори јој стоје?
Ко је мене волио малену,
тога нема на овом терену.
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0671
0672
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0675
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0677
0678
0679
0680
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Ко не жели крвава шешира
нек’ у моју цурицу не дира!
Ко се када волио са киме,
ув’јек радо погледа за њиме.
Ко те створи, ништа не створио,
’иљаду сам пута говорио.
Ко удари на мене малена
остаће му удовица жена.
Ковач кује, ковачица преде,
у ковача гола јаја гледе.
Кога моје очи погледају
манђије му веће не требају.
Козара се у црно завила,
јер је пуно дјеце изгубила.
Која цура два’ест пету мити,
не фали јој за пољарем бити.
Које није ожењено, секо,
оно, секо, у те младу гледи,
а које је ожењено, секо,
турски сједи, а преда се гледи.
Кол’ко прође села и градова
ниђе мене не затиче зора,
већ на врати’ ђевојачка мати.
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Колегице и колеговање,
ја болујем, пази ми на јање.
Колегице, дошло јање твоје,
упитај га ђе остаде моје.
Колика је кита и обада
кад јуницу истјера из ’лада?!
Колика си, материна Зоро,
да си моја на теби би’ ор’о!
Колико је моја рука лака
миловала млади’ дјевојака?
Колико сам попио коњака
могао сам узет’ теретњака.
Колико су са Карана браћа
потргала дјевојачки’ гаћа!
Коло игра, прашина се дигла,
лакше, бона, упраши се она!
Коло моје, мога срца туго,
мој драгане што те нема дуго?
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
0693
0694
0695
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0697
0698
0699
0700

Команданте Шесн’есте бригаде,
што ми не даш носити кокарде?
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Команданте, кад ми крче цр’јева,
како баја може да запјева?
Команданте, немој се смијати
што ја морам курузе сијати.
Команданте, пуштајдер ме кући,
жена вара, морам је истући.
Коме своју оставити драгу,
или брату или камарату?
Коме таква бараба пасира?
Када љуби, сисе ми не дира!
Комшиница синоћ гадно сјела,
ја видио па се скаменио.
Комшинице, имам те на оку,
ја би’ твоју шчепушао коку.
Комшинице, прави прозор већи,
поломићу плећа улазећи.
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0704
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0710

Коња купуј гледајућ’ му ’ода,
прос’ дјевојку гледајућ’ јој рода.
Коса коси и с’јено се ђеде,
мој драгане, друге у те гледе.
Косац коси, кроз ливаду зуји,
на Банији стара пјесма бруји.
Коса смеђа пала до пo леђа,
дикин поглед у срце ме вр’јеђа.
Косидба се пјесмама окити,
Богу фала, сватова ће бити.
Косо моја, косила би сама
да ми снаша оштрило принаша.
Косо моја, косила би сама
кад би мила у откосу била.
Косо моја, косо бренована,
бренована, а ја неудана.
Косо моја, низ воду пливала
кад те туђа рука миловала.
Косо моја, редај се по челу,
лоло моја, не ’одај по селу.
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Кот’о пече, суза из њег’ тече,
нема драгог, ево, треће вече.
Кот’о пече, комшија ми рече:
Драги ти је пијан свако вече.
Крајина је добро предузеће,
прима жене и цуре носеће.
Крајишници, не треба вам њива,
густе шуме препуне су гљива.
Краљу Петре, био си на влади,
а сад узми лопату па ради.
Кратка сукњо и бијела свило,
како би вас подигнути било?!
Крв ђедова и у мени тече,
од поштења нема ништа прече.
Крви моја, млада ми се проли,
рањена сам, рана ме не боли.
Кревет ми је у биртији клупа,
шарен јастук – моја десна рука.
Крени коло, крваву ти нану,
запе шешир за шљивову грану!
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0723
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0728
0729
0730

Крња Јела и Смољана Бјела:
та два села имају кромпјера!
Кубик и по, осмица у страни,
извуће је моји коњи врани.
Куд је драги долазио мени,
ту сад расте јоргован зелени.
Куде жене, почели и људи.
Боже мили, што народ полуди!
Кумо моја, да ми ниси кума,
пукла би ти на гаћама гума!
Кумо моја, примакни се куму,
да ти ша’нем шта ми је на уму.
Куне ми се моје л’јево јаје
да се никад малој не предаје.
Купус, кромпир и врућа сланина,
од то троје нема огризина!
Кућо моја багремова прућа,
попиће те баја до сванућа.
Кућо моја багремове греде,
све сам прод’о, продаћу и тебе.
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0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
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Кућо моја не остала пуста,
дај ракије да поквасим уста.
Кућо моја, кућили те вуци,
жено моја, јашили те Турци!
Кућо моја, кућили те вуци,
де се, мала, до мене привуци.
Л’јепо ли је лице у Драгице,
а још љепше сисе што не висе.
Л’јепо ти је видјети у мраку
дјевојачке ножице у зраку.
Л’јепо ти је љети у воћару:
цуру стару, па лези на траву!
Л’јепо ти је ноћу у воћару:
лампе сјају, цуре вечерају!
Л’јепо ти је прољетно орање
кад ми драга дође на копање.
Лако ти је љети завољети,
де ти зими љуби на ледини.
Лако ти је познати бећара,
ситно ’ода, а очима шара.

Л

0741
0742
0743
0744
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0747
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0749
0750

Лако ти је познати Бјелајца,
лулу пуши и јаши магарца!
Лако ти је познати по лицу
која ст’јеном обрише стражњицу.
Лако ти је у колу играти,
треба знати њиве окопати.
Легла Зора, ја лег’о на Зору,
љуљамо се к’о лађа на мору.
Лези, жено, и успавај сина,
кад ја дођем да буде тишина.
Лези, мала, лези по ледини,
биће добро ништа се не брини.
Лези, мала, на јелово грање,
да ти баја чита вјеровање.
Лијепо је љети у воћару,
доље трава, горе шљива плава.
Лика гоји коња и јунака,
а Банија л’јепи’ ђевојака.
Личанка сам, говор ме одаје,
по говору ја се препознајем.
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Лола бећар, а ја бећаруша,
неће бећар бећара да слуша.
Лола вене и ноћи и дане
за ’ве моје обрвице вране.
Лолина ми поручује нана:
– Н’ ид’ на врата, снајо, без дуката!
– Свекрвице да ја имам новца
не б’ ја твога ни гледала богца!
Лоло моја, ала си шиљеже,
јадна она што крај тебе л’јеже.
Лоло моја, гранчице од глога,
док ме волиш, не бој се никога.
Лоло моја, динар си ми дужан,
уста пружи па динар одужи.
Лоло моја, каква памет твоја,
ђе год која: Здраво, цуро моја!
Лоло моја, које кућа твоја?
– Она трећа, у селу највећа,
она б’јела дуплије’ пенџера.
Лоло моја, не пиј свуђе чаја,
и у чају чаролије дају.
Лоло моја, што се правиш важан,
такав имам на тавану ражањ.

0761
0762
0763
0764
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0767
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0769
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Лоло плава, све ти је бадава,
гарави је долазио прије.
Лоло страна, ружо ишчупана,
из мог села вода те одн’јела.
Лупај, мала, главом у бандеру,
ја сам своју испунио жељу.
Љепотице, не тражи ми ману,
љубићу те и на твом тавану.
Љуб’ ме драги и мало уједи,
само пази да се не озљеди.

Љ

Љуб’ ме, мала, нећеш се кајати,
наша љубав дуго ће трајати.
Љубав златом у срце се пише,
не на папир ђе се лако брише.
Љубав мени не забрањуј, нано,
то је сјеме које ниче сâмо.
Љуби, дико, и добро уједи,
нек’ ме други у модрицу гледи.
Љуби, дико, моје б’јело лице,
само пази, не прави модрице.
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0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
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82

Љуби, драга, не жали ме млада,
ни моји ме не жале од рада.
Љуби, драги, ал’ немој с вечера,
у зору сам слађа од шећера.
Љуби, драги, доста ми је приче,
доста приче, Перова већ риче.
Љуби, драги, моје очи чарне,
или љуби, ил’ с’ од мене губи.
Љуби, драги, с које ’оћеш стране,
нећеш наћи ни на једној мане.
Љуби, лоло, и уједи мало,
биће нашој комшиници жао.
Љуби, лоло, и цуре и жене,
само немој оставити мене.
Љуби, лоло, ништа не говори,
мани причу, говеда већ ричу.
Љуби, мала, уста ти отпала
кад си мени бараби допала.
Љуби, попе, по селу дјевојке,
ја ћу твоју код куће госпоју.

0781
0782
0783
0784
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0787
0788
0789
0790

Љубила сам у мајке јединца,
а остаћу гдје има тројица.
Љубим лолу, већ ме уста боле,
и опет ме његови не воле!
Љубим цуре, а највише прију,
јер се прија увија к’о змија.
Љубим цуру, и то све стојећи,
било блато, нисмо могли лећи!
Љубим цуру у срцу Купреса,
табани јој гледе у небеса.
Љубио сам гдје сам коју срио,
такав ми је био живот цио.
Љубио сам док је била врућа
па сам одма’ добио на плућа.
Љубио сам и цуре и снаше,
ал’ ми снаше на срцу осташе.
Љубио сам лане моје прво,
ово ново љубим поготово.
Љубио сам све што нико неће,
а сад љубим – к’о у башти цв’јеће.
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0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
84

Љубио сам чобаницу младу,
то све јеле на Мањачи знаду.
Љубио сам што мој нико није,
једну булу и шокице двије.
Љубио сам, замал’ нисам скап’о,
као прасе на сурутку нап’о.
Љубљена се по кревету ваља,
нељубљена не може да спава.
Љубо моја, не љуби другога
док је мене бора зеленога.
Љута мала к’о шарена змија,
јопет моме срцу најмилија.
Мајка Мари прст у оно тура:
Мила ћери, ниси више цура?!
Мајка Мару нашла у пљевару,
објесила ноге о бећару.
Мајка ћерку по трбуву пљеска:
Ћери моја, пукнућеш к’о бресква!
Мајко моја, удај ме за борца,
ма у кући не имала стоца.

М

0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810

Мала гаће низ двориште шије,
ниђе рупе оставила није.
Мала кућа, велико имање,
а у гају наше уживање.
Мала моја ’оће говедима,
код оваца нема пољубаца!
Мала моја и мени је вуна
када видим твоја њедра пуна.
Мала моја и мени је вуна
што је твоја трбушина пуна.
Мала моја и мени си драга
као коњу у прољеће трава.
Мала моја и мога колеге,
обадвије на заразном леге!
Мала моја и твој прозор мали,
прави већи да могу утећи!
Мала моја, и ти ћеш рикати,
кад те баја под јарам у’вати.
Мала моја из дубока дола,
ти си моје и слово и школа.
85

0811
0812
0813
0814
0815
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Мала моја из села Бараћа,
замал’ баја не оста’ без гаћа.
Мала моја, не плаши се ватре,
доће баја да те ноћас сатре.
Мала моја има л’јепе ноне,
кад пролази, мени уши звоне.
Мала моја има л’јепе оје,
л’јепе оје, биће само моје.
Мала моја кад је жито жела,
пјевала ми да је невесела.
Мала моја мршава и сува
па четворе чарапе обува.
Мала моја нема тате свога,
савила се око срца мога.
Мала моја од дебелог лоја,
’оћеш бити вјечна љубав моја?
Мала моја пробарабила се,
носи шешир и подшишала се
изнад ува ђе је путић бува.
Мала моја прогутала жваку,
нараст’о јој балон у стомаку.

0821
0822
0823
0824
0825
0826
0827
0828
0829
0830

Мала моја раширила руке,
турићу је на најслађе муке.
Мала моја руњава по дробу,
други љубе, а ја плаћам глобу.
Мала моја с Марчетића Греде,
има л’ ишта бараба да једе?
Мала моја са Кадине Воде,
сва ми младост око тебе оде.
Мала моја сва се осврбала,
јер се мојим ноктима чешала.
Мала моја свршила матуру,
на тавану скакала по туру.
Мала моја у џемперу жуту,
узећу те за невољу љуту.
Мала моја у куку широка,
игра коло, удара са бока.
Мала моја, а са Старе Страже,
ево мога, пола киле важе!
Мала моја, авион се чује,
бјеж’ пода ме ако бомбардује!
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0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
88

Мала моја, ако твоја мòре,
и мој мòре, па ћемо до зоре.
Мала моја, би л’ пробала мога
испод пеке крува раженога.
Мала моја, бићеш ми госпоја,
јешћеш проју, маму ли ти твоју.
Мала моја чупавије’ ногу,
да л’ на тебе рачунати могу?
Мала моја, буди ти уз мене
када баја на ратиште крене.
Мала моја, више моја ниси,
из сата ти испали рубиси.
Мала моја, да ми ниси кума,
пукла би ти на гаћама гума.
Мала моја, де не буди луда,
твоја кола – ево моја руда.
Мала моја, дигни ногу ливу
да ти пустим пијавицу живу.
Мала моја, дико из Пађена,
ево ти га носим извађена.

0841
0842
0843
0844
0845
0846
0847
0848
0849
0850

Мала моја, дођи на кориду,
бошћемо се, имај то у виду.
Мала моја, дођи у појату,
да пројашеш на моме дорату.
Мала моја, ево ти га вође,
па са њега гледај Међувође.
Мала моја, ево ти га спри’да,
за уздравље очињега вида.
Мала моја, ево ти га, на ти,
до неђеље – па ми опет врати!
Мала моја, жицарице стара,
би л’ се жица наковати дала?
Мала моја, и твоја је пукла,
цјепаница којом си ме тукла.
Мала моја, из камена змијо,
би л’ те, змијо, пољубити смио?
Мала моја, иза Крављег моста,
теби баје никад није доста!
Мала моја, јање моје мило,
’мјесто пушке сједи ми у крило.
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0851
0852
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Мала моја, јебало те прасе,
што си мене навадила на се!
Мала моја, јебо ли те ђого,
што си рекла да ја нисам мог’о?
Мала моја, кад проквоца твоја,
насади је на два јаја моја!
Мала моја, кад те поведемо,
ц’јело село не би те отело.
Мала моја, када коса ма’не,
сјетићеш се шта је било лане.
Мала моја, као Лујин Јабо,
ја би’ тебе к’о Рудоњу наб’о.
Мала моја, клео сам ти зору,
остаде ми шешир на прозору.
Мала моја, ко ти робу кроји
кад на теби тако л’јепо стоји.
Мала моја, који ти је ђаво,
ја те љубим, теби није право.
Мала моја, коме волиш боље,
или мени или ћаћи своме.

0861
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Мала моја, коштало те прело,
теби прело трбу’ разапело.
Мала моја, л’јепога си струка
к’о плашило у гредици лука.
Мала моја, по имену Јоко,
све за твоје ја би’ дао око.
Мала моја, материно маче,
ја би’ теби кроз навиљак драче!
Мала моја, мој јаблане вити,
смије ли се на теби гн’јездити.
Мала моја, мој те јад убио,
јад убио, ја те пољубио.
Мала моја, мој чупави јеже,
због тебе ме милиција веже.
Мала моја, мршава к’о јуне,
а ћаћа јој предсједник комуне.
Мала моја, мршаво шиљеже,
тешко оном ко уза те л’јеже!
Мала моја, на вр’ села мога,
жива легла, мртва се протегла.
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0871
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Мала моја, не бој се гранате,
лези доље, ја ћу лећи на те.
Мала моја, не намигуј на ме,
нису твоје црне очи за ме.
Мала моја, неорана њиво,
моје рало орало би мало.
Мала моја, одоше пајдаши,
скини сукњу па за њима маши.
Мала моја, озимице краво,
водила си, а ја нисам знао.
Мала моја, ој, ливадо чиста,
дјетелино са четири листа.
Мала моја, окани се мене,
јер ја пуно волим туђе жене.
Мала моја, отвори прозоре,
да ти славуј запјева из горе.
Мала моја, поведи и мајку,
у појату да правимо ’ајку.
Мала моја, подери ’аљину
да улијем уље у машину.

0881
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Мала моја, прилике су так’е
да се наше изм’јешају длаке.
Мала моја, све б’ ја дао за те,
крви своје за образе твоје.
Мала моја, синоћ сам те снив’о,
ти тараба, ја те одваљив’о.
Мала моја, пољубим ти сузу,
нема љеба над нашу корузу.
Мала моја, твој је ћаћа рек’о
да је мене код тебе затек’о.
Лаже – није, утек’о сам прије.
Мала моја, ти под мене лези
док год туку пушкомитраљези.
Мала моја, три ти свеца твоја,
скидај кикљу па ми давај пикљу!
Мала моја, у случају рата,
убошћу те к’о Милош Мурата.
Мала моја, у шареној бошчи,
не питај ме, ракију наточи.
Мала моја, узми ми па врати,
поново ти може затребати.
93

0891
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Мала моја, фрижидеру стари,
у теби се моје месо квари.
Мала моја, хвала ти за причу,
морам кући, говеда ми ричу.
Мала моја, четири су сата,
скидај руке са мојега врата.
Мала моја, шири ноге широм
да те чича опали вагиром!
Мала моја, шишу намигишу,
јà каква си, препала би кишу!
Мала моја, шкатуло бумбона,
бјеж’ пода ме ево авиона!
Мала моја, шума се зелени,
прави стазе па долази мени.
Мала моја има очи крупне,
кад намигне, трепавицом лупне.
Мала носи сукњицу на коцке,
свака коцка ’оће да се боцка.
Мала пиша и у руке ’вата,
и масира драгог иза врата.
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Мала пиша иза нове куће,
зове драгог: Ево каве вруће!
Мала плаче, а ја др’јешим гаће,
не плач’, рано, ја ћу полагано.
Мала своју на тавану суши
да се драги у њој не угуши.
Мала, лези, штекћу митраљези,
ја ћу на те, не бој се гранате!
Мале жељан, а динара немам,
један био па се изгубио.
Манастири, гусле и гудало,
то је српску вјеру сачувало.
Маро моја, с горе лишће пада,
ђе ћемо се миловати сада?
Мати моја, сватови су близу,
угриј воде да оперем ноге!
Машина је потргала ланце
у Пр’једору возећи Босанце.
Медна, Пецка и село Бараћи,
мала моја, ту ли ћеш ме наћи?
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Међувође и околна села!
Да л’ и’ видиш, јеси л’ добро сјела?
Међувође, међу двије воде,
у теби су цуре к’о јагоде.
Међувође, моје село мало,
тол’ко мало у срце је стало.
Мекша ми је мог драгана рука
нег’ у мајке четири јастука.
Мена ћаћа ожени нејака,
муштерију млади’ дјевојака.
Мене боли, мене побољева,
мене мала сузама заљева.
Мене куде, мој се лола смије,
знаде лола да истина није.
Мене мајка сувим сиром рани’,
да јој будем љепша него лани.
Мене мала испод ока гледа,
дошла би ми, ал’ јој тајо не да.
Мене мала под сукњицу крије
да ме њезин ћаћа не убије.

0921
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928

Мене мати за барабу не да,
ал’ око ми само за њим гледа.

0929
0930

Мене моји ’оће да удају,
ријешили су бару да продају.

Мене мати научила ткати
па ме натра свако вече сатра.
Мене мати роди у бујади
чувајући козе и јаради.
Мене моја научила стрина,
на прстима ићи креветима.
Мене моја сјетовала браћа:
не вол’, сејо, што војница враћа.
Мене моја сјетовала нана,
ђе омркнем да не чекам дана.
Мене моја сјетовала стрина,
гдје омркнем да направим сина.
Мене моји ’оће да ожене,
цуру просе, не питају мене,
цуру просе, сакупљају свате,
ја је нисам ни видио, брате.

Мене нана ’рани јабукама,
најљепша сам међу дјевојкама.
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Мене нана удаје и даће
за драгана који нема браће.
Мене ћаћа за појату вез’о
што сам свашта на цуре потез’о.
Мене ћаћа на зло наговара:
– Отми, сине, пушку од жандара!
Мене ћаћа направио мала,
није им’о више мат’ријала.
Мене ћаћа ожени нејака,
жена јача, не да покривача.
Мене ћаћа правио кроз точак,
к’о облоге испале ми ноге!
Мене ћаћа правио на крову,
низ каплаја објесио јаја!
Мене ћаћа ударио коцем,
а ја њега купусом и лонцем.
Мене, драги, познају по коси,
валовита па је вјетар носи.
Мени бујад не треба, драгане,
већ удаја, па онда предаја.
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Мени веле да манђијам лоле
– манђије су црне очи моје.
Мени веле: Нагари, Милоше!
Ја нагари, а гаће спадоше.
Мени драги рек’о прстен дати
спрам којега видим вечерати.
Мени моја говорила нана
да не ваља коса бренована.
Мени моја говорила нана:
немој, ћери, туђије’ јарана.
Мени моја донијела драга
под кецељом чупавога врага.
Мени моја драга поручује
да болује кад се не милује.
Мени моја обећала мила:
црну коку – само нема крила!
Мени моја приговара жена
да ме никад у кревету нема.
Мени Јеца очитала свеца,
а ја Јеци међу ноге зеца!
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Ми бацамо камен са рамена,
а дјевојке обадвије дојке.
Ми смо браћа и ’оћемо ’вако
– да носимо капе наопако!
Ми смо браћа из једнога шора,
пјеваћемо док не сване зора.
Ми смо браћа од Церова гаја,
свуд тражимо кавге и белаја.
Ми смо браћа, ми смо и другови,
к’о јабука кад се располови.
Ми смо браћа, сам’ рођени нисмо,
стричевићи, браћа Југовићи.
Ми смо лоле из Бачуге села,
нема оне што нам не би ћела.
Ми смо мали запјевати знали
кад смо седам година имали.
Ми у туђе добро не дирамо,
а без крви своје не пуштамо.
Мигни, мала, мигни оком на ме,
мигни, душо, па лези уза ме.
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Мигни, мала, на сокак изађи
да видимо чији шећер слађи.
Мила мајко, ’ајде и ти с нама,
да пјевамо док воду л’јевамо.
Мила мајко, воли нас једнако,
ил’ једнако ил’ немој никако.
Мила мајко, дебела сам јако,
све ми сало међу ноге стало.
Мила мајко, ево твога пјане,
риче, буче низ преочке стране.
Мила мајко, ево твога Среће,
никада се оженити неће.
Мила мајко, ево твога Среће,
свуда ’оће, само кући неће.
Мила мајко, јела би’ ребара.
– Лажеш, ћери, ти би се удала.
Мила мајко, кад не видим дасу,
ни говеда не могу да пасу.
Мила мајко, не треба ми школа,
и без школе мене момци воле.
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Мила мајко, нећу ти далеко,
седам дана путоваћеш преко!
Мила мајко, подај ме за дику,
макар с њиме жив’ла у шљивику.
Мила мајко, подај ме за Ђуру,
макар јела крумпира и пуру.
Мила мајко, подај ме за Ранка,
макар јела лишћа са огранка.
Мила мајко, превари ме Јанко,
ногом клеца, а јајима звеца.
Мила мајко, шта уради лола,
рашћера ме к’о воловска кола!
Мила ми је коса до појаса,
још милија кућа крај Врбаса.
Мили Боже, и овога рата
три су моја погинула брата.
Мили Боже, на свему ти фала,
још ми није посједила глава.
Мили, Боже, би л’ ко мог’о знати,
би л’ се мртви могли подизати?
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Мили, Боже, ко тако нареди,
свако око да у цуру гледи.
Мили, Боже, која ли је јача,
шљивовица или гроздовача?
Милицајци, шумари и уче,
цуре с њима наше момке муче.
Милицијо, народни органи,
запјеваћу, а ти ми забрани.
Милицијо, шта је тебе брига,
сама легла, сама ноге дигла!
Мило ми је видјети војника,
војник ми је и брацо и дика.
Мило ми је кад ми драги рече:
Мала моја, доћу ти довече.
Мини сукња открила ногаре,
покварила обичаје старе.
Мини сукња поново се враћа,
мање посла што је сукња краћа.
Мирис шуме и зóве кад цв’јета,
најљепши је мирис преко љета.
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Мисле ове барабе и лоле
да их моје црне очи воле.
Мисли мала да будала није,
путем иде на трње се смије
Мисли мала да је у рај вуку
док је јаја по гузици туку.
Мисли мала од јелова пања,
ето драгог, биће миловања!
Мисли Мица да сам код коњица,
а ја лола код тешких топова.
Мисли свако да ја пјевам лако
ђе ја уста не отварам јако.
Мислила сам, ал’ се не исплати
на далеко драгога имати.
Мислиш моја остар’јела дико
да од тебе није љешви нико.
Мислиш, драги, да за тобом летим?
Кад те видим, онда те се сјетим.
Мислиш, драги, да си мени један,
у памети тек си ми девети.
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Мислиш, драги, мислиш, моје јање,
да ја немам љубави са стране.
Мислиш, мајко, родила си ђака,
родила си буре од коњака.
Мислиш, мали, да си мени мио
ђе си б’јелу крагну развратио.
Мислиш, моја остарјела дамо,
да је моје т’јело закопано.
Митраљез ми подерао леђа
носећи га преко наши’ међа.
Мјесец сјао док сам коње крао,
а престао кад сам и’ продав’о.
Мјесечина – то је л’јепо вр’јеме
за барабу који нема жене.
Мјесечина упрла у врата,
драги драгу љуби око врата.
Млад се мјесец скрио иза горе:
Мој ме драги љубио до зоре!
Младен, браћо, никад умро није,
име му се у пјесмама вије.
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Млади мјесец обасјава путе;
у воћњаку, дико, чекаћу те.
Мог дората, младога пастува,
сваке ноћи једна цура чува.
Мога драгог освојила бóла,
мој му поглед узе срца пола.
Мој би отац оженио мене
да му није ’ранит’ моје жене.
Мој дорате, дуге ли Мањаче,
дедер скрени да цура не плаче.
Мој драгане па, опет, драгане,
није љубав роса да опа’не.
Мој драгане, ако одеш куда,
чекаћу те, па нека сам луда.
Мој драгане, безобразно прасе,
за орање није вријеме, зна се.
Мој драгане, би ли мало моје
црне креме за ципеле своје?
Мој драгане, дебели дорате,
да ми платиш, не б’ легла пода те.
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Мој драгане, дигни шешир горе
да се наше очи договоре.
Мој драгане, државно магаре,
ти си радник, а ја твој благајник.
Мој драгане, дуњо са ормара,
да је здрава, радо би ти дала!
Мој драгане, заори дубоко,
јесен ти је што прољеће сије.
Мој драгане, ид’ у партизане,
немој чекат’ да те жене бране.
Мој драгане, ја сам код говеда,
краве ричу, твоје име вичу.
Мој драгане, ја ти не би ћела
кад би с тобом б’јели шећер јела.
Мој драгане, јање моје б’јело,
ц’јело нас је село изузело.
Мој драгане, кад се сјетим тебе,
болно срце у пô ноћи зебе.
Мој драгане, кукавица ти си,
седам дана долазио ниси.
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Мој драгане, љепото момака,
разонодо многи’ дјевојака.
Мој драгане, љубави ме море
па не могу спавати до зоре.
Мој драгане, међу нама буна,
немамо се вољети рачуна.
Мој драгане, мој зумбуле рани,
на јаблан се не гњезде ћурани.
Мој драгане, моја грудо леда,
ишла б’ за те, ал’ ми мајка не да.
Мој драгане, моја лудоријо,
све сам чула шта си говорио.
Мој драгане, моје јање снено,
дођи са мном да купимо с’јено.
Мој драгане, моје очи пази,
кад намигнем, из кола излази!
Мој драгане, на тебе сам љута,
мало си ме пољубио пута.
Мој драгане, не воле ме твоји,
ни за тобом не уздишу моји.
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Мој драгане, не гледај ме тако,
јер је тако мени наопако.
Мој драгане, не имао здравља,
зар се тако љубав заборавља.
Мој драгане, не имао среће,
ти ми оста необрано цв’јеће.
Мој драгане, ово није шала,
нешто сам ти спр’једа одебљала.
Мој драгане, остави тамбуре,
да те друге не гледају цуре.
Мој драгане, са Мањаче пању,
ружан ноћу, још ружнији дању.
Мој драгане, приморско магаре,
шаљи пара, магарчино стара!
Мој драгане, то не могу крити,
акoбогда – Милевин ћеш бити.
Мој драгане, ту нема срамоте,
извиђачке најљепше су коте.
Мој драгане, ћурлике ти твоје,
ћурлни мало око куће моје.
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Мој драгане, у чабар си прн’о,
орање је неко већ побрн’о.
Мој драгане, шугав као прасе,
сваку шугу навук’о си на се.
Мој је драги избечио очи
као жаба кад у воду скочи.
Мој је драги најмањи на селу,
ал’ кад ’оће први је на дјелу.
Мој је драги отиш’о, дабоме,
па се немам радовати коме.
Мој је драги у Новоме Саду,
мени дође да га туга прође.
Мој је ђедо пјевати волио,
од њега сам ја то насљедио.
Мој је лола познат у пет села,
ђе год сједне, он тражи да једе.
Мој је ћаћа лимар по занату,
дођ’те, снаше, да вам крпим канту.
Мој је ћаћа поткозарско д’јете,
београдске има факултете.
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Мој је ћаћа разбукао сламу
моје жене гањајући маму.
Мој је четник у рову на страни,
нашу љубав од душмана брани.
Мој колега, ко удари на те,
биће меса, још да је салате.
Мој колега ђе ћемо на прело?
Преко пруге ђе су цуре друге.
Мој колега ђе ћемо на прело?
Чупај колац, ’ајмо за Трновац.
Мој колега и колеговање,
твоја цура – моје миловање.
Мој колега, велика је штета,
та цурица већ је заузета.
Мој колега, виш’ колеге нисмо,
мојој малој ти си слао писмо.
Мој колега, гдје ћемо на прело?
Преко поља гдје је наша воља.
Мој колега, гдје ћемо на прело?
Преко Уне, ’ајмо у Кауре.
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Мој колега, гдје ћемо на прело?
Спремај сòву, ’ајмо у Стригову.
Мој колега, гдје ћемо на прело?
Чупај колац, ’ајмо у Јеловац.
Мој колега, добре твоје жене,
три године како љуби мене.
Мој колега, моја руко десна,
твоја ми је најмилија пјесма.
Мој колега, нема више крађе,
не дирај је, доћи ће до свађе.
Мој колега, ћуприја се гега,
нек’ се гега, не бој се колега.
Мој колега, шта се то догађа,
твоја жена моју дјецу рађа.
Мој комшија има чет’ри ћери,
око куће свирају шофери.
Мој Милане, једини у нане,
ја у тате, па ћу поћи за те.
Мој митраљез ’мјесто моје жене
на граници лег’о поред мене.

1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090

Мој митраљез не смије лагати
кад га моја десница при’вати.
Мој митраљез свира устајање
фашистима кроз јелово грање.
Мој мркоња заломио шпицу
орућ’, мала, твоју узглавницу.
Мој пиштољу, гараве си боје,
ти си мени ’мјесто браће моје.
Мој пиштољу, ча’уре ти жуте,
ја се уздам у Бога и у те.
Мој пријаче, де једи погаче!
Фала, пријо, ја сам се наијо.
Мој се драги лудо преварио,
уз’о гору, мене оставио.
Мој се драги поваздан вериза,
то би и ја – добра му палија.
Мој се драги свиђа мојој нани,
старој жени, како неће мени.
Мој се драги фали да је газда,
а у једном одијелу вазда.
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Мој се драги фали да је газда,
на надници код другога вазда.
Мој се шешир не зове шеширом,
шеширина, а ја барабина!
Мој шаране и на теби гране,
коме ли ћеш нанијети ране?
Мој шеширу, куд те бура тура?
Кроза село док не нађем прело.
Мој шеширу, мало се накриви,
да се знаде ђе је био Раде.
Мој, драгане, моје јање снено,
дођи мени да купимо сјено.
Моја дика јединац у мајке,
испали му прсти кроз опанке.
Моја жена к’о прасица љена,
сашила ми гаће до кољена.
Моја мајка грло ми поклони,
па ми пјесма по Кордуну звони.
Моја мала плетиља и шваља,
а ја мајстор вила и грабаља.
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Моја мала воли извиђаче,
целог дана не подиже ’лаче.
Моја мала има лијепе оје,
кад ме гледи, поглед јој се меди.
Моја мала има лијепе сике,
љубићу и’, прве ми прилике!
Моја мала има лијепе дуде,
биће моје, па како ми буде.
Моја мала има оно своје,
па се муве око сукње роје.
Моја мала има периоду,
ц’јелом селу загадила воду.
Моја мала криве ноге има
па у зиму санка се на њима.
Моја мала криве ноге има,
кола дрва зарајт’о би с њима.
Моја мала, миришу ти косе,
преко гора вјетрови доносе!
Моја мала на штиклама ’ода
за овцама – то је сада мода!
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Моја мала није гаће прала
откада је Аустрија пала.
Моја мала прегачу откала,
по њој шара да ме млада вара.
Моја мала угасила св’јећу
и заспала – дуго ме чекала.
Моја мала учи за пилота,
црне овце гона око плота.
Моја мала и штрика и шије,
такве досад са мном било није.
Моја пјесма – вјетар са Мањаче,
брише сузе цури кад заплаче.
Моје грло к’о тамбура јада,
никад није јадало к’о сада.
Моје мале једна нога мања,
па та мања ону већу гања.
Моје мале међ’ ногама вуко,
синоћ сам га из кубуре тук’о.
Моје мале међ’ ногама жуна,
црна перја а црвена кљуна.
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Моје мале ноге к’о у зеца,
међу њима батерија штреца.
Моје мале ноге к’о у зеца,
узећу је, биће брза дјеца.
Моје мале ноге к’о у краве,
ту су справе ђе се дјеца праве.
Моје мале ноге к’о у срне,
међу њима кило вуне црне.
Моје мале ноге к’о у шеве,
кад погледаш обадвије л’јеве.
Моје мале швајсовани зуби,
сав зарђам када ме пољубим.
Моје село – историја знана,
свака му је стопа опјевана.
Моје село пјесмом ограђено,
када шетам, као ружа цвјетам.
Моје срце вратити се мора
у Буснове покрај Приједора.
Моје срце и чезне и иште
да оде у Мало Паланчиште.
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Мојим шором цвате б’јело цв’јеће,
а дикиним ни коприва неће.
Мојој куми око прдењака
пола киле суви’ брабоњака.
Мојој мајци додијало прело
перућ’ моје крваво одјело.
Мојој малој по ногама руња,
још кад баја добро насапуња!
Мојој малој фале први зуби,
кад ме љуби језиком ме уби.
Моју драгу обузели јади
к’о крмачу седморо прасади.
Моју малу нико да не дира,
к’о од шале носи џак кромпира!
Моју малу ранила граната,
испод пупка, у руњава врата.
Моју малу само зуби кваре,
метнућемо од конзерве старе.
Моли, драги, своје родитеље,
ја ћу своје – да се спријатеље.
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Мом животу највеће је благо
када чиним што је цури драго.
Момак био, такав остарио,
момак ост’о и кад се женио.
Моме срцу најљепши су дани
кад долином пјевају чобани.
Моштанице, водо племенита,
ко те пије, тај болестан није!
Мршевице, танка ливадице:
ту се кêва и пјесма се пјева.
Мућкала ми вода у лавору
да се удам за барабу Бору.
Мућни мало, моја тамбурице,
не би ли те чуле удовице.
Мућни јаче, тамбуро у руци,
пјевај, баја, де боље повуци!
На Бањици, у нашему млину,
цурица ми запалила мину.
На Динари небо је најближе,
ту се прије до звијезда стиже.

Н
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На ливади повенула трава
ђе је мене љубила гарава.
На мене је пуцало из пушке,
а ја, баја, лег’о потрбушке.
На мог ћалу јуришале жене,
а на мене цурице малене.
На очима обрве ми горе
да ме лола појурити море.
На сред села три бандере стоје,
вјешајте се, љубавнице моје.
На сред села пјевају пајташи,
радују се напуњеној флаши.
На травици, у густом шумарку,
севап ти је дати сиромаку.
Најљепше су крушке караманке,
јечмењаче и лубеничарке.
Најљепше је у колу играти,
па пјевати и лолу гледати.
Најљепше су цуре Трамошњанке,
кад се смију к’о да бисер сију.
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Најљепше су у Милице дуде,
за њом ’оће момци да полуде.
Нана моја мали бећар била,
мали била, великог родила.
Нано мила, би’ ли преварила,
ја не могу ићи за немила.
Нас три брата к’о од једне мајке,
бираћемо дјевојке једнаке.
Нас три сеје запјевати знамо,
шта ћеш, нано, кад се разудамо.
Наточи је, попиће је брко,
макар брко од ракије црк’о.
Научила драгог да ме љуби,
кад ме љуби, више не дангуби.
Наш је први састанак у воћу,
њега волим и за њега ’оћу.
Не би љепшег у младости љета,
к’о са Миљом из села Марчета.
Не бој ми се, мило срце моје,
и моје је исто к’о и твоје.
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Не бој ми се, моја мајко стара,
нема смрти без суђена дана.
Не волим те, јање, за имање,
већ за твоје мило погледање.
Не знам, драги, из којег си краја,
ал’ ме рука милује из раја.
Не ид’, драги, у ту Аустрију,
ко ће моју тесати јапију?!
Не куни ме, драганова секо,
дјевојка си и тебе ће неко.
Не може ме натпјевати лола,
ђе ће задња мимо предња кола?!
Не намигуј на ме, туђа жено,
ја сам момак – то није поштено.
Не паше ми више шљивовица,
већ ми паше млада удовица.
Не пиј, драги, кувану ракију,
у ребра ћеш добити чакију.
Не плач’, душо, ево га је ушо!
– Не до краја, још шлајфају јаја!
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Не плач’ мајко што сам удовица,
још имаде старији’ цурица.
Не треба ти ни попа ни суда,
ево теби од лабуда муда.
Невен вене и у чашу пада,
ој, младости, више те никада.
Нек’ је пијан и такав је мио,
да је тр’језан, не би доћи смио.
Неко има по четири вола,
а у мене трбушина гола.
Нема боље џезве што је твоја,
ту се кува б’јела кава моја.
Нема дана, ни у дану сата
да се мога не споменем злата.
Нема кола без мене сокола,
ни играња без мога пјевања.
Нема кола док не дрмне стара,
све ногама позади удара.
Нема кола, моја мила нане,
док у колу прегача не мане.
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Нема љепше игре од банијске,
ниђе више пјевања и вриске.
Нема љепше пјесме од ојкаче,
пјевајући, драги за мном плаче.
Нема љепшег гласа од ојкања,
ни за душу бољег одмарања.
Нема љепше слике од косидбе,
косци косе, цуре воду носе.
Нема љепше цуре од Мацуре,
бистра ока, а стаса висока.
Нема љепшег доба од јесени,
тад се жени ко се нада мени.
Нема љепшег мјеста од буквика,
ту ме моја изљубила дика.
Нема меда који се не врца
ни цурице а да се не прца.
Нема мога драгога па нема,
војничка га опасала спрема.
Нема оне вечери ни зоре
кад ме, драги, због тебе не коре.

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210

Нема пјесме, нема ни пјевача
док не дође чета из Бирача.
Нема раја на овоме св’јету
к’о шта, драга, с тобом у кревету.
Нема раја што цуре имају,
само да га сачувати знају.
Нема цв’јећа што су јорговани,
ни момака што су Пискавчани.
Нема шљива што су шљиве ранке,
ни цурица што су Пискавчанке.
Нема, драга, што је некад било,
нема баје да легне у крило.
Нема, мала, нити може бити,
да ћу тебе опет пољубити.
Нема, мала, ливаде у гају
ђе се твоја леђа не познају.
Немам сестре, а немам ни брата,
изгибоше на почетку рата.
Немој за мном очи да вам плачу,
за оп’јело пјевајте ојкачу.
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Немој мала да те ’вата струја
кад те моја помилује руја.
Немој, драга, немој, зоро б’јела,
да ти други силази са т’јела.
Немој, драги, да се више деси,
седам дана долазио н’јеси!
Немој, драги, да ти жао буде
кад те моји сватови пробуде.
Немој, драги, љубоморан бити,
опет ћемо љубав поновити.
Немој, мала, да би другом дала
што је моја рука миловала.
Немој, мала, да би се удала
ако би ме војска задржала.
Немој, мала, да ми срце страда,
за мене си прековише млада.
Немој, мала, да те љубе дјеца,
већ ти чекај свога митраљесца.
Немој, мала, казивати ко је
пољубио б’јело лице твоје.
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Немој, мала, немој имена ти,
немој наше љубави одати.
Немој, мала, немој, жељо пуста,
да ти други твоје лице љуби.
Немој, мала, плакати уза ме,
сузе твоје да падају на ме.
Немој, мала, рећи да си моја,
не би ли ме вољела још која.
Немој, мала, рећи па слагати,
бараба ће косе почупати.
Немој, учо, казивати лоли
ако будем пропала у школи!
Немој, цуро, да гориш у струку,
ево лоле да лијечи муку.
Немојте ми замјерити жене
што ја љубим цурице малене.
Неста, мала, дебелога ’лада,
ђе ћемо се миловати сада?
Неће бити, луче моје мило,
то је, можда, некад давно било!
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Неће моја Перова да пасе,
нема бика, па помамила се.
Нећемо се ми бријати, брате,
цуре воле момчине бркате.
Нећемо се ни бријати, побро,
синоћ сам је ижарио добро.
Нећу више никога да волим,
сад ћу своје срце да одморим.
Нећу више у Ђурђево Брдо,
тамо ми се заломило тврдо.
Нећу јадна у Божиће ићи,
кад се попну, не умију сићи.
Нећу мајко ја локварску срећу,
овце блеје, а жабе крекећу.
Нећу, мајко, момке школоване,
и без школе, много боље воле.
Нећу моћи кроз Сајковић проћи,
пси им лају, цуре вечерају.
Нешто крава неће да ми пасе,
у љубави разочарала се.
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Нешто ми се међ’ ногама шеће,
ништа мање од ноге телеће!
Нешто ми се у туру напело
не би ли га прело одапело?
Ни дрвета које нема грана,
ни цурице која нема мана.
Ни жена ми више не опрашта,
да ме двори, каже, нема рашта.
Ни мој драги више није прелац,
већ у чети пушкомитраљезац.
Нигдје није коло заиграло
да ми грло није запјевало.
Ниже пупка, више прдењака,
ту је кућа оног сиромака.
Није богат ко има волова,
већ је богат ко има синова.
Није лако ни бараба бити,
треба буре ракије попити.
Није љубав изникла из траве
да се може брисати из главе.
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Није мала на састанак дошла,
жива била, кући се вратила.
Није мене родила Циганка,
већ поштена мога ћаће жена.
Није мене убило орање,
већ по ноћи слатко миловање.
Није моја ни мислила прија
док је љубим да толико прија.
Није рубац док се не поруби,
ни дјевојка док се не пољуби.
Није ћуран, већ паун из раја,
па на теби угњездио јаја.
Никад нисам слађе јео ништа
к’о погачу са нашег огњишта.
Нисам знала, зелене ми траве,
да је мали шупаљ на вр’ главе.
Нисам знала, нисам вјеровала,
да је јање милије од маме.
Нисам крива што сам дики мила,
мати крива што ме је родила.
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Нисам лијепа, љепота не важи,
сваки момак љепоту не тражи.
Нисам ни ја коприва код свињца
па да волим мајчина јединца.
Нисам таква, ни лаке нарави,
па да волим што друга остави.
Нису за ме потонуле лађе,
још се за ме који чико нађе!
Нису мене убиле године,
већ по ноћи брда и долине.
Ништа није пољубити слађе
к’о брђанку кад у раван сађе.
Ноћ полако осваја по селу,
дико моја, чекам те на прелу.
Ноћас ми се догодила штета,
утекла ми жена из кревета.
Њиво моја од камена пола,
друго пола и не оре лола.
О, Банијо, завичају мио,
никада те нисам оставио.

Њ
О
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О, Грмечу, примакни се ’вамо
да у теби дуга нацјепамо.
О, изјем ти попа и лугара,
и у кући жену-господара!
О, јебем те, дрвена барако,
у теби сам и пјев’о и плак’о.
О, лако је нама барабама,
ми знадемо фино са женама!
О, чије су оне нове жене
што крај кола гледају у мене?
О, мој драги, мој запрдитељу,
волим теби него родитељу.
О, мој куме, не уздај се у ме,
само у се и у своје кљусе.
О, мој побро, копиле се рађа,
ајмо виђет’ је ли наша грађа.
О, мој стриче, пољопривредниче,
твоје рало све је поорало.
О, мој ћаћа, отпала ти муда,
што си мене направио луда?
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Објеси се, драги, о два штрика,
ја сам себи нашла љубавника.
Обрве ми очи обавиле,
реци, драги, јесу ли ти миле.
Обриј, брицо, само немој брке,
свака цура на њи’ лети трке.
Ова моја тамбурица знаде
гдје год која цурица имаде.
Ова сека што је до менека,
синоћ сам јој трипут запрдека’.
Овако се већ живити море,
драги пјева кад ледину оре.
Овим шором никад блата нема,
само сада и кад киша пада.
Овим шором пјевао сам лани,
и сада ћу, нико ми не брани.
Овим шором пролазиле Швабе,
сад пјевају крајишке барабе.
Ово земља није дочекала,
мајко стара, ’ваки’ гузичара.
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Ово су ти барабе-младићи
који воле на зборове ићи.
Ово су ти барабе и лоле,
нит’ се крсте нит’ се богу моле.
Ово су ти браћа из Бараћа,
неће кући док не буде плаћа.
Ово су ти радници из шквера,
скупи су им ручак и вечера.
Овце моје, пожурите тору,
ено овна јаше на мотору.
Огледало да би не гледало,
ти си мене мајки опадало.
Од барабе горег лоле нема,
ал’ од њега нема милијега.
Од бећара никад господара,
а од њега нема милијега.
Од босиљка љепшег нема ’лада,
превари се, удаде се млада.
Од Војнића па до Новог Сада,
возила ме комшиница млада.
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Од Ђурђева нема љепше славе,
момци пију, цуре кревет праве.
Од Карина па до града Книна,
свако село ’рани мога сина.
Од Клисине до села Первана
водио сам стотину дивана.
Од Лијевча па до села мога,
сваки корак по један ми момак.
Од љубави није умро нико,
од нас двоје једно мора, дико.
Од Минхена до роднога краја,
’иљаду је моји’ доживљаја.
Од појате ништа боље, брате,
кад те цуре на спавање прате.
Од ракије нема боље жене,
по три дана она љуља мене.
Од самоће нема веће таме,
ти не мариш, мој драгане, за ме.
Од Ситнице до вр’а Мањаче,
кад запјевам, свака цура плаче.
135

1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
136

Од шимшира љепше горе нема,
од комшије бољега швалера.
Одавно ли мога дике нема,
не мирише цвијеће багрема.
Ожени се моје старо злато,
са ципела отпаде ми блато!
Ожени ме, мој премили ћале,
туђе су ми жене додијале.
Ожени’ се и у војску одо’,
куд си пошла, ћораву те вод’о!
Ожени’ се и доведо’ врага,
другог дана, попиша се с прага.
Ој, Амери, даду ли вам вашу,
Срби ће вам зам’јесити кашу.
Ој, Амери, шаљ’те авионе,
правићемо од њи’ макароне.
Ој, Банијо, у кестену туго,
нисам теби долазио дуго.
Ој, Банијо, топла варенико,
из срца те избрисати – нико.
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Ој, барабо, дјевојачка дико,
мог живота слико и прилико.
Ој, барабо, дјевојачко лане,
не’ш од мене док зора не сване.
Ој, барабо, зашто бећарујеш,
зашто своје чизме не гланцујеш.
Ој, барабо, ђе те љето прође
па ни једној цурици не дође.
Ој, барабо, ко ти коња ’рани?
Ћаћа рани, а ја се бећарим.
Ој, барабо, ко ти коње ’рани?
Жена меће, они једу сами.
Ој, барабо, кућа ти је слаба!
Нек’ је слаба и ја сам бараба.
Ој, барабо, не љуби ме слабо,
већ зарини ђе мире кармини.
Ој, барабо, ти си пјесма стара,
моја џезва већ има кувара.
Ој, Божићу, алај си бараба,
оде моја печеница џаба.
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Ој, бујади, племенита траво,
по теби сам малу ваљушкао.
Ој, војниче, како је у војсци?
Грко, горко без тебе, дјевојко.
Ој, гарава, гдје си била прије
док се лола оженио није.
Ој, гарава, ти си штетовала
што се ниси за мене удала.
Ој, да ми је о светоме Ђурђу
упознати неку жену туђу.
Ој, дјевојко, муштеријо моја,
ђе је она другарица твоја.
Ој, дјевојко из Врбице села,
би ли мени чарапе оплела?
Ој, дјевојко, Божије створење,
ја те волим к’о чича печење.
Ој, дјевојко, варенико врућа,
љето прође, не угрија’ плућа.
Ој, дјевојко, врућа варенико,
загорила па те неће нико.
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Ој, дјевојко, драга душо моја,
драга ми је и кецеља твоја.
Ој, дјевојко, мило лане моје,
мило лане још код своје нане.
Ој, дјевојко, танка па висока,
извади ми срце из дубока.
Ој, дјевојко, шта би теби било
када би те момче пригњечило.
Ој, душмани, колико вас има,
ја ћу с’ вама осветити свима.
Ој, душмани, сви се поредајте,
куп’те штрањге па се повјешајте.
Ој, ђевојко шареније гаћа,
треба л’ баја вечерас да плаћа?
Ој, Загоро, Далмацијо моја,
поздравља те Полачанка твоја.
Ој, Европо, стари континенту,
Срби ће те сјебат’ у моменту.
Ој, Козаро, за под главу књиго,
мој драгане, на мом срцу бриго.
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Ој, једина, ниси више моја,
пристиг’о је комшо са осоја.
Ој, зорице, не зори до дана,
не ћерај ми од куће драгана.
Ој, зорице, продужи свануће,
пола сата ако је могуће.
Ој, јабуко, и ја би’ те брала,
радо брала, али не да нана.
Ој, Јелена, рашири кољена,
нема смисла што си тако стисла.
Ој, јесени, ал’ идеш полако,
ја и драги волимо се јако.
Ој, јесени, ко ти се весели,
већ будала која б’ се удала.
Ој, Казанци, село на видику,
у вама сам намјерила дику.
Ој, каква је, такву не видио,
првог сам је дана изгубио.
Ојкача је пјесма наши’ села,
а Козара мајка њена вјерна!
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Ој, кишицо, ти неоро моја,
баш ми саде у неору паде.
Ој, кишице, не падај на мене,
неће мене препознати жене.
Ој, Кордуну, л’јепа села твоја,
јавила се комшиница моја.
Ој, Козаро, казивај ми саде,
гдје дјевојка што ми мисли краде?
Ој, Козаро, свак’ за тебе знаде,
свукуд твоје пролазе бригаде.
Ој, Козаро, ти си наша мајка,
пуна ли си српскије’ јунака.
Ој, Крајино, живим у равници,
помоћу ти у свакој прилици.
Ој, Крајино, крвава ’аљино,
ко те гази, кући не долази!
Ој, Крајино, крвава ’аљино,
с тебе вазда започиње кавга.
Ој, Крајино, на тебе сам свик’о,
не могу те препустити ником.
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Ој, Крајино, најљепши цвијету,
ја те волим највише на св’јету.
Ој, Крајино, у срцу те носим
и свуђе се са тобом поносим.
Ој, кревету, јеси ли у стању
издржати кад се попнем на њу?
Ој, крмачо, ’ајде се опраси,
да се баја дуга отараси.
Ој, курузи, кад ћете се брати
да ми драга дође перушати?
Ој, курузо, испуцале коре,
тебе баја по три дана море.
Ој, Лазаре, на води возаре,
динар плати па се Мари сврати.
Ој, ледино, би л’ се орат’ дала
куд је мала сузе проливала.
Ој, ливадо, би л’ се орат’ дала
гдје је драга говеда чувала.
Ој, Локварци, добро вам је с’јено,
ђе се ћело, ту се с’јено ђело.
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Ој, лугару, не ид’ у шикару
ђе цурице купе шишарице.
Ој, Лушићи, село испод Стазе,
ту се цуре к’о кокоши газе.
Ој, љубави, велика невјеро,
од суза се створило језеро.
Ој, љубави, ко ми те набави?
Лола мила гаравим очима.
Ој, малена, ђе су ти кољена,
нема смисла што си тако стисла.
Ој, малена, не питај за мене,
опет рибам шерпе прве жене.
Ој, малена, и моја си била,
док се ниси другом додворила.
Ој, малена, упали фитиље,
да ти нађем медене сикиље.
Ој, Маријо, моја даворијо,
све је било што сам говорио.
Ој, Маријо, а из мога села,
ниси више ко некад весела.
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Ој, машино, пусти дима доста
да не видим гдје ми драга оста.
Ој, Милева, ђе си ме довела,
преко Срема ђе камења нема.
Ој, Милева, ђе си ме довела:
у свануће међ бутине вруће!
Ој, Милице, имаш ли ’шенице,
би л’ ми дала кад би је имала?
Ој, Милице, прва комшинице,
дај ми руке, спасавај ме муке.
Ој, Милошу, побратиме мио,
јеси л’ скоро у Гламочу био?
Јесам био и све сам видио,
душманин је кућу запалио.
Ој, Милошу, да си у варошу
ја би теби испеглала кошу.
Ој, мјесече, наслоњен на грање,
поздрави ми на далеко јање.
Ој, мјесече, немој брзо заћи,
у мраку ме драги неће наћи.
Ој, мјесече, причекај Данице,
ја ћу свога драгог са Границе.
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Ој, младости, алај ми је жао
што те нисам ја за старост крао.
Ој, младости, алај ми те жао
што те нисам проводити знао
по шумама и по колибама.
Ој, младости, сваки дан те мање
као жита што се српом жање.
Ој, мотико, одбићу ти уши,
ти си мојој додијала души.
Ој, ојкане, личка пјесмо мила,
најдража си нама Личанима.
Ој, ојкачо, пјесмо најмилија,
пјевали те ђедо и комшија.
Ој, ојкачо са мога Кордуна,
Вргинмоста, Војнића и Слуња.
Ој, паленто, расла на камену,
л’јепо те је јести зачињену.
Ој, паприко, и слатка и љута,
ја с’ ожени’ неколико пута.
Ој, Пауље, све си у врлети,
ту сам рођен, ту ћу и умр’јети.
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Ој, перава, не имала млика,
бјеш’ у шуму, ето порезника!
Ој, погачо затегнуте коре,
пођи за мном кад се њива оре.
Ој, појато, ти на земљи рају,
коњи жваћу, цуре уживају.
Ој, Пр’једоре, покрај р’јеке Сане,
у теби је мило моје лане.
Ој, прстену, ој, заруко моја,
што те узе’ да прол’јевам сузе!
Ој, пунице, сјеме од салате,
гдје је ћерка, ни брига ме за те.
Ој, ракијо од двадесет гради,
шта од моје младости уради?
Ој, ракијо педесет степени,
док је тебе, баја се не жени.
Ој, ракијо, љепотице моја,
има л’ за ме јоште чаша која?
Ој, ракијо, моја слаткаријо,
ко те пије, тај болестан није.
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Ој, ракијо, примакни се души,
б’јела ми се џигерица суши.
Ој, ракијо, примакни се мени,
а ја с тобом одо’ мојој жени.
Ој, ракијо, свастико најмлађа,
кад те пијем, пјесма је најслађа.
Ој, ракијо, у капљици, шљиво,
цј’ели живот с тобом сам ужив’о.
Ој, ракијо, шљивовице љута,
кол’ко си ме напојила пута?!
Ој, ракијо, мајко туберана,
ти си моја плућа подерала.
Ој, Расавци, село према Сани,
у тебе сам долазио лани.
Ој, розгачо, розгалице стара,
ти си пјесма из Равни’ Котара.
Ој, рођаче, ђе ћемо на прело,
ил’ на Кордун ил’ у Личко село.
Ој, Русијо, православна мати,
нећеш ваљда своју браћу дати.
147

1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
148

Ој, свекрво, мајко лоле мога,
њега желим, теб’ се не веселим.
Ој, слободо, љековита траво,
за тебе сам младост своју дао.
Ој, слободо, са извора водо,
ја због тебе у два рата одо’.
Ој, Србине, л’јепо ти је име,
ал’ се не знаш поносити њиме.
Ој, ћурлико, Божија свирало,
ајде, драги, заћурликај мало.
Ој, ћурлико са једанес’ рупа,
кад те чујем, срце ми залупа.
Ој, цурице, гој’ за мене лице,
гој’ за мене образе румене.
Ој, цурице, јелова јапијо,
док још могу да те дељем с ногу.
Ој, цурице, л’јепога си струка
к’о да имаш међ’ ногама вука,
пусти вука на мога ’ајдука:
нек’ се кољу вуци и ’ајдуци!
Ој, цурице, спомињем ти мајку,
ђе ћеш са мном јутрос на уранку?
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Ој, Швабице, ево ти сапуна
да опереш ’Итлера мајмуна!
Ој, шокице, кад си тако фина,
прекрсти се, пођи за Србина.
Оја, ноја, гој’ се, мала моја,
има пуре, купићемо лоја.
Око кола стоје адвокати
па слушају шта ћу запјевати.
Око котла засјели бећари
па на пинту ширу ишћерали.
Око моје гледа преко кика
кад ће ми се помолити дика.
Око моје намигнути смије
на те, лоло, к’о што је и прије.
Око плаво и око гараво,
та два ока немају свједока.
Она мала мог гароњу музе
у кантицу покрај своје гузе.
Оног лолу видјела у колу,
с њим би’ ишла у љубавну школу.
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Орзај, баја, из Равни’ Котара,
прађедовска то је пјесма стара.
Ори, воле, у бари зеленој,
а ја одо’ цурици маленој.
Ори, драги, брда и долове,
мене зови да гоним волове.
Ори, драги, не прави оплазе,
на оплазе комшије долазе.
Ори, лоло, али и одмори,
моја пјесма нек’ те разговори.
Ори, мала, ал’ немој шљивара,
гдје ћеш мене чекати бећара.
Остави ме, мали, не жали ме,
док сам млада не вене ми нада.
Остави се, дико, политике,
прив’ати се рала и мотике.
Остављам те, планино и р’јеко,
да л’ ћу доћи, јако је далеко.
Остављеној преста љута бóла
чим запјева са Баније лола.
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Остадоше бедемови тврди
гдје те, мала, бараба загрди.
Остало ти, лоло, око криво,
Бог те казни, што си намигив’о!
Остарила крајишка бараба,
бруца нема, а коса му слаба.
Откад комшо отиш’о у војску,
ја об’лазим његову дјевојку.
Откад нисмо ја и мој колега
запјевали са висока бр’јега.
Откад нисмо, мој колега мили,
запјевали и заједно били.
Откад нису браћа запјевала,
отада је село невесело.
Откад нису заојкала браћа,
са Крњака чет’ри весељака.
Откад потрес трес’о Бањалуку,
макси сукње по земљи се вуку.
Откад цуре одсјекоше косе,
од тада ми кокоши не носе.
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Од када се цурице не стиде,
од тада се моја ребра виде.
Очи моје, два мала бећара,
доведоше лолу до олтара.
Очи моје к’о на води струја,
ког западну ујешће га гуја.
Очи моје не дају ми мира,
шта би било да није шешира!
Очи моје превариле врага,
а да тебе не би, лоло драга.
Очи моје ситне к’о јагоде,
превеле би жедне преко воде.
Очи моје шарају шарено,
кад варају, варају поштено.
Очи моје, не губите вида
за барабом који нема стида.
Очи моје, пуне сте ми др’јема,
чекам лолу, а њега још нема.
Очи моје, што не мирујете,
нема лоле да намигујете.

1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490

Ошини ме и не дај ми прићи,
мислила сам од тебе отићи.
Оштри, баја, на ме б’јеле зубе,
имам друге што ме тајно љубе.
Пала магла преко Костајнице,
а ведрина око Добрљина.
Паланчиште Мало у Козари,
ту су моји рађали се стари.

П

Пардон, момци, из другије’ села,
с комшијом сам љубав започела.
Пенџер мали, црвене фиранге,
нема моје пијане битанге.
Пече кот’о, ракија се вари,
пију лоле да драгу преболе.
Пијаницо, нико те не воли,
само мајка коју срце боли.
Пијаницо, од сестре ми брате,
нашу кућу ти попи на рате.
Пијем вино, ракија ми шкоди,
немам жене да ме кући води.
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Пијем пиво и ракију шљиву,
бјежи, мала, угришћу те живу!
Пијем пиво, је л’ ти, жено, криво,
пијем своје, не дирам у твоје.
Пијем пиво, ракија ми горка,
а код куће жена к’о дјевојка.
Пијем рáку и одам по мраку,
мјесто цуре пољубио баку.
Пири вјетар, цури сукњу диже,
она вриска, бараба је стиска.
Пирни, вјетре, подигни кецељу,
није баја диз’о у недјељу.
Пискавица и Омарска дола,
ту је мене пребило к’о вола!
Пита мати: Куд се спремаш, сине?
Одо’ својој драгој на бабине!
Питај, драги, и тате и нане,
зашто нам се узимати бране.
Питај, мала, питај маме своје
би л’ се смјели вољети нас двоје.
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Питају ме одакле си, секо?
Са Баније, то није далеко.
Питају ме: Одакле си, Жути?
Крајишник сам, Козарчанин љути!
Питају ме: Одакле си, секо?
Оклен била, свакоме сам мила.
Питају ме: Одакле си, Славка?
С ведра неба звјезда мјесечарка!
Пиц, пичићу, меден залогају,
има ли те иђе на продају?
Пита мала, јесам ли будала;
нисам ћио када ми је дала.
Питај мала комшију и мене
што остасмо ми без своје жене.
Пишам, рођо, на твоје весеље:
ручку – купус, а вечери – зеље.
Пишем писмо, нема одговора,
дођи драги ниси преко мора.
Пиши мени из војнице, лоло,
има л’ тамо тамбура и коло.
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Пиши мени у армију, жено,
с киме спаваш, је ли ти студено?
Пиштољи се носити не смију,
опет лоле носе без дозволе.
Пјева гора, моје срце пара
са планине пјесма говедара.
Пјева грло и кад срце неће,
ево драгог, ево моје среће.
Пјева цура, скичи к’о кезмица,
међ’ ногама кува јој џезвица.
Пјевај, брате, колега те прати,
рекла дати, не смије слагати.
Пјевај, брате, па нас развесели,
мало и’ је што нам добро жели.
Пјевај, брате, тамо, ја ћу ’вамо,
обојица запјевати знамо.
Пјевај, грло, не би л’ чуло мило,
не би л’ мило јаде задобило.
Пјевај, драги, па ме разговори,
њиву ори па опет одмори.
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Пјевај, моје грло са планине,
да ме жеља за вољеним мине.
Пјевај, моје грло, и заори,
а ти, лоло, прозоре отвори.
Пјевај, ори, прозоре отвори,
нек’ од муке поцркну злотвори.
Пјевај, рођо, само је повуци,
јебеш пиштољ у плашивој руци.
Пјевај, сејо, тамо, ја ћу ’вамо,
пјеваћемо и кад се удамо.
Пјевај, друго, пјева нам и душа,
нек’ ужива ко ојкачу слуша.
Пјеваћу ти, мораш, драга, чути,
кад ме чујеш, мораш да болујеш.
Пјевачица распјевала гору,
ал’ је свога расплакала лолу.
Пјесме моје у шкатуљи стоје,
кад и’ пјевам, саме ми се броје.
Пјесмо моја, расла у шљивику
ђе сам свога изљубила дику.
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Пјесмо моја, чуј се надалеко,
не би ли се обрадов’о неко.
Пјесму пјевам, гора одјекује,
да ме драги у даљини чује.
Пјесму пјевам, устима не з’јевам,
ко ме слуша, зна да пјева душа.
Плаве очи, драга, посвједочи,
волиш ли ме сада к’о некада?
Платно бјелим, мој драгане био,
баш на води гдје си ме љубио.
Плаче мала, куне ме у дрво,
на срцу јој миловање прво.
Плаче мала, сузом кваси груди,
зору куне што прерано руди.
Плачи, драга, цркла плакајући,
остарићеш мене чекајући.
По мени су искочиле жиле,
плаве жиле свакој жени миле.
Побићу се, то ми је у крви,
али нећу започети први.
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Побратиме, моја десна руко,
пô би Босне за тебе потук’о.
Поведосмо чича, ја и ћаћа,
прихватише сва остала браћа.
Погледај је преко кола, побро,
ала се је намазала добро!
Погледај ме, драгане, у колу,
каквоме си волио ђаволу.
Под прозором батерија гори,
мала неће прозор да отвори.
Подај мене, мајко, за ковача,
када кује да ми се радује.
Подај мене, мати, за ковача,
када кује да комшија чује.
Подер’о сам опанке на троје,
па ме неће мило драго моје.
Подераћу и опет остаћу,
поред миле и њезине свиле.
Подигла се кикљица на дробу,
што је било, ја крити не могу.
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Подигни ми кецељу, драгане,
само пази да те не препа’не.
Поздрави ме, драги, по свакоме,
само немој по колеги своме.
Познај, лоло, познај грло моје,
на сред горе познати се море.
Познај, мала, познај грло моје,
познај грло бећарине своје.
Познаје се ко је бећар прави,
иде кући кад зора заплави.
Познаје се која добро вози,
порасла јој чупица по нози!
Познајем те цурице по ’оду
кад на бунар долазиш по воду.
Познајем те, цурице, по гласу,
оне р’јечи што у лице сасу.
Поиграјте, моје ноге босе,
к’о господске што ципеле носе.
Покошена ливада зелена,
на њој пасу говеда шарена,
чувала и’ цурица малена.
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Покрај пута кућица је мала
ђе је млада боловала Рада.
Пољанчани не знају за б’једу,
сир продају, а сурутку једу.
Пољубац ми ко у мале бебе,
дај, гарава, да пољубим тебе.
Пољуби ме и уједи, дико,
од мог лица газда није нико.
Пољуби ме, цуро моја фина,
није живот ’иљаду година!
Пољубићу шта сам наумио
да би своју главу изгубио.
Пољубљена, а вели да није,
то је моме срцу најжалије.
Понеси је, гарава, на прело,
понеси је да је подеремо.
Поњава се мота и увија,
у поњави прија као змија.
Попела се жаба на бандеру,
па се цери што је на бандери.
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Попио сам ћаћино имање,
мала моја, и твоје ћу знање.
Посвад’ло се суђе на бунару,
лонац канти ућер’о да памти!
Посуди ми своју жену, брале,
имам за њу минђушице мале.
Пошаљи ме, мајко, под јелику,
да ја ране превијам четнику.
Пош’о драги да ме проси јуче,
просци стигли, на њег’ пушка пуче.
Пошто ти је пољубац, дјевојко?
Двије банке, па не питај мајке.
Правим цури прстен за вјенчање,
од дрвета да ме кошта мање.
Прва љубав, необрано цв’јеће,
од ње ништа на свијету веће.
Прде цура к’о из карабина,
остаде јој чађава ’аљина.
Предајте се, ујо и балија,
јеб’о ли вас Фрањо и Алија.
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Предем, везем и чарапе шарам,
свога драгог свако вече варам.
Преко зиме нема много згоде,
због тог драги у Њемачку оде.
Преко Саве пружио се ланац,
бјежи Швабо, тјера га Босанац.
Преко Сане пружио се ланац,
Прекосанко, љуби те Свођанац.
Прелећало јато голубова
преко горе на Јанкове дворе.
Прелим прело до један’ес’ сати,
с туђим лолом то се не исплати.
Прело прели, мени нана вели:
Ај’ на прело, јање моје б’јело.
Прело прели, пјевају младићи,
цури њени не дају отићи.
Прија моја пријонула за ме
к’о кошуља за крваво раме.
Прија прику звала на паприку.
Фала, пријо, ја сам запаприо!
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Пријатељу, не дирај у прију,
јер за прију добићеш палију.
Прије рата ја сам с цуром спав’о,
сада спавам са пушком под главом.
Пријо моја, а ко ли те љуби
кад на лицу познају се зуби.
Пријо моја, зелени бостане,
није прика дош’о да остане.
Пријо моја, када би те мог’о,
ја се не би двоумио много.
Пријо моја, подај прики своме,
марамицу – имам кијавицу.
Пријо моја, што си утањила,
ономад си на ме галамила.
Пријо, скоту, примакни се плоту,
па да видим и твоју срамоту.
Продај, ћаћа, и краву и теле,
па ми купи рукавице б’јеле.
Продај, ћаћа, коња пулијаша
па ожени сина робијаша.
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Продај, ћаћа, рало и крчало,
неће мали више да крчали.
Пропале су здјеле и саџаци,
дјецо моја, тешко вашој мајци.
Процв’јетала љубичица плава
под прозором гдје мој драги спава.
Процв’јетала ружа на камену,
чувај, драги, моју успомену.
Процв’јетала ружа на тањуру,
мила мајко, подај ме за Ђуру.
Пукао ми опанак на пети,
па ми оно стално на памети.
Пуница је почастила зета,
испекла му језик од пилета.
Пусти, дико, шта говори село,
није м’ село трбу’ разапело.
Путем иде моја прва жена,
а са њоме муштерија њена.
Пуцај, громе, у јелове гране,
у дјевојке што спавају саме.
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Пушка моја и у њојзи меци,
то су моји у години свеци.
Пушка пуца, а митраљез лаје,
козарска се војска не предаје.
Пушко моја, љубо моја љута,
пуно сам те загрлио пута.
Радознала и женина мати
шта је радим после дванајст сати.
Развило се коло у Банији,
пјева млâдо, пјевају старији.
Ракелићи, село сте на гласу,
краве ору, а волови пасу.
Ракија је отровала мене
па ми зато младо срце вене.
Ракија је у’ватила дима,
није важно, нек’ је само има.
Ранио ме старац у табане
кад сам иш’о малој на диване.
Расти, мала, расти до тавана
да са тебе узјашем зекана.
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Расту дојке, црвен атлас пуца,
срце лупа, а мој драги муца.
Ратуј, рате, девет годиница,
ратуј, рате, чувај ми се брате!
Рекла дати, и узела новце,
а ујутро оћера и овце.
Рекли су ми и о мени кажу,
плаве очи варати помажу!
Реци право, шикаро зелена,
је л’ у теби мала пољубљена?
Реци, драги, реци мој невене,
која ти је милија од мене?
Реци, мала, у коју ћеш вече
да бараба крмачу испече.
Риче телце, гони кући прелце
да не преле до зорице б’јеле.
Роди, мајко, још једног ко мене,
кад ја умрем – нека успомене.
Роди, мајко, још једног мангупа,
кад лумпујем да ми чаше лупа.
167

1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
168

Родила ме мајка у бујади,
чувајте се, цуре, копилади.
Розгај, дико, нек’ душмани чују,
нек’ сватови наши подврискују.
Ружо цвати, немој опадати,
ја га волим, нећу остављати.
Руко моја, дужа од рукава,
реци жени шта си миловала.
Румена сам и помало б’јела,
таква ми је фамилија ц’јела.
Румена сам, шминкала се нисам,
Бог ми дао руменило право.
Руњава је по ногама мала,
три је дана руње сапуњала.
Руска браћа дозволити неће
да се Герман по Крајини креће.
Са Грмеча кликће б’јела вила:
Ој, Крајино, мајко моја мила!
Са Грмеча бијела вила виче
да слобода за Србина ниче.
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Са Клисине па у Гомјеницу,
прати пјесма птицу голубицу.
Са Баније пјесма нам је стигла,
на устанак добровољце дигла.
Са тобом сам, моја црна дико,
пролазио куда није нико.
Са Кордуна пројездише вуци
и одоше према Бањој Луци.
Са огњишта ништа ми не треба,
само мирис тек печеног ’љеба.
Са Просаре ојкача се чује,
то мој брацо поново сватује.
Са Рисовца до града Петровца,
све бијела притиснула овца.
Сад с вечери мјесечине нема,
тамно, ледно, дођ’ лоло свеједно.
Сад су таква настала времена
де се не зна ко је коме жена.
Сад су цуре постале к’о људи,
пуше, пију, неке се и брију.
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Сама чувам говеда и овце,
сачекујем ловце и трговце.
Самарице, моје суво злато,
не смета ти ни киша ни блато.
Санак снио, крај мене дјевојка,
ја се прену’, шарац о рамену.
Сва б’ ја села за два села дала,
за рођено и за осуђено!
Сва сам своја огребао леђа
преносећи жене преко међа.
Сва су села ограђена жицом,
само моје плавом љубичицом.
Свакој мајци треба да је дика
која има у Тита војника.
Сваку мајку однијела Сана
која нема сина партизана.
Све б’ ја продо, само једно не би’,
мој колега, своје драге теби.
Све барабе, нигдје доброг момка,
довијека остаћу дјевојка.
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Све барабе, пијанице љуте,
нема лоле да ми љуби скуте.
Све би био, само не би газда,
јер ко газда све би другом разда’.
Све би мог’о, ал’ никад љубити
ону што се дукатима кити.
Све би’ дала а да ми је знати,
да л’ се лола и са другом пати?
Све би’, све би’, само једно не би’
не б’ те, пријо, на зло наводио.
Све би’, све би’, само једно не би’,
не би’, људи, да ми жена суди.
Све вечерам и опет сам гладна,
имам драгог, опетна сам јадна.
Све велике, ја остала мала,
дикина ме љубав задржала.
Све дјевојке грле само мене,
а ја мангуп љубим туђе жене.
Све ја пјевам, веле, лако ми је,
нико не зна срцу како ми је.
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Све ја сањам да са драгом спавам,
ја се прену’, пушка на рамену.
Све ми куни, немој руке, мати,
да ја могу цуре миловати.
Све ми цуре родице и прије,
а моја се ни родила није.
Све сам гране сломио по селу
тражећ’ малу на којем је прелу.
Све сам своје девере деверо,
и тебе ћу носити, геверо!
Све сам своје попио и прод’о,
жено моја, сад од тебе одо’.
Све сам, јесам, само једно нисам,
нисам, пријо, још тебе љубио,
ал’ на срећу вечерас почећу.
Све се цуре с јесени удају,
ја у мају кад руже цвјетају.
Све ћу једним напојити редом,
само дику ракијом и медом.
Све ћу, све ћу, само једно нећу,
мајко, нећу да ми бираш срећу.
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Све цурице обуле сандале,
мјесец дана ноге нису прале.
Свекрва сам, ал’ сам л’јепе грађе,
куд год прођем, чича ми се нађе.
Свекрвица изгори од плача,
побили се па ја била јача.
Свекрвице буди мени добра,
ја ћу теби до хладнога гроба.
Свекрвице, богда боловала,
шталу сламе сама подерала.
Свекрвице, буди ми к’о мајка,
па да видиш како слуша снајка.
Свекрвице, да сам ти на згоди,
попила б’ ме у студеној води.
Свекрвице, де рано устани,
остали су суди неопрани.
Свекрвице, добро се уреди,
сутра ћеш ми висити на греди.
Свекрвице, дон’јећу ти тала,
корпу гара и два конца стара.
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Свекрвице, нашла сам ти згоду,
двије канте да ми носиш воду.
Свекрвице, немој ме карати,
за р’јеч л’јепу ноге ћу ти прати.
Свекрвице, нерођена мати,
код мене ћеш за ’љеба играти.
Свекрвице, рано се пробуди,
остали су неопрани суди.
Свекрвице, сјеме од јасмина,
алај имаш умиљата сина!
Свекрвице, сјеме од салате,
сина волим, баш ме брига за те.
Свети Јово, племенита срца,
привати је да се не копрца.
Свети Петар оплео канџију
да премлати Огњену Марију.
Сви бећари жене отјерали,
а ја јадан своје нисам кадар.
Сви бећари жене отјерали,
моја дама отишла је сама.
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Сви бећари ућерали Мари,
а ја Ружи, ’оће да ме тужи.
Сви се жене, траже себи брака,
ја у селу остајем за бàка.
Сви се свете што ја љубим д’јете,
ја се мучим д’јете да научим.
Сви швалери једу шећер б’јели,
а мој смокве да ме боље цмокне.
Свој је браћи својој омрзнуо,
откако се на снајке дрзнуо.
Свуда блато, под прозором суво,
гдје сам млађан ципеле изув’о.
Седам шори, седам жена моји’,
седам ноћи, морам свакој доћи.
Сејо моја, гледај сеји мјесто,
па ћемо се об’лазити често.
Село Бравско поженило момке,
шта ће сада Дринићке дјевојке?
Село вели: Бараба не ради.
Село пуно моје копилади!
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Село моје, ала си на гласу,
момци брсте, а цурице пасу.
Село моје, о мој пусти шору,
ја у тебе долазим у зору.
Село моје, село од рођења,
и теби ћу рећи довиђења.
Село моје, селом се не звало,
ти си мене у барабе дало.
Село Плавно, алај си у кругу,
још да имаш жељезничку пругу.
Село Слана и Глинска пољана,
та два села срце ми одн’јела.
Село Шушњар и Додоши Равни,
та два села компанија ц’јела.
Селом вика, ожени се дика,
ој, народе, то је политика.
Сиђи, мала, путићем на р’јеку
да те љубим још једном у в’јеку.
Сија мјесец у гредицу лука
гдје ме љуби бабина унука.
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Сини, муњо, да нађем уларе,
да привежем крајишке бећаре.
Синоћ мени моја дика вели:
Смокво жута, шећером посута!
Синоћ ми се догодила штета,
укиде се драга са кревета.
Ја се попе’, она паде јопе.
Синоћ ми се отелила крава,
на телету Павелића глава.
Синоћ ми се у сновима јави
– да ме моја дјевојка остави.
Синоћ сам се пењ’о у појату,
– удари ме ојетом по врату!
Синоћ сам се ракије натук’о,
једва сам се до куће довук’о.
Синоћ си ми у сновима била,
и у сну си мене пољубила.
Сирома’ сам, немам земље бразде,
опет љубим боље него газде.
Сиротињо, зашто пијеш вино?
Е, мој царе, за готове паре!
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Сисе моје, јебо ли вас ћуко,
нема оног ко вас није вуко.
Ситна кишо, ти не падај на ме,
већ ти падај драгом на орање.
Сјај, мјесече, да пут види лола,
ја га чекам у штали код кола.
Сјај, мјесече, ноћна варалицо,
ђа изађеш, ђа за облак зађеш.
Таквог и ја имам невјерника,
ђа ми дође, ђа ли ми не дође.
Сјај, сунашце, да курузи зоре,
да ме дика перушати зове.
Сјајна звјезда преко неба сиђе,
дош’о драги, не смије да приђе.
Сјајна звјездо, да знаш говорити,
имала би кога поздравити.
Сјао мјесец међу звјездицама,
а ја засп’о међу цурицама.
Сједи мала и кромпире гули,
испод сукње оно њено цури.
Сједи мала и ораје бира,
испод сукње ’армоника свира.
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Сједи Мара на главици зеља,
па јој мала пјева од весеља.
Сједи ороз у кући на греди:
јебем оног ко у мене гледи!
Сјела мала па звјездице броји,
сјетила се пољубаца моји’.
Сјет’ се, мала, у нашем белају
како Ђурађ пробуши аждају.
Сјет’ се, мала, да ће младост проћи,
па ти мени отвори по ноћи.
Сјет’ се, мала, зелене бујади,
шта бараба од тебе уради!
Сјетила се драга док вечера
да је љубав слађа од шећера.
Сјетићеш се, мала моја, мене,
кад ти дођу на бабине жене.
Сјећаш ли се, мала, оног ћошка
гдје је твоја платила кокошка.
Скидај, мала, јелеке са сиса
да се сиса баја намириса.
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Скидај, мала, шарено јелече,
од тога ми нема ништа прече.
Скидај, мала, шлингерај са сиса
да се баја нагледа мириса.
Скидај ми се мала на брзину,
утече ми мл’јеко на ледину.
Скочи, гола, на мога сокола,
оја, ноја, држ’ за јаја моја!
Слабо љуби онај који губи,
а ко губи, из освете уби.
Славићемо дан кад смо се срели,
дико моја, цв’јете неувели.
Сликали се ја и моја мила,
па испали ждр’јебац и кобила.
Служи, мали, војницу без бриге,
ја ћу љубав завити у књиге.
Служим војску гдје мој нико није,
у Струмици покрај Ђевђелије.
Слуша цура ђе пјевају косци,
љетос косци, а на јесен просци.
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Снашо, снашо, нешто сам ти наш’о,
с’једу длаку на твоме стомаку.
Снијег пада и ноге ми зебу,
дођ’, драгане, да правимо бебу.
Соба мала, а сами нас двоје,
покажи ми, дико, оно своје.
Сводна има најбоље пјеваче,
нема боље пјесме од ојкаче.
Срамота је рећи пред цурама,
вене срце за удовицама.
Српски роде у Крајине двије,
чувај ми се, вјеровати није.
Срце боли, неће пребољети,
док ме драги не почне вољети.
Срце моје болује и тежи,
за ким тежи тај у гробу лежи.
Срце моје, попуцај на троје,
ту ћеш наћи, драги, име своје.
Ставља ђедо свога ливорњака
својој баби покрај прдењака.
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Стани, коло, крваву ти нану,
зап’о шешир о шљивову грану.
Стани, мала, на ципеле моје
да не зебу б’јеле ноге твоје.
Старе цуре и грбави коњи,
Талијан ће сутра доћи по њи’!
Старе цуре и мршаве козе
Талијани за саламу возе.
Стари стару милује по дробу:
Стара моја, ја више не могу.
Стари старче, кисели краставче,
дању јечиш, ноћу бабе гњечиш.
Старим лолом ја ципеле жнирам,
а са новим само парадирам.
Страшиво је ’одати по ноћи,
Боже, шта би да ме каква зграби!
Стригова и Јутрогошта село,
уз ојкачу најљепше је прело.
Стрина стрицу окренула пицу,
а синовцу купуса у лонцу.
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Сунце зађе за зелену гору,
свога лолу чекам на прозору.
Сунце зађе, које доба дана!
Идем драгој, биће младовања.
Супарница ништа крива није,
само драги који воли двије.
Тамбурашу, и тамбуре твоје,
нема боље но што грло моје.
Тамбурице шаренога репа,
једва чекам да ми жена крепа.

Т

Тамна ноћи, ништа се не чује,
само драга јаде јадикује.
Твоје очи намазане, плаве,
могу, мала, коштати ме главе.
Тешко долу гдје се вода слива
и дјевојци која момка снива.
Тешко кеси често кумујући
и магарцу с коњ’ма путујући.
Тешко фирми гдје бараба ради
и куја би крепала од глади.
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Тешко части кад робује власти,
туђој власти у вр’јеме пропасти.
Тија ноћ је, прави људи прче,
а мој пијан поред мене ’рче.
Т’јело моје стоји као штампа,
глед’те жене, не треба вам лампа.
Томашица и село Пејићи,
та два села драгу ми отела!
Трени, моја марамо, на глави,
к’о дјевојка на зеленој трави.
Три сам дана мислила у себи,
би л’ те, драги, вољела ил’ не би’?
Трипут лакше кугу боловати
него драгу са другим гледати.
Трипут слађе пољубити млађе,
а милије грлити старије.
Труне, вене дудово корјење
к’о што драга кад не види мене.
У гараве очи на вр’ главе,
кад намигне од земље ме дигне!
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У дјевојке б’јеле сисе висе
на два краја к’о у вола јаја.
У дјевојке међ’ ногама дола
ђе је моја пуцала мацола.
У дјевојке међ’ ногама зема,
не да ником ко тачкица нема.
У дјевојке поц’јепано крило,
крушке брала, крило поц’јепала.
У дјевојке, к’о у моје жене,
међ’ ногама гаће обојене.
У ђевојке међ’ ногама маче,
а у мене миш кроз гаће скаче.
У ђевојке ноге к’о у мрава,
међу њима два бомбона плава.
У коло се по’ватале лоле,
а гдје ћемо ја и злато моје.
У комшије ноге кокошије,
кад прелази да нико не спази.
У мог драгог бркови к’о шнале,
низ нос му се обе обурвале.
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У мог дједа на гудалу змија,
када гуди змија се увија.
У мог доре сијају се очи,
ув’јек знаде на коју да скочи.
У мог драгог бркови су масни
к’о да су му на крмачи расли.
У мог лоле једно око мање,
па то мање намигује на ме.
У мог лоле кућа на брдашцу,
л’јеви прозор окренут сунашцу.
У мог лоле кућа на два спрата,
горе свињац, доље кокошињац.
У мог лоле кућа на сред горе
па му лишће пада на прозоре.
У мог лоле ливада на гласу,
све до ручка кокоши попасу.
У мог лоле очи к’о у вóле,
када виче као Јаблан риче.
У мог малог глава к’о у змије
што из мале варенику пије.
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У мог малог глава к’о у топа,
тешко оној које се докопа.
У мог Миле чарапе од свиле,
ја и’ плела, а мајка ме клела.
У мог оца четири су сина
и ја пети – пуста барабина.
У мог стрица блентава кезмица,
јела квасца па ’оће на прасца.
У мог стрица весела јуница,
снијег пада, она се обада.
У мог ћаће подеране гаће
на гузици идућ’ комшиници.
У мог ћаће подеране гаће,
а у мене шилом избодене.
У мог ћаће украдене гаће:
да је с плота и није срамота,
ал’ са крака жалосна му мајка!
У мог ћаће четири су вола,
а у сина – топузина гола.
У мог’ дике очи повелике,
к’о у риђе кад на со наиђе.
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У пјесми се Змијањци помажу,
један почне, а други залажу.
У сокаку поломићу гране
да по ноћи не запињу за ме.
У цурице испод пупка пише
да јој дика не долази више.
У цурице једна нога краћа,
нема везе, натегнуће браћа.
У цурице међ ногама жуна
црног репа и црвеног кљуна.
У цурице ноге к’о вретена,
не дај, Боже, да ми буде жена.
У цурице ноге к’о лопари,
не дај, боже, да ми буњгур вари.
У цурице ноге к’о мосури,
када ’ода, не може да жури.
У шта мене моја младост прође,
пјевајући, цуре удајући.
Увенуло лишће јошиково
гдје сам с тобом, мала, ашиков’о.
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Ув’јек ми је била најмилија,
туђа жена и стара ракија.
Удала се була за Мађара
да не пости турског Рамазана.
Удала се моја мила рода
с којом сам се девет годин’ вода’.
Ударила руда на дората,
а на мене цурица ногата.
Ударио порез на волове,
мој колега, сад ће – на бркове.
Удаћу се далеко од рода,
седам дана коњичкога ’ода!
Удаћу се и – покајаћу се,
док сам млада не гине ми нада.
Удаћу се само за јединца,
чим се удам, одма’ газдарица!
Удовица кад види удовца,
врти репом к’о јалова овца.
Удовице запишаног тура,
нећу теби докле тече цура.
189

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
190

Удовице поц’јепаног тура,
шта ћеш мени кад ја имам цура!?
Удовице прими ме у најам
да те свлачим и да те облачим.
Удовице, иако си жена,
баци поглед на мене малена.
Узми дико моју марамицу,
ускоро ћеш њену газдарицу.
Ујно моја покојнога ујке,
не дај сисе у свачије руке.
Укопајте мене покрај стазе
куда младе дјевојке пролазе.
Умри, боже, да ти видим леђа,
јесу л’ твоја грбава к’о моја.
Умри, боже, да ти видим шкрињу,
је ли твоја ’растова к’о моја.
Умри, боже, остави ми кључе
да се баја до раја довуче.
Умри, мала, и ја ћу умр’јети,
наши нам се не дају узети.
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Умри, нано, остан’, цуро, сама,
ето нама прела и дивана.
Умријећу жељан дјевојака
к’о сирома’ нови’ опанака.
Умрла је моја жена, побро,
црна земљо, притисни је добро.
Умро, драга, у те гледајући,
камо л’ нећу с тобом спавајући.
Упри, мала, ногама у шише,
ја сам упро и не могу више.
Упри, пријо, ђе сам и мислио,
оно мјесто обилазим често.
Упро драги к’о јуне неслано,
не могу га оћерати, нано.
Упрти ме, боже, к’о шиљеже
па ме носи гдје дјевојке леже.
Уста моја и твоја, голубе,
увенуше док се не пољубе.
Уста моја миришу кармином,
а дикина ракијом и вином.
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Уста моја, од ува до ува,
ко ће вама нам’јесити крува?
Утече ми јарац преко Дрине,
мала моја, дочекај га с’ чиме.
Учи школу, мило моје јање,
учи школу, ја ћу вјеровање.
Учи, драги, школе и занате,
ја ћу течај па ћу поћи за те.
Учитељи, треба вас побити,
од вас цуре не могу добити.
Фин је драги, ал’ нас нешто квари,
мојој мајци он је пајташ стари!
Цвати, ружо, немој опадати,
болуј, драги, немој умирати.
Ц’јело љето ја и моја Миљка
козали се и играли пиљка.
Црвена ми марама изгледа,
ђаво-лане носити је не да.
Црна ми је роба омилила
откад су ми браћа изгинула.

Ф
Ц

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

Црне очи изашле из моде,
и плаве ће, ал’ шарене неће.
Црне очи копају бунаре,
а зелене варају бећаре.
Црне очи обориле доље,
сјетиле се да и мене воле.
Црне очи родила ми нана,
а обрве ја нагарим сама.
Црне очи, а обрве танке,
то имају ћери моје мајке.
Црни брци, очи жеравице,
шта би за њи’ дала, дјевојчице?
Цура гаће на канапу суши,
а мој мали наћулио уши.
Цура гаће на три чвора веже,
кад и’ скидам да ми буде теже.
Цура кетен и конопљу сије,
биљац ткала, с њим нас покривала.
Цура легла, ’оће да се пегла,
нема пегле док баја не легне.
193

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
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Цура л’јепа к’о вита јелика,
боже мили, да ми је прилика.
Цура Марта с момцима се карта,
’сује свеца, украли јој кеца.
Цура ми се учини поштена
чим јој диго’ ноге на рамена.
Цура не зна да сам њу и мати,
обадвије у истој појати.
Цура ноге вареником пере,
кад се дижу да се боље клижу.
Цура ноге прала на камену,
сушила и’ на моме рамену.
Цура ноге у сепету пере
да јој буду б’јеле и дебеле.
Цура прозор отворила мали
па се својим сисицама фали.
Цура своју миловала коку:
Пиле моје, добићеш ти своје!
Цура своме са прозора пр’јети:
Видиш, драги, од чега ’ш умр’јети.

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Цура цв’јеће међу груди меће
да замири кад лола завири.
Цура цв’јеће међу ноге меће,
кад кораца да јој мирис баца.
Цуре, жене, припаз’те на мене,
од јуче сам остао без жене.
Цурин прозор потопила вода
ђе је било долазити згода.
Цурина ме завољела нана
кад сам био од годину дана.
Цурино ме опржило месо,
три сам дана ногама отрес’о.
Цурица је зубе погубила
као да је петарде пушила.
Цурица је легла код буквића,
дође лугар па је ишчекића.
Цурица је мушке гаће прала
и љубила ђе су јаја стала.
Цурица је обећала дати
мало с краја чим се с прела врати.
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1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
196

Цурица је обећала мени
да је љубим и кад се оженим.
Цурица је у мајке једина,
ниже пупка пукла од једрина.
Цурица је у’ватила зеца,
пустила га деветог мјесеца.
Цурица ме опржи по носу,
машицама бренујући косу.
Цурица ме преварила моја,
мој колега и тебе ће твоја.
Цурица се брчкала у води,
види јој се – боже, ослободи!
Цурица се намаже помадом,
дође лола и обрише брадом.
Цуро Зоро, ја би’ тебе мор’о,
пољубити или се убити.
Цуро Јело, пусти ме на прело,
нешто ми се у гаће напело.
Цуро Јошо и цуро Маријо,
удајте се – ја би’ се женио.

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Цуро Јошо, ја би’ теби дош’о,
нема згоде, излиле се воде.
Цуро мала, чарапа ти спала,
уздигни је, рука ти отпала.
Цуро моја, љубим уста твоја,
љубим твоја да осладим своја.
Цуро моја, снајко брата мога,
не могу те гледат’ код другога.
Цуро моја, ти се не удала
док на моме крилу не заспала.
Цуро Радо, ко се томе над’о,
да је чича толико настрад’о.
Цуро, чедо, ко те изујед’о?
Лоло луди, то су твоји зуби!
Цуру гледам од главе до пете,
ал’ ми очи у средину лете.
Цуруј, цуро, док си код матере,
не’ш код мене лоле ожењене.
Чавић брдо на вр’у Баније,
данас није као некад прије.

Ч
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1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
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Чапразлије, село си ми мило,
у тебе ћу – па за кога било.
Чаше, флаше – то су школе наше,
а биртије – то су гимназије.
Четири сам подер’о капута
правећ’ лежај малој покрај пута.
Чешљај, драга, косе како треба,
и не прави од себе јастреба.
Чешљам косе, тјерам на валове,
мојој лоли задајем болове.
Чешљам косу, коса ми се вије,
драги ми се иза плота смије.
Чија ли је, јебем ли јој мрве,
намазала очи и обрве?
Чија с’ ово прса накићена?
Ово ј’ моја драга размићена.
Чијам перје, мислим да је трава,
сретан био ко на њему спава.
Чим са диком прилегнем на грање
у’вати нас бестежинско стање.

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

Чим сам уст’о и чизме навук’о,
одма’ сам се са женом потук’о.
Чим, цурице, гариш обрвице?
– Гарим гаром, лолином цигаром.
Чиме ћаћа комшиницу гоња,
оно нисам видио у коња!
Чобани се дозивају млади
да саставе благо на ливади.
Чувам овце око Бањалуке,
око мене падају јабуке.
Чудила се млада недјељица
кад пјевају братац и сестрица.
Чудила се овца и шиљеже
како чобан чобаницу стеже.
Чуј Милева како риба пјева,
риба пјева: Удај се Милева!
Чуј, драгане, налагало на ме
да се момци отимају за ме.
Чукур брдо и Бабина дола,
ту је мене затјецала зора.
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1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
200

Чуо јесам гдје говоре жене
да је мало повећа од мене.
Џаба, мала, свилени рукави
кад ти немаш памети у глави.
Шарен ћилим – у малену собу,
дај ми мала уснице на пробу.
Шатор красе језеро и стијене,
а Пауље ливаде зелене.
Шаторска ми омилила страна;
нe би страна да није драгана.
Шетала се машина по глајзу,
цуро моја, слатки парадајзу.
Шећер јео да сам знао не би’,
све б’ ја, драга, оставио теби.
Шигни, мигни, пршуте јој дигни!
’Оће, даће, скинула је гаће!
Шири, мајко, ноге обадвије
да се вратим ђе сам био прије.
Шишаћу те, моја косо плава,
да на теби гаравуша спава.

Џ
Ш

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Шкиљи мала, такву нико нема,
очи уске – рек’о би да др’јема.
Шта барабу низ долину воза?
Коњак, вињак и ракија лоза!
Шта да радим кад морам да вадим,
марамицу – имам кијавицу.
Шта је коме за бркове моје?!
То ј’ од лани – нису штуцовани!
Шта је селу, шта се брине за ме,
имам лане да се брине за ме.
Шта се оно на тавану жути?
Стари стару притисн’о па ћути.
Шта ће нама шоферима жена
кад нас туђа вуче за рамена.
Шта ће село кад нестане мене,
ко ће туђе миловати жене?
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.
Шта ћу, мила, сад је виша сила,
друга ми се о врат објесила.
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1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
202

Шта ћу, боже, кад недеља дође,
ни утећи, ни бараби рећи.
Шта ћу, браћо, ја овако мали,
па ме жена са кревета свали.
Шта ћу, мама, ја овако сама?
Не брин’, ћери, наћу ти јарана.
Шта ћу, мати, не да ми се ткати,
не дају се ните подизати.
Шта ћу, нано, кад обрва немам,
свака б’једа у обрве гледа!
Што да умрем кад ми вр’јеме није,
младост моју земља да прекрије.
Што је дике – оде у војнике,
а што бена – остало код жена.
Што је цура – све ће бити жене
ако пушка не убије мене.
Што је цура и младије’ жена,
све су мене вољеле малена.
Што је цура и младије’ снаша,
све су моје и моји’ пајташа.

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Што ме, мала, испод ока гледаш,
стално тражим, а ти никад не даш.
Што сам знао, то сам испјевао,
што ј’ остало, не б’ у коло стало.
Што сам танак, то су криве жене
притежући ноге око мене.
Што си, мала, већ раније легла,
до зоре би пилиће излегла?
Што си, мала, искезила зубе
к’о лисица кад је покорица?
Што си, мала, мршава к’о грана,
ил’ се дрпаш ил’ је слаба ’рана?
Што си, мала, мршава озада,
не ’рани те Шесн’еста бригада?
Што си, мала, прегачу запела,
јеси л’ нешто бараби дон’јела?
Што си, мала, пробл’једила тако,
к’о да сам те у струју утак’о?
Што си, мала, смркнула обрве,
мислила си – даћу ти од прве.
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1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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Што си, мала, угасила св’јећу,
мислила си да ти доћи нећу?
Што си, мали, објесио браду,
као коза у дебелом ’ладу.
Што си, мали, објесио њушку,
као војник о рамену пушку.
Што су, мала, очи мутне тако,
к’о да ниси спавала никако?
Штуца ми се, спомиње ме неко,
чини ми се да није далеко.
Шума пуста, а шикара густа,
ту је сладак пољубац у уста.
Шумо Баљу, мој дебели ’ладу,
кад по теби прострем кабаницу
и погледам варош Костајницу!
Шумо, горо, висока и танка,
преко тебе удаће ме мајка.
Шумо, горо, ко те не би вол’о?
Шума, грање – ја и моје јање.
Шути, мала, никоме не кажи,
шта је било у чичиној ражи!

ФЕНОМЕН ДЕСЕТЕРАЧКОГ РИМОВАНОГ
ДВОСТИХА У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ
О БЕЋАРЦУ

Дивно чудо „наше најкраће народне песме“,1 како Младен Лесковац у предговору своје познате антологије назива бећарац, представља и даље недовољно
испитан терен и велики изазов за проучаваоце српске народне лирске поезије. Надахнута и ауторитативна, у нас прва и једина студија о бећарцу, ипак, у
много чему није до краја распетљала мистику компликованог двостиха наше
народне поезије. Остају велике недоумице, чак и неспоразуми на терминолошком плану, затим, на нивоу предочавања књижевноисторијске и музичке генезе десетерачког двостиха и, коначно, његовог географског распростирања.
Четири године после првог издања Лесковчеве антологије Бећарац (1958),
Винко Жганец у тексту Мелодије бећарца пише: „Бећарац је заправо бећарац
онда када се ти двостихови пјевају, и то не било коју мелодију, него баш ону
која се назива истим именом. Кад гајдаш само свира неку мелодију, а уз то не
пјева, вјешт народни пјевач одмах ће знати да ли он свира бећарац или коју
другу врсту напјева народне пјесме. Има, дакле, тај израз бећарац основа не
само у тексту него и у мелодији, музици. Но, ослањајући се на праксу народних
пјевача, ми знамо да се ови кратки двостихови могу пјевати на разне друге мелодије, које немају никакве везе са мелодијом бећарца. Након тих констатација чини се да прије споменута збирка Младена Лесковца није названа правим
именом, јер ти двостихови које она садржава нису сами по себи, по голом свом
тексту и форми (десетерачки двостих) бећарци. Под тим именом подразумијева се нешто шире, нешто што обухваћа још неке елементе, којих у споменутој
збирци нема. Кратке, заправо наше ‘најкраће народне пјесме’ наш народ не зове свагда и свугдје бећарцима. Он има за њих разна имена у разним мјестима и
временима, као: писмице, припјеви, кратке, самице, преклапуше, гонеталице,
пријекуше, тркавице итд. Истина, често и ти називи означавају првенствено
начин пјевања народних двостихова, а тек у изведеном смислу су уједно и назив за текстове ‘кратких пјесама’ често баш таквих какви се у Лесковчевој
збирци називају бећарцима. У крајевима гдје су уобичајени ти називи обично
није познат израз бећарац за једнаке или сличне текстове у двостиховима.“2

1

Младен Лесковац: Бећарац, Матица српска, Нови Сад, 1958, 1979, стр. 9.
Винко Жганец: Мелодије бећарца, Зборник за народни живот и обичаје јужних Словена, Загреб, 1962, 40. стр. 513-523.
2
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Жганчеве примедбе су значајне и инспиративне, чак пресудне у разумевању феномена десетерачког римованог двостиха. Оне подстичу на живо размишљање о терминолошким својствима десетерачког двостиха. Очигледно је
да термин бећарац није једини и да не може пледирати за позицију која ће,
како на музичком тако и на књижевном плану, бити свеобухватна. Осим назива двостиха, које наводи Жганец, поменимо ојкачу, гангу, розгачу, рере и
шаранац.3
Бећарац је, нема сумње, настао у Срему, Бачкој и Банату, „па се онда преко
Славоније а кроз Шокадију, и са чврстим а плодно сочним стаништем у њој,
спушта ваљда тамо негде ка Кордуну и Лици, да би онде, као заустављен преградом од кордона Војне границе, као пресечен, нагло устукнуо и умукао“.4
Оваква Лесковчева мапа бећарца је, најблаже речено, нејасна. Она је врло уска
и заснована на произвољном одређењу: „ваљда“. Жганчеве примедбе овде се
показују функционалнима. Широк је простор на српском говорном подручју
где се пева и чује та минијатурна песма. Без Босне и Херцеговине, данас Републике Српске, тешко је замислити сваку, чак и на брзину скицирану мапу која
предочава постојање „компликованог двостиха“.
Вук Караџић није много марио за ову творевину. Конкретно, бећарац му није
запињао за око, мада је знао да постоји. Тако, на пример у Рјечнику (1852),
као прилог оштријем тумачењу речи родитељка, појављују се овакви стихови.
Од твалера бољег рода нема, / Од твалерке боље родишељке. Лесковац наводи и примјер бећарца поводом ријечи штикла (Мојим тором никад блаша
нема, / Све твалери на тшикла разнели).
У народним пословицама које је Вук сакупио налазе се овакви двостихови:
Нек’ се жени, жељела га мајка, / њега мајка, а он дјевојака. Или: Дивне ли су
зелене ливаде, / јот дивније дојке у дјевојке. У Црвеном бану примера има
много: Ој, дјевојко, лијепа ли си сшрука, / да ши није под кецељом мука. Или:
Ој, девојко, тшо си шако луда, / тшо се баци, ше ми разби муда. И поред
очигледних „бећарских“ одлика, ови стихови нашли су се у сасвим другом контексту, те користимо прилику да их „истргнемо“ и ставимо тамо где им је, такође, место. Као могући разлог Вуковог игнорисања бећарца, Лесковац наводи ону чувену Караџићеву реченицу из 1854. године: „Што сам досад све околишио, овдје ћу изријеком да кажем: да се у свему народу нашем нигдје не говори српски тако ружно и покварено као у Сријему, у Бачкој и Банату“.
3 М. Лесковац: Јот један назив за бећарац, Зборник Матице српске за књижевност и језик, XXII,
3, Нови Сад, 1974. У другом издању своје антологије, на стр. 48, у фусноти Лесковац не прихвата
сугестије Маје Бошковић-Stulli (Пешокрако затшо си црвена, Загреб, Лукос, 1959, стр. 6) „да се
ове пјесмице зову још и писмице, самице, розгалице, кратке, припјеви, припјевци, канталице и
слично“. Овде се, дакле, указала кључна Лесковчева грешка.
4 М. Лесковац: Бећарац, Нови Сад, 1979, стр. 14.
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Нисмо сигурни да је Вуково „непризнавање“ екавског изговора играло пресудну улогу поводом бећарца, односно десетерачког двостиха. Јер, да је Вук
имао више интереса за „кратку песмицу“, забележио би примере на ијекавском
говорном подручју. Склонији смо мишљењу да Вук, напросто, ту минијатурну
творевину није сматрао релевантном за свој посао и да је она, за њега, тада,
представљала тек само фрагмент истргнут из веће лирске цјелине. А да је Вук
омашио кад је у питању екавски изговор, ту спора нема: сјај и лепоту говора
Срема оваплотио је, само две године после Вукове изјаве, у својим песмама,
нико други до Бранко Радичевић.
Кад говоримо о времену формирања бећарца, Лесковац је врло опрезан:
„Оно што је извесно, то је да је бећарац већ пре средине XIX века формиран,
или бар у јеку формирања“.5 Наводи песмарицу (1844) Петра Вукичевића из
Сомбора, коју је у рукама имао Радивој Симоновић који се, у листу Бранково
коло (1907), присетио једног примера: Боже, спари ко за кога мари, / а распари ко за ког не мари. Жалећи што од песмарице није остало бољег трага, Лесковац подробнију своју анализу заснива на Бачванским песмама Стевана Бошковића (Нови Сад, 1862, 1879) и Банашским песмама од П. Т. (Нови Сад,
1863, 1866).
У Рукописном одјељењу Матице српске, Марија Клеут пронашла је пјесмарицу Николе Беговића (1821–1895). О времену и месту настанка, М. Клеут каже: „Као и многе друге, и ова песмарица мало открива о околностима свог настанка, али би се скоро сасвим поуздано могло одредити време и место њеног настанка. У Костајници као богослов, Никола Беговић боравио је 1843. године,
те је то свакако, време када је почео бележити песме у своју песмарицу. Скупљати их је могао и раније а бележење се могло наставити и нешто доцније“.6
Ова песмарица најстарија је пронађена збирка са примерима десетерачког
римованог двостиха. Настала је двадесетак година пре збирки које помиње
Младен Лесковац. Ваља имати на уму да је Костајница већ амбијент у којем
доминира ојкачка певанија, те се терминолошко и друга питања проширују на
виши степен разматрања. Позната је стара ојкача: Пала магла преко Косшајнице, / а ведрина изнад Добрљина.
Ојкачом и бећарцем, као комплементарним творевинама дуж Војне границе,
од Далматинске загоре до Темишвара, предано се бавила Славица Гароња Радованац:7 „Да је ојкача или бећарац — аутентична баштина српског народа на
5

М. Лесковац: Бећарац, Нови Сад, 1979, стр. 28.

6 Марија Клеут: Песмарица Николаја Бјеговића, Зборник Матице српске за књижевност и језик,

XXXV/1, Нови Сад 1987, стр. 171–179. Погледати полемику Н. Грујичића са М. Клеут у „Пољима“
бр. 351, 352, 353–354. и 355.
7 Славица Гароња Радованац: Ојкача – о најкраћој српској шрадиционалној српској усменој
песми и савременом полишичком фолклору, прочитано на трибини Чија је ојкача?, Удружење
књижевника Србије, Београд, 22. јуна 2011.
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простору бивше Војне Крајине, и то српског становништва с обе стране некадашње вишевековне Границе — нарочито сведочанство пружа обиље сакупљене, а до данас необјављене рукописне грађе из средине и с краја 19. века,
као и првих деценија 20. века, која се чува у Етнографској збирци Архива САНУ, нешто и у Матици српској. И то је део научног немара који данас скупо политички плаћамо. У том смислу треба споменути, до данас познату најстарију
познату збирку дистиха, сакупљених управо са подручја Лике, тј. Војне Крајине, чији је аутор Никола Беговић, познати српски трибун, свештеник и сакупљач класичних српских народних умотворина (Српске народне пјесме Лике
и Баније, Загреб, 1885; Живош и обичаји Срба граничара, Загреб, 1887). Ову
збирку бећараца он је као млад учитељ богослов сакупио 1842. у Костајници
(која се и данас чува у Рукописном одељењу Матице српске, делимично обелодањена у радовима Марије Клеут) — као још један прилог о првенству, али
и неискоришћености доказа о евидентно српском националном пореклу ојкаче. Сем овог, кључног доказа о Војној Крајини као највероватнијој колевци настанка дистиха или ојкаче, у споменутој Етнографској збирци Архива САНУ,
чува се и неколико хиљада забележених и необјављених дистиха Манојла Бубала Кордунаша, који је ове песмице током свог теренског рада, почетком 20.
века, бележио широм бивше Горње Крајине (мисли се на Кордун и Банију). Такође, нешто раније, на прелазу из 19. у 20. век, и на простору Западне Славоније, учитељ Сима Милеуснић забележио је у српским селима око Папука и Псуња све до Нове Градишке, такође око хиљаду дистиха-бећараца... Од штампаних збирки треба напоменути из ранијег периода збирку Личанке Драгослава
Алексића (1934), који такође доноси стотинак прелица и розгалица.“
Међутим, треба, даље, припоменути да у збиркама из осамнаестог и с почетка деветнаестог века има примјера бећарца. Истина, они су, у примерима
које ћемо навести, дати под плашту пословица, али је очигледно да нису само
то, већ бећарци пре свега. У збирци Јована Мушкатировића Причше илиши
просшому пословице (Беч, 1787) има овакав двостих: Јеби, попе, нека село
плаћа, / ал’ се пази, не посери гаћа.8 Масан, прави бећарац, поред којег стоји
опаска: Далмацианска пословица. Овај детаљ, наједанпут, шири видике поводом географског распростирања „кратке песмице“. У другој Мушкатиревиће8 Примери из збирки Јована Мушкатировића несумњиво говоре о постојању „компликованог
двостиха“ пре извора које наводе М. Лесковац и М. Клеут, и вуку дубље у прошлост: читавих педесетак, односно стотину година. Наведени примери увелико стишавају Лесковчеву зебњу: „Трагање за
бећарцем дубље у прошлости све је теже: забележених текстова, по свему судећи, нема ни онолико колико до 1844, а података за какву-такву слутњу мало је“ (Бећарац, Матица српска, Нови
Сад, 1979, стр. 24). Две ствари, поводом изучавања бећарца, врло су значајне и без њих је практично немогуће приступити било каквој истраживачкој акцији која пледира за иновацију; прво,
морају се уважавати Жганчеве примедбе које отварају могућност интегралног сагледавања феномена десетерачког двостиха на српско-хрватском говорном подручју и, друго, ослобађати се
хладног, окамењеног модела школске жанровске категоризације, те, без предрасуда, под плаштом
пословица и клетви, откривати очигледне примере бећарца, односно, двостика о којем је реч.
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вој збирци Причше илиши по просшому пословице (второје и умножено изданије, Будим, 1807) налази се овакав двостих: Кућа ши се кућерином звала,
/ а жена ши чело главе срала.9 И у Ерлангенском рукопису (1716-1733) има
двостихова који стрше у ткиву песама и дјелују као потпуно самостални: Огледало, да би не гледало, / ши си мене мајки опадало. Или: Боље драгу љубиш’
на камену / нег’ недрагу на меку дутеку.
Лесковац предочава пример бећарца који певају јунаци Сеоба Милоша Црњанског: Темитваре, ни село ни граде, / већем један покрај баре смраде. Лесковац је у недоумици да ли је било могуће да се 1752. године, коју у свом дјелу
наводи Црњански, пјева бећарац. Овако се одређује: „Може бити да је бећарац
или нека његова рудиментарна форма, образована већ негде под крај XVIII века. То су нагађања, међутим“.10 Имајућу у виду примјер из прве Мушкатировићеве збирке, нама се чини да је то сасвим реално, и да је бећарац, без икаквих
нагађања, постојао крајем осамнаестог века, али и пре.
Уђемо ли на тренутак у деветнаести век, приметићемо да је бећарац имао
утицаја на песнике романтизма. Драгиша Живковић пише: „И сада, ако упоредимо бећарце с љубавним песмама наших романтичарских песника, застајемо изненађени: многи и многи мотиви, тон, метар и ритам, унутрашња рима, поенте,
целе песме наших романтичара од Бранка до Лазе Костића, могле би се унети
у збирке бећараца, и обрнуто: многе бећарце као да је испевао неки од ових
песника, нарочито Змај или Лаза Костић“.11 Поетско савршенство бећарца, дакле, деловало је и на уметничку поезију, провоцирало пјеснике који су испитивали свеколика стилско-језичка својства језика. Тако код Радичевића читамо:
Данас има а сушра нас нема, / Ајд’ у коло ко ће шу да дрема, код Змаја: Имам
песме ако нема злаша, / песме – бисер драгој око враша, код Лазе: Сишних
жеља полешело јашо / да с висине изгледају злашо. Читав век доцније, Бранко Ћопић, непоновљиви крајишки маг хумора и трагике, чије је дјело дубоко
проткано златним нитима ојкаче, пева: Изневјерих попуш сабље шупе, / мала
моја из Босанске Крупе...

О ОЈКАЧИ

Српско народно благо никад није престало да изненађује својим изворима
и лепотама. С колена на колено, оно је вековима опстајало као златоносна нит
без које нема идентитета и континуитета једног народа. Углавном анонимни,
9 Поред овог двостиха стоји опаска: Тетке су клешве. Није редак случај да су клетве чист бећарац илити, пак, ојкача. На пример: Дабогда се преврнула на ме / приколица пуна удовица. Или:
Свекрвице, богда боловала / тшалу сламе сама подерала.
10 М. Лесковац: Исто, стр. 28.
11 Драгиша Живковић: Две стилске црте српског романтизма, Европски оквири српске књижевносши, Просвета, Београд, 1970, стр. 207-234.
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певачи и казивачи надахнуто су доносили бисерје поезије, и епске и лирске, и
тако расцветавали заметак народног бића у конкретне духовне плодове.
Стешњени између великих царстава, Срби Крајишници столећима су служили као топовско месо. Како су дували историјски и ратни ветрови, тако су
Срби облачили солдатске униформе и гинули за друге: Ој, Крајино, крвава
’аљино, / с шебе вазда започиње кавга, / крвав ручак, крвава вечера, / свак’
крваве жваће залогаје. Одлазећи у рат, за новог господара, слутећи да се неће
вратити, Крајишник је певао ојкачу: Роди мајко јот једног ко мене, / па ћет
имаш’ двије успомене.
Кад год је Аустрија ратовала против Турака, имала је помоћ Срба у бунама
и устанцима. Учествовањем у хришћанској аустријској војсци, наш народ је покушавао да збаци османлијску власт и васкрсне српско царство. А после сваког мира, морао је бежати испред турске освете. Многи су остајали без кућног
прага, боси спасавали живу главу преко новоустановљених граница. Снажна и
незаустављива сеобна плима измештала je стотине хиљада живих душа.
Иво Андрић је записао да „сеоба разголићује живот човеков до најскровитијих појединости“ и да је она нешто „најтужније у људском животу“. Али, „има
сеоба, смрти нема“, наставља Милош Црњански и додаје: „Сеобе се настављају
вечно.“
У својој иницијалној објави, катастрофа изражава аспект рушења, раскида,
губитка, растанка, пораза и смрти. Али, дубина катастрофе нема само облик
несреће, ма колико то чудно и парадоксално звучало, она скрива и позитиван
аспект, који је важнији, а односи се на заснивање другачијег и новог живота,
психичку трансформацију и друштвену промену, поновно рођење, победу,
слободу, и коначно – васкрснуће. „Нека буде што бити не може“, рекао би Петар Петровић Његош.
У таквим приликама, ојкачко певање је било и остало начин живота, неуништива духовна вертикала одбране од мукотрпних таласа стварности и историје. Србин Крајишник пева и кад му се плаче. Неће бити патетично ако кажемо, он пева и кад умире. И кад га је коштало, тако је поступао. Ојкачка певанија је дубоко свезана за голи живот. Она својим особеним музичким напоном
изазива осећање достојанства и горштачког господства, херојства и снаге, а с
друге стране, широким регистром тема и мотива, духовитошћу и слободом израза, релативизује непрекидне опасности над главом, страдања и муке, ратне
похаре и изгибије.
Динарски тип човека пун је свежине духа и урођене интелигенције. То су људи обдарени живом и разноврсном осећајношћу, која отвара непредвидиве
просторе маште и поступака. Код њих се лако и препознатљиво јављају импулси одушевљења и љутње, поверења и ината, наглости и смиривања. У првој
прилици, где год стигну, певају и причају, држе до предања и традиције. У Вој210

водини готово да нема места где се нису настанили, нарочито после Другог
светског рата, али и у најновије време, крајем прошлога века. Колонисти у Војводини никад нису заборавили своје корене: Ој, Крајино, жалио ше не би’, / да
се нисам родио у шеби. То је животом импрегнирана прича о споју динарског и
панонског менталитета, крајишког и шајкашког сензибилитета оличеног у вековном граничарском искуству. И крајишник и шајкаш значе исто – граничар.
Најновије досељавање Срба Динараца-Крајишника, крајем двадесетог века, уз грађански рат у бившој Југославији, мери се бројем већим од пола милиона живих душа и представља, ћопићевски речено, „девету офанзиву“. С њима
су дошли и култура, обичаји и песме.
У ланцу синонима за вековну крајишку певанију, термин ојкача је најрелевантнији и најприсутнији, свеобухватан и јасан. Настао је у областима Кордуна,
Баније и Босанске крајине (Поткозарје, Подгрмеч), и ширио се даље. Славица
Гарoња Радованац указује на збирке римованих двостихова (Николе Беговића,
Манојла Бубала Кордунаша, Симе Милеуснића и Драгослава Алексића) прикупљених на простору Војне крајине у деветнаестом и првој половини двадесетог века и тиме показује место настанка и ширења ојкаче.
Свестрани неуропсихијатар, Петар Бокун, аутор књиге Далмација и Срби
(2009), на основу сопственог искуства у динарском амбијенту, скицирао је карту „ојкања или ојкаче“, ширећи тиме географски простор који захвата ојкача, заједно са другим облицима римованог двостиха (рера и ганга) у врличком делу Далмације и његовом окружењу.
Одасвуд пристигла, српска динарско-крајишка певанија у Војводини (Србији), у синергији избегличких и прогнаничких судбина, на плану анимирања
и потребе очувања сопственог нематеријалног културног наслеђа, доносећи
различите локалне вредности, ствари и појаве, уједначила је своје погледе на
терминолошком плану за десетерачки двостих. Ојкача се установила као
кровни назив за најкраћу динарско-крајишку песму у два римована стиха.
Као релевантан пример из живота, може послужити изјава Јованке Јованчевић (87 година), избеглице из села Малован код Грачаца у Лици. Она се у
дубокој старости скућила подно Фрушке горе, у Гргетегу код Ирига: „Кад пустим козе и овце на пашу, а не зачујем пјесму личку, ојкачу, као у старом крају,
дође ми да се исплачем.“12 Овде се види колико је присутан и снажан термин
ојкача, доминантнији у својој дубини од локалног личког ојкана.
Када је Хрватска 2011. године себично номиновала и успела да, не помињући Србе, постави древно ојкање на Унескову листу угрожених вредности,
као искључиво своју баштину, то је код новопридошлог крајишко-динарског
света у Србији, уз већ огромне ударце поводом губитка кућног прага и основних услова за живот, изазвало додатну резигнацију и бол, најсликовитије оли12 Јово Слатинац: Динару заменила Фруткогорјем, Политика, Београд, 16. март, 2014. стр. 16.
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чене у крупном наслову на корицама лисша за избјегла, прогнана и расељена
лица: „Отеше нам и ојкачу!“13 Дакле, многобројну избегличку српску популацију други покушавају да лише и духовне вертикале бића, супстанцијалне
значајке живота и смисла.
Етномузиколог Весна Ивков, дипломирала на Академији уметности у Новом Саду на тему Ојкача – савремени војвођански облик Срба из Хрвашске, у
својој новој студији14 каже: „Крајем двадесетог века, уместо назива ојкање чешће је у употреби термин ојкача. То значи да се ојкање, тј. певање, сада посматра у синтези са поетском компонентом, дакле као јединствена музичко-поетска форма. Пратећи својеврсни еволутивни процес народне терминологије,
под појмом ојкање сматрало се тремолирање на слогу о, а сада се оно у данашњем смислу тумачи као певање, односно извођење ојкаче... Срби са Баније,
Кордуна и из Лике, који данас живе у Војводини, употребљавају овај нов израз
ојкача.“
Ово је виђење које подразумева динамизам ојкачког феномена и признаје
његов еволутивни развој до данашњих дана. Оно га не посматра у заустављеном облику, у непроветреним матрицама значења. Као етномузиколог млађе
генерације, Ивковљева је разумела да ојкача, по плодоносном бескрају животних призора и тема, понајпре јесте књижевна творевина, а онда и вокална,
односно, музичка. Синтеза једног и другог са трећим елементом – сценским,
васпоставља овај феномен у целини.
Дакле, ојкача, и кроз најновије сеобе и нова сабирања, пронашла је саму себе,
утврдила своје место као коначан и најрепрезентативнији терминолошки амблем
у мноштву многобројних назива за крајишки певани десетерачки двостих. То
је на животном и научном плану спасоносно, не само у односу на етаблирани
бећарац који такође има своје синониме (шалајка, дикица, шаранац), већ и на
пољу укупне народне књижевности која је, заједно са музичким аспектом, поводом овога феномена, била препуштена збрци распршене терминолошке
грађе што је збуњивала и обесхрабривала, не само истраживаче са стране, већ
и локалне актере. Тиме је у својој пунини, коначно, заживео староставни термин – ојкача, подмлађен новим догађајима који су обележили савремену историју и културу. Устоличен је и канонизован термин за препознавање укупног
крајишког десетерачког двостиха као „поетско-музичког облика Срба Динараца-Крајишника у Војводини (Србији)“, и шире.
Постоје слични термини из овакве семантичко-звуковне равни: ојкан, ојкалица, ојкавица, војкача, војкавица, војкавица... Лепеза ових и сличних појмова
извире из глагола ојкати, што значи – отегнуто и тужно певати наглашавајући
13

Крајитке новине, Нови Сад, бр. 9, 2011.
Весна Ивков: Принципи обликовања банијске ојкаче у Пригревици (Зборник Матице српске
за сценске и музичке уметности, Нови Сад, 2004, бр. 30-31, стр. 7–26.
14
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глас ој, одакле је, логично, настао и назив ојкача.15 Даље, војкати значи „певати удвоје тако да после заједничког понављања стиха један певач пева отегнуте, а други испрекидане самогласнике“.16 Односно, војкавица је начин женског пјевања када први „глас отегне о, други истреса оооо“.17 Постоје виђења
која захтевају потребу да се са лингвистичке и историјске тачке утврди да су
ојкаче у ствари, војкаче, јер су проширене искључиво на подручју Војне крајине, те да су на основу тога и добиле своје име.
Познати су и други називи за овај римовани двостих који се доминантно јавља у десетарачком облику, мада понегде избија и као осмерац. Готово свака
област, крај или село, да не кажемо – сокак, имају своје локалне термине, нарочито за вокални облик изведбе: орзалица, завијалица, потресалица, грокталица (грохоталица), чанталица, тркавица, пријекуша, прелица, кратка, самица, приклапалица, кожунска, бацавица, лагавица, приклопица, канталица,
фирмањска, редалица, софрењска, прескакалица и друго.18
Матерњи језик је главно и најраспрострањеније нематеријално културно
наслеђе сваког народа. Из њега извиру многе и различите уметности, духовне
лепоте и дисциплине, књижевни родови и жанрови. Када је певан, матерњи језик је у аури сложене уметничке творевине. У први Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, 2012. године, ојкача је званично уписана као „поетско-музички облик Срба Динараца-Крајишника у Војводини
(Србији).
Као римовани десетерачки двостих, ојкача представља доминантну димензију елемента нематеријалног културног наслеђа. Снажном доживљају припомажу разноврсни музички видови извођења у хетерофоним (разногласним)
круговима ове певаније што извире из препознатљивог динарско-крајишког
корена. „Као што постоји грузијска полифонија, или сардинијска, дивно је што
поседујемо нешто што можемо назвати у најпозитивнијем смислу српска полифонија, која има своје карактеристике, своју естетику, етику, снагу.“19
Матерњи језик у бескрају римованих ојкачких десетераца указује се у
светлу врхунске усмене књижевности. То је његов примарни и големи домет у
15 У књизи Рефрен у народном певању (Реноме, Бијељина и Академија умјешносши, Бања
Лука, 2000, стр. 77) Димитрије О. Големовић пише: „Код Срба у дијаспори присутна је појава када
именовање уз помоћ рефрена прераста у посебно име песме. Као пример за то ваља споменути
ојкалице из Книнске крајине, које су своје име добиле по рефрену ој, који се изводи отпеван на једном дугачком тону. Овим песмама сродне су крајишке ојкачe...“
16 Речник српскохрвашског књижевног и народног језика, књига II, Српска академија наука и
уметности, Београд, 1962, стр. 763.
17 Исто
18 Цвјетко Рихтман помиње још и овакве називе: преклапуша, придјекуша, натезалица, натезалчина, трзавица, бројевица и друго.
19 Светлана Спајић (интервју, разговарао Оливер Ђорђевић): Ешноумље, двоброј13/14, Београд, 2010, стр.13.
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ојкачкој певанији. Етномузиколози то често губе из вида (част изузецима), и
упадају у замку посве ограниченог посматрања овог феномена. Међусобно несагласни, и окренутих леђа, они представљају препреку, чак и сметњу,
свеобухватном и усредсређеном сагледавању ојкаче као књижевне творевине. Срећом, уз ову антологију, као парадигме књижевног послања на пољу
певаног десетерачког двостиха, постоје још две књиге које истражују литерарне лепоте наше најкраће песме: Бећарац Младена Лесковца и Ганга Јове
Радоша.20 Овим триптихом покривен је крајишки, панонски и херцеговачки
миље.
Српско становништво у Војводини, пореклом из БиХ и Хрватске, живи сопствено културно наслеђе још од времена миграција српског динарског становништва пре и после Првог светског рата и државне колонизације после Другог, као и након грађанског (1991–1995) на тлу претходне Југославије. Наравно, ваља узети у обзир и непрекидне економске миграције.
Као поетско-музички облик, ојкача је одређена трима елементима:
1) десетерачким римованим двостихом као примарном константом
2) мелодијама крајишко-динарске провенијенције, то јест, разноврсним формама вокалног изражавања
3) сценском ситуацијом и спонтаним приликама за извођење.
Ојкача је, дакле, независна књижевна минијатура, народна поетска творевина у малом, у два стиха, која се јавља са неограниченим обиљем тема које
динамизују извођачки чин: Сва су села ограђена жицом, / само моје плавом
љубичицом. Или: Обрве ми очи обавиле, / реци драги јесу ли ши миле.
Музичка компонента ојкаче подразумева старије и новије облике извођења
који припадају идиомима динарског музичког изражавања. Као двостих, ојкача се може изводити као вокална или вокално-инструментална форма. Ово
певање је налик природи, личи на пејсаже и рељефе одакле потиче. Говорећи
језиком етномузиколога, то је певање у коме се увек јавља ново звучно рухо,
на пример, примеса ¼ тонског система, глисандо (клизећи, тугаљиви тон),
час грлени и отворени, час покривени гласови, па еластичан и асиметричан
ритам. На крају се зарони гласом који се изгуби негде у дубинама груди; као
нека врста глисанда између кварте (четврти тон по реду од основног) и квинте (пети тон од основног). То нагло падање гласова оставља чудан и мистичан дојам, и то је општа појава. Осим отегнутих тонова, ова врста певања има
махом рецитативни карактер, слично гуслама, а двогласно – двојницама. Ту
доминира интервал тзв. секунде (другог тона после основног). У релативно
новијем времену, присутно је и певање на бас (најдубљи мушки глас), препознатљиво по квинтном завршетку. Постоји и – цикобас, који се надодаје на
20 Јово Радош: Ганга, Логос, Бачка Паланка, и Удружење Срба из Херцеговине у Војводини, Нови Сад, 2012.
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крају или током десетерца, као нека врста зачина, али је веома редак, многи га
не умеју извести на прави начин.
У Горњем Раткову, на Змијању, Владо Милошевић је после Другог свјетског
рата овако описао певање: „Двије чобанице пјевале су паралелним секундама.
Дисонанце које овим пјевањем настају нису оштре. Нешто сјетно избија из
овог пјевања. Благост тих дисонанци произилази из природног нетемперованог пјевања, а вокализирају тамно и затворено.“21
Ни Петар Кочић не заобилази ову вековну песму. У једној цртици22 описује
младиће који, добивши аустријски позив за служење војске у Грацу, песмом
јачају болну душу: Солдачијо, моја бриго шетка, / ој, јелико, ој, горо зелена, /
осшаде ми жена ко дјевојка, / ој, јелико, ој, горо зелена! Рефрен ој, јелико, ој,
горо зелена јесте метафора за младу жену која ће бити осуђена на дуго чекање мужа што се можда никад неће вратити. Песма је овде и одбрана од зла,
вита сабља којом се брани од непријатеља. Једини начин да се затоми туга која се ничим другим не да савладати.
Петар Кочић у поменутој цртици импресивно представља призор: „Два снажна и витка момка као двије јеле, загрљени као два брата, ступајући полагано
кроз збор, пјевали су ту жалобитну пјесму, кроз коју је одјекивала туга и неизмјерна жалост за нечим изгубљеним. Свијет се згрнуо око њих, па их прати, а
они све снажније, тужније извијају ову нову, чудновату планинску пјесму која
дубоко, предубоко у срце задире. Из препланулих и окоштих им образа бије
оно пуно, пркосно, планинско здравље и снага, а из очију љута мржња и туга.
Пјесмом су ваљда хтјели да отресу тешке чаме и дубоке, немиле слутње што
су им обузимале душу.“
Једини инструмент уз који се ојкача пева јесте мала тамбурица, неизгледна,
са две-три жице исте дебљине, понекад и четири. Неки је зову и самица. Уз
њу се може и играти – двоје и двоје. Ојкачу уз тамбурицу пева само једно –
мушко, жена ретко. И тамбурица је прилагођена тзв. секунди. Жице дају исти
тон, али нису сасвим уједначене; једна је незнатно нижа, па кад заједно одјекну дају сетан призвук. Тамбурица је врло једноставно сачињена, уског трупа,
подугачког врата, са једнаким преградама.
Реског звука, сва у јецању, ситног мелодијског веза, тамбурица је душу дала за кућну атмосферу, где се својим поводом састало ојкачко друштво. Тек уз
тамбурицу долази до изражаја дирљива тананост ојкаче. Уз тамбурицу заблистају најквалитетнији десетерци, чују се најсуптилније песничке творевине,
јежи се длака на руци. Покаткад, тамбураш на лицу места скраја стихове. Он је,
заправо, жива антологија ојкача. Јер, тамбуру не може да носи свако. А тај што
је носи мора имати посебне врсте углед да би отпевао овакав двостих: Мућни
21 В. Милошевић: Сељачко пјевање у бањалучкој Врховини, Развитак, Бања Лука, 1940, бр. 11.
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мало, моја шамбурице, / Не би ли ше чуле удовице. Тамбураша народ радо
прима у кућу, нутка шљивовицом и храном, задржава да коначи. Ојкача уз
тамбурицу мелем је за Крајишника.
Певач ојкаче није само репродуктивно биће, већ и стваралачко, увек са нијансама новог у интерпретацији која обилује непрестаним импровизацијама.
Наравно, истанчано уво мора да се наћули да би препознало варијанте. На
пример, један тип мелодије, незнатно варирајући, јавља се при разним десетерачким дистисима. Ако бисте од извођача захтевали нову мелодију, нови
„окрет“, како воле да кажу, они би запевали (окренули) ону своју основну мелодију незнатно другачију. Тек након неколико узастопних понављања, слушалац би почео да разликује валере.
Прилике у којима се изводи ојкача многолике су и различите, а најрепрезентативнија огледа се у натпевавању двеју ојкачких група у колу (сшаро
козарско, банијско, криво)... Ојкача се преноси с колена на колено. Она је
присутна свугде: на народним зборовима о верским и државним празницима, на породичним славама, пировањима, удадбама и женидбама, у обреду
покривања нове куће (новог тљемена), те приликом рођења детета и његовога крштења, или одласка на рад у иностранству, у гастербајтерај.
„Ојкача – непроцјењива вриједност Комоговине, Баније, српскога народа
Крајине. И Крајине с оне, десне стране Уне, наравно. Ојкача је била мед пјесме комоговљанске. Ојкачом је почињао живот сваког дјетета... Често сам се
борио са онима који су потцјењивали ојкачу као нешто примитивно, нешто што
се може лако научити и пјевати, као нешто сељачко. Али су се варали. Грдно
су се варали. Јер једна од најљепших тајни ојкаче и јесте у томе што мисли
свако да је њу пјевати лако.“23
Једно од места где се редовно појављује јесте и прело, па се те кратке песме
називају и – прелице, на Банији. Ојкача прати и значајне годишње породичне
послове и резултате. Но, појављује се и у свакодневним, необавезним приликама када је потребно окадиши дуту од брига и загрлити се са ближњима и
пријатељима, па и са незнаним путницима-намерницима. У новије време, фестивали као савремена обичајна пракса нешто су друго, нека врста копије природног вида ојкаче, али и прилика да се кроз нови облик саборовања пронађе
начин за њену афирмацију и институционалну заштиту.
У животу постоји стална потреба за архетипским препознавањем предака.
Како гледамо на своје претке? Да ли као на целину српскога етноса или племенске групе, заједнице и делове народа? Да ли при помену Срба Динараца-Крајишника мислимо на Морлаке о којима је у осамнаестом веку писао Италијан
Алберто Фортис24 изненадивши Европу својом несвакидашњом књигом „Пу23
24
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товање по Далмацији“ Беше то чудесни опис живота и обичаја Морлака у Далмацији и њеном залеђу. Он доноси најстарије записане податке о ојкању. Први
једногласни запис ојкања са тремолованим гласом, без конкретног текста,
урадио је 1857. године Франц Петер.25
Или су преци Срба Крајишника, пак, „православне пребеглице из Босне и
Србије“, односно, из Црне Горе, који су склањајући главу пред турским зулумом, настањивали крајишке делове, данас гледано Хрватске, како сведочи и
Људевит Куба доказујући коме на Балкану припада вековно ојкање. И тако
даље, и на више начина могли бисмо се питати на ову тему. Или су наши преци
само лична прича, преци у породичној лози: отац, ђед, прађед, наврђед, курђел, аскурђел, курђун, курлебало, сукурдов, судепач, парђупан, ожмикура, курајбер, сајкатава, бели орао, односно, бела пчела по женској линији. Кажу да је
ојкача управо толико стара, колико има назива на српском језику у генаолошком
(родословном) стаблу. При таквој спознаји, засветли жижак душе и одигра се
у подсвести ојкачки ритуал, у гају, покрај дрвене црквице и храста-лужњака
старог шест стотина година. Заметне се лепа кавга певаније, завлада витешко
надметање гласова. Севне мисао да је ојкача заметак семена живота по којем
се препознаје један велики духовни талас српскога народа.
Особена мелодијска супстанца ојкаче има моћ да и лошије стихове „доведе
у ред“, да их спасе од баналности. Фасцинирају, у исти мах, свежина и старина
ојкаче, њена способност да се прилагођава времену у којем увек задржава свој
корен. И, не може свако да пева ојкачу: детињство мора бити уграђено у ту звучну струју, у муњу ојкачке певаније. Звучни вео ојкаче оживљава речи, спира с
њих устајалу мемлу неговора, неретко поседује и неки далеки литургијски
одјек на народни начин. У ојкачи испрана реч добија на својој елементарности.
На лингвистичкој равни, рекосмо, име ојкаче настало је од глагола ојкати,
што значи „отегнуто и тужно певати, наглашавајући и продужавајући глас о“.26
У предговору књизи Народне пјесме Кордуна, Вукосава Опачић Лекић пише:
„А кад би се исцрпио репертоар тих новодонесених пјесама, обично би се прелазило на пјевање домаћих ојкача, што се звало и пјевање ћирилицом“.27 Бранко Ћопић пише: „Десетина је... громко ојкала и пјевала“. Иво Андрић има реченицу „Из мрака се чуло дозивање и ојкање пијанаца.“ И Крлежа има: „Шкрипе
теретна кола и ојкају кочијаши“. На питање Владимира Дворниковића, средином четврте деценије прошлога века, упућено ојкачима у околини Книна, зашто је то певање такво, налик плачу и нарицању, они су му одговорили: „То је
плач за Косовом.“
25

Franc Peter: Dalmatien in sienene verscheidenen Beziiehungen, 1, Gotha, 1857, 200.
Речник српскохрвашског књижевног језика, Матица српска – Матица хрватска, Нови Сад –
Загреб, 1967, књига четврта, стр. 88.
27 Народне пјесме Кордуна (приредио Станко Опачић – Ћаница), Просвјета, Загреб, 1987, стр. 10.
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Да би се до краја разумела ова певанија, потребно је направити дистинкцију између ојкаче и ојкања. Ојкача целином извођачког чина може да обухвати и
ојкање, али ојкање, као рефренски украс, ојкачу – не. То су два тек делимично
комплементарна феномена.
Ојкање је музички медаљон, мелодијска вињета изведена после отпеваног или, каткад, декламованог десетерачког ојкачког (дво)стиха. Оно се може појавити и испред десетерца. Ојкање се одвија у подрхтавању тремолованог гласа који прераста у трилер, у треперење услед брзог понављања једног
тона.
Само ојкање, истакнимо опет, не покрива структуру десетерца, не изражава
се у песничком тексту, већ искључиво изван њега. У чину извођења, дакле, ојкање не осваја никакво семантичко поље текста; оно није реч, није у језику.
Као манифестација људског гласа, ојкање тек повремено припада једном од
три поменута елемента ојкаче – мелодији. И то не њеној целини, рекосмо, већ
као украсни тремоловани додатак. Ојкача, што је веома важно, дакле, може да
буде изведена и без ојкања.
Са музичкога становишта, ојкање је врста вокалне народне музике чији
корјени пониру дубоко у прошлост. Досад нико није поуздано одредио како је
и кад настало. Најдаље у истраживањима отишао је Антун Добронић у својој
студији Ојкање, објављеној пре једног века. Он је изнео да ојкање припада реду најстаријег певања људске цивилизације, несумњиво најстаријег у Европи.
Ојкању је делимично слично јодловање или дудлање у алпском делу, мада су
различити у начину извођења. То „о“ или „ој“ у ојкању представља „музичку
прастаницу која у себи уклапа све елементе развоја музике, од најједноставнијег до најсложенијег“, истицао је Добронић. Управо кроз тај „најпримитивнији“ систем певања указује се принцип апсолушне мелодије.
Посматрајући целину ојкачке певаније, где је узео у обзир симбиозу десетарачког двостиха и украсног ојкања, Антун Добронић је донео храбре и дотад невиђене закључке, који нису оповргнути до данас. Укратко препричано,
то изојкано „о“ („ој“) представља ембрионални облик апсолушне мелодије,
примордијалну тачку из које се развила инсшруменшална умешносш. А текст
који се изводи на другачији, рецитативни начин, текст римованог десетерца,
представља основу из које се развило вокално певање.
Кроз развој музичке уметности, по открићима Антуна Добронића, није се
изгубила иницијална супстанца овог древног певања, већ напротив, наведене
принципе касније проналазимо, на пример, у црквеном певању, као два различита рукавца обредног певања. Прво је буквално декламовање на истом акценту или тону који се повећава или пада при извођењу епистола или јеванђе28
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ља. Друго, пак, истинска је мелодија, са наглашеном линијом и превојима у певању химни и алилуја.
Кроз векове, у своме развоју, даље, вокална музика непрестано баштини
поменути корен апсолушне мелодије, доведен до занатске мере и облика који
подразумева, на пример, оперско певање. Извођење трилера у опери познато
је по специфичном подрхтавању гласа, по вештини која је основа ојкања. Речени принцип мелодије извођен људским гласом (као инструментом), приподобљен је карактеру инструменталне музике. Најкраће речено, принципи мелодије и декламовања, који се у најелементарнијој форми налазе у ојкању као
најстаријем обрасцу људског музичког оглашавања, кроз време су се одвојили
и заживели независно у инструменталној и вокалној композицији. Сав развој
музике, до данашњих дана, састоји се од превласти и надгорњавања ова два
принципа.
Од важности су запажања Владе Милошевића да „једна врста народног сељачког певања подсећа на стару извођачку праксу дванаестог и тринаестог вијека“.28 Међутим, тек темељна истраживања упоредне етномузикологије могу
показати које су везе и сличности ојкања са певањем осталих словенских народа, односно, има ли оно директнијих додира са музичким искуствима народа
који су пре нас живели на овом дијелу Балкана. Можда и грчка реч оикос (кућа,
посед, имање) донекле припомаже у значењском осветљавању појмова ојкање
и ојкача, мада и даље остајемо у магли неразрешених недоумица.
Специфичност ојкања огледа се у прожимању радосног и жалосног расположења. Ово друго превладава, чак и кад је певани текст ведријег садржаја. Душан Умићевић указао је по први пут на, у народу уврежено, мишљење да је ојкање, „плач, кукњава“.29 То се нарочито односи на крајеве где се ојка само рјечца
„ој“, без икаквог текста. Ојкачи певају отегнуто и тугаљиво, мелодија личи на
некакву префињену кукњаву. „Тај жалобитни призвук вјероватно води из прадавних времена кад је човјек обредима, кукњавом и запомагањем молио више
силе да му поштеде љетину. Па и данас се одржавају житне молитве (масла)“.30
У Босанској крајини ојкање је „саставни дио пјесме лирске и није јаукање“.31
Око Книна, пак, оно је налик нарицању и плачу и нема ведрих тонова. У сећањима на боравак на далматинском тлу, Симо Матавуљ32 пише: „Пролазећи кроз
29 Душан Умићевић: Ојкање у Босанској крајини, Развитак, Бања Лука, 1939, март, бр. 3, стр.
88–93. Онај невелики текст, без научних претензија, битан је по томе што по први пут припомиње
терен Босанске крајине. Аутор започиње текст запажањем да „ојкање није још испитано ни обрађено, те је стога тешко рећи шта оно заправо значи и гдје је још сачувано“. Д. Умићевић није знао за
текст А. Добронића Ојкање, објављен у Зборнику за народни живош и обичаје јужних Славена,
Загреб, 1915.
30 В. Милошевић: Сељачко пјевање у бањалучкој Врховини, Развитак, Бања Лука, 1940, бр. 11.
Текст је пренесен у бањалучки Глас, 1976, бр. 5, стр. 487-491.
31 Д. Умићевић: Исто.
32 Симо Матавуљ: Биљетке једног писца, Нолит, Београд, 1988, стр. 10.
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горње, сурове крајеве, кроз растркана села, сретајући оружане људе, необична обличја и ношње, слушајући јужни говор и пјевање чобана са о-кањем, ја
сам, знајући да на цијелом том простору живи исти ришћанлук, био час неугодно дирнут, час весео.“ Људевит Куба, пак, пише: „Овај је начин пјевања раширен, истина, по читавој Далмацији без обзира на отоке. Али ми се чини да је
у православним крајевима особито обљубљен. С тим се слаже што их у Хрватској налазимо само у православних пребјеглица из Босне или из Србије. И у
Црној Гори се свуда тако пјева. Бјелопавловићи се паче хвалишу да су они измислили тај начин тремолованога пјевања, а зову га зерзавање. У Далмацији
се зове свагдје другачије: у Триљу (код Сиња) војкање, у Омишу завијање, у
Книну грохотање“.33
Овде ћемо на трен застати и осветлити појам – грохотање. Он је један од
синонима за ојкање, као што су то и војкање, розгање, розготање, орзање, орзење, зерзавање, потресање и завијање. Један од синонима који је на волшебан
начин заживео и појављује се деформисан данас јесте и – гроктање. Овај термин,
нажалост, не покрива ономатопејску димензију феномена, већ на пежоративан
начин улази у поље непримереног именовања, указује на звук гроктања, а не
грохотања, како прецизно каже етномузиколог светског калибра Људевит
Куба. Томе доста доприносе и сами наши етномузиколози који не улазе у лингвистичку дубину појма, већ се препуштају инерцији затеченог и цементираног
стања. Они инсистирају на музичкој структури елемента о којем је реч не хајући за деформацију у називу појаве. Они неће ни покушати да разгрну пепео
времена око термина грокталица. Они ће једноставно казати: Па певачи тако
говоре, они то певање називају гроктање и шта ми ту имамо да се мешамо. И
тако све до данас, никоме од њих не пада на памет да напише нешто о томе и
исправи велику грешку.
Набрајајући синониме за ојкање на Балкану у динарским пределима, чешки
научник Људевит Куба, крајем деветнаестог века прецизно бележи назив –
грохотање; не гроктање. То наши етномузиколози морају узети у обзир, иначе
– чему задржавање у струци? Са Кубином белешком донесен је битан научни
податак који по логичној ономатопејској линији указује на грохотање као гласовну изведбу налик грохоту, врсти наглашеног смеха. Али, грохотом се може
и заплакати, заридати. Ово кореспондира са давнашњим објашњењем да ојкање представља мешавину усхита и плача, радости и туге.
Етномузиколози морају позвати у помоћ песнике, књижевнике и лингвисте
да би до краја распетљали овакве чворове и – своје нехаје. Познато је да поједини називи настају по начину извођења – „често ти називи означавају првенствено начин пјевања“ (Винко Жганец). Језик памти и помаже да се снађемо у
33 Људевит Куба: Народна глазбена умјешносш у Далмацији, Зборник за народни живот и
обичаје јужних Славена, свезак III, Загреб, стр. 9.
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новим временима. Многе језичке матаморфозе затрпале су иницијални значењски ниво појединих речи. Значење ојкања као грохотања можемо подупрети и синонимом розгање (розготање), који је настао од глагола розгати,
односно, розготати. У основи поменутог глагола налази се именица – розгот,
која буквално значи – грохот.34
Дакле, ојкање је грохотање, а не гроктање. То је најлакше утврдити приликом слушања ојкања, односно, грохотања, то јест, розгања. Ево још изведеница из именице грохот: грохитати, гројитати, гроитати... Код Јована Јовановића
Змаја проналазимо реченицу: „Гроитати гласом, или само гроитати значи дрхтати гласом при певању.“
Са становишта гласовних промена, у одређеном социокултурном и националном разликовању језичког стандарда, српски православни свет није употребљавао сугласник „х“. Тако је, на пример, сугласник „х“ прелазио у „в“ (ухо
– уво) или „ј“ (кихати – кијати), односно у „к“ (грохот – грокот). Дакле, грокотати! Временом је нестао самогласник „о“ између сугласника „к“ и „т“, и глагол се скратио у – гроктати. Етномузиколози то морају објашњавати извођачима на терену где год затекну и чују неадекватни термин – грокталица. Јер,
рекосмо, тај термин заживео је са ругалачком ауром, као поредба са свињским
гроктањем. О таквој ономатопејској слици певања сигурно није реч.
Колико је глагол гроктати значењски бесловесан у односу на – грохотати,
односно – ојкати, довољно је погледати „Речник српскога језика“ Матице српске и видети његово значење. Гроктати: „Испуштати гласове који се чују као
грo, грок“; „роктати као свиња“; „гроктати као гавран“, „непрекидно и тешко
дисати“. У речницима српскога језика нигде не постоји грокталица као врста
песме, већ – као „угојена свиња“ („Она грокталица имаће око 100 кила“). Сва
ова значења, сложићемо се, далеко су од онога што зовемо грохотање, то јест,
ојкање у најдубљем и најлепшем смислу речи.
„Материјално стање утиче на психолошку диспозицију, оно формира менталитет, а овај диригује компонентама духовног живота“.35 Брђанин је, за разлику од равничарског човека, сведен на материјално сиромашнији живот у,
иначе, бајколико удешеном природном окружју. Кроз векове такав однос условио је и изоштрио трепераву душу брђанина који је тек на сусједном обронку
имао првог комшију. Дозивали су се ојкајући.
Пре Другог светског рата, у бањолучкој регији, ојкањем се бавио Душан
Умићевић. Његова истраживања су значајна због прецизнијег одређивања зоне до које допире ово вокално извођење у Босанској крајини. „Примјетио сам
да у овим крајевима ојкају сељаци тек кад се мало поднапију. Али сам примје34 Речник српскохрвашскога књижевног језика (књига пета), Матица српска, Нови Сад, 1973.
стр. 558.
35 В. Милошевић: Исто.
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тио да овдје сељаци ојкају и у ходу. Више пута сам опазио да два тежака у
припитом стању, јашући на коњима, прислоне главу уз главу и тако наслоњени
један на другога ојкају, а коњи их полако носе.“36
Неуморни истраживач старе певаније у Босни и Херцеговини после Другог
светског рата, етномузиколог Цвјетко Рихтман, са својих бројних теренских
истраживања, забележио је на хиљаде традиционалних напева и игара. Он је
радио на пољу систематизације музичке традиције, а интензивно се бавио
проучавањем полифоних вокалних фолклорних форми. „Главе пјевача обично су тако окренуте да им се гласови састају, у неким крајевима пјевачи упрамасе (један према другом), тако да им се гласови сукобљавају. При томе, кажипрстом десне руке подупру ушну шкољку (одоздо споља), а длан окрену
према устима, да би боље одјекивао“.37
Са антрополошког становишта, важно је запажање Антуна Добронића, загребачког композитора и музичког писца, у првој половини двадесетог века,
чији увиди у ојкање имају озбиљан карактер. „И путник, и чобан, и жене у највећој осами ојкају, а да уопште и не рачунају на то да их ко слуша. Пјевају наиме за
себе… што говори о древности ојкања.“38
Ојкање је својеврсни молитвени језик којим се призива искон, успоставља
контакт са елементима природе и њеним моћима. Са становишта европске музике, ојкање је „феномен, више него егзотика“.39 Могуће га је, можда, поредити
једино са штајерским и тиролским јодловањем које је, на први поглед, музички
раскошније.
С обзиром да ојкача није само певање, већ и објава народне поезије у десетерачком двостиху, она не може, и не сме бити предметом интересовања само
етномузикологије, већ мора, наглашено, бити и поље тумачења књижевне и
лингвистичке науке. На то указује и ова антологија која садржи, ни мање ни
више, две хиљаде ојкача. То је бескрајна платформа лирске поезије проистекла из матерњег језика као основног и најважнијег елемента духовне баштине. Постоје етномузиколози који то не виде и не сматрају битним, па се у заблуди херметизују у ограниченом забрану своје струке.
Без књижевне анализе, феномен ојкаче је немогуће сагледати у целости.
Минијатурна народна лирска песма динамизује ојкачки ритуал, непрестано га
хранећи новим садржајима, додaвајући нове и непредвидиве семантичке кругове у односу на мелодију која је тренуцима низања независних дистихова
непромењива, иста.
36

Д. Умићевић: Исто.

37 Цвјетко Рихтман: Полифони облици у народној музици Босне и Херцеговине, посебни отисак

из „Билтена института за проучавање фолклора“, Сарајево, 1951, стр. 10.
38 Антун Добронић: Ојкање, Зборник за народни живот и обичаје јужних Славена, II, Загреб,
1915, стр. 18. Ова студија је прва те врсте и представља драгоцени ослонац за нова истраживања.
39 В. Милошевић: Исто.
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Десетерачки двостих, и уопште дистих, као самостална песмица, једна је од
најзахтевнијих песничких форми, минијатурна творевина са свим елементима поетичке независности. И у колективном, народном, али и у тзв. индивидуалном уметничком стваралаштву, дистих представља прави изазов. Као што је
сонет престижан песнички облик у уметничкој поезији, тако је, на свој начин,
за сваког песника, деликатан и двостих. На малом простору, у свега два стиха,
потребно је изразити цео један свет.
Десетерачки двостих има згуснута и надахнута лирска решења, непоновљива
у хуморним и ироничним, често сатиричним и гротескним реминисценцијама,
увек у загрљају са мудрим поимањем живота и света, пролазности и постојања, са осећањем човекове сићушности испод звезда. Та песмица у два римована стиха носи кристалну јасноћу слике и поруке. Довитљивост и шеретлук,
смех и бараблук, а онда озбиљност и истинољубивост, правда и тачност, на
крилима карактеролошких црта, доносе истинску моћ уочавања, од комшилука до најширих питања егзистенције. Држећи до образа и части, крајишки поглед на вековно робовање и сталну борбу за слободу изражен је и овом ојкачом: Тетко часши кад робује власши, / шуђој власши у вре’јеме пропасши.
Најчешћа тема је љубавна, уз непрестано надгорњавање мушког и женског
принципа: Ја се, драги, заљубила у ше / к’о казаљка у сишне минуше. // Мислит, мала, да је мени сшало, / за шо швоје мученице мало! А онда и друге
теме, све што живот чиним конкретним и голим. И кад је најврлетнији, ласциван или еротски, ојкачки двостих је добронамеран, хита да обрадује, да спасе
од помрчине духа, да нахрани гладну душу и спаси је од чамотиње.
Распон је широк, неухватљив, од лирског и нежног, преко сирово животног
до трансцендентног, а све на духовит и здрав начин, без комплекса и предрасуда; ником се ту не клања и не робује, све је у праску слободе духа, у разлету
мисли и срца, рација и луцидности: Ево мене румена к’о ружа, / удовица крај
живога мужа. Затим, сликовито и несвакидашње слављење чулности и телесности, сексуалности и страсти: Мала моја, кад проквоца швоја, / насади је на
два јаја моја. Или: Мисли мала да је у рај вуку / док је јаја по гузици шуку.
Дакле, победа над оквирима табуа, рушење пуританског зида, слобода у
оквирима патријархалног стида. Кад се певају ови примери, ништа не спречава живот да избије у ојкачкој сили, у заносу кад певач постаје бесмртан и потребан као хлеб и вода. И тако даље, у недоглед, до сванућа, а онда опет – до
смркнућа и новог свитања.
Међутим, ојкача има и оно што бећарац нема – тужне теме, трагизам везан
пупчаном врпцом за крајишко-динарско поднебље: Грло моје к’о шамбура
јада, / никад није јадало к’о сада. Или: Ошкад су ми браћа изгинула, / црна ми
је роба омилила. Војна крајина је простор судара великих сила; ту се обрео српски човек, у свом дому, на кућном прагу насред друма светске историје. Стална
регрутовања, одласци у војску, битке, ратови, одбрана огњишта и породице,
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збегови, сеобе... Отуда – стечена навика на муку и изгибију, и потреба да се
песмом одбрани од таме и ништавила. Путко моја, љубо моја љуша, / пуно
сам ше загрлио пуша. Смрт је посећивала Крајишнике у недоба, арчила и узимала данак у крви, тражила главу и затирала живот. Но, српски Крајишник се
подизао из пепела, попут Феникса васкрсавао кад је све изгледало изгубљено
и сатрто.
Мелодију ојкаче практично је немогуће записати. Кад се то и учини, добија
се тек приближан снимак њеног „музичког огледала“. Залуд ће музиколози
наговарати и упућивати изворне певаче како би требало по законима школске
музике певати. На пример, „свирање ових пјесама на клавиру као темперованом инструменту неће дати праву звучну слику“.40 Као што је клавиром немогуће дословно предочити грмљавину или, пак, жубор потока, тако, и ојкача
остаје неукротива, са свим специфичним компонентама које поседује; она прелива и заобилази музичке лествице и каноне.
Ојкача је увек и слика загрејане певачке атмосфере, нека врста опијености
присуством других певача. Неупућеном човеку, нарочито оном који је одрастао у урбаној средини, мелодија ојкаче учиниће се тврдом и сировом, нејасном и далеком. „Није питање слуха једини и главни атрибут музикалности.
Има нешто и основно, а то је осјећајност, емоција. Тај емотивни моменат је једно од главних мјеста сваког унутрашњег доживљаја и стварања. Тежачко пјевање је исконски снажно и сирово. Његово уживљавање у пјевани текст је
увјерљиво, а снага тона даје црту чулности, везаности за родну груду“.41
Певачи, нарочито млађи, певају снажно, набреклих жила на врату, такмичећи се ко ће произвести јачи, а складан глас. Они се предају лепотама гласовних моћи, уживају у акустичном феномену. Наравно, гласност није увек главни атрибут у овој певанији. „Чулна снага гласа доводи до експресије. Завршно
понирање гласом, које почиње снажно, а изгуби се негдје у дубини прса, са неким глисандом између кварте и квинте, оставља на слушаоцима чудан и неодређен дојам. Пјевачи пресијецају ријечи предахом“.42 Ојкача је „претамна страна наше народне психе“.43
Што се текста ојкаче тиче, сигурно је да је она производ околности у којима
настаје. Као таква, она одражава дубину менталитета крајишког човека и карактеролошко знамење његове природе. Међутим, у прошлости, многе миграције становништва измешале су облике живота, па тако и песме које народ пева. Опсежнија антропогеографска истраживања миграционих кретања много
би помогла да се свеукупније и прецизније сагледа сав сплет ове проблематике која практично и није истражена. Један од поузданих историјских факата је
и 1683. година, када је Турска доживјела пораз код Беча, што је, нема сумње,
40

В. Милошевић: Исто.

41 В. Милошевић: Сељачко пјевање у бањалучкој Врховини, Развитак, Бања Лука, 1940, стр. 11.
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условило снажне процесе миграција становништва у свим правцима. И сами
називи оваквих или сличних песама, којих има на претек, говоре о преплитању
дијалектолошких нивоа језика.
У селима око Приједора, на пример, на музичком плану, ојкача се дели на
две основне врсте: дугачка и кратка. Разликује се „дјевојачки глас“, „дуги глас“
и „старински глас“. Дубља етномузиколошка истраживања „старинског гласа“
сигурно би донела резултате који би бар донекле појаснили наше недоумице
изражене на почетку овог предговора. „Дугачка“ ојкача пева се мирно, седећи
или стојећи. „Кратка“ пак, само у колу, у покрету. Понегдје се „дугачка“ ојкача
назива и „возачка“, што значи возити, развлачити, отезати. Чувена је тзв. „контра“ у сшаром козарском колу.
Нарочита важност придаје се оном певачу који започиње песму: Ја првачим, браћа испомажу, / тшо ја не знам, браћа ми покажу. Зову га „првак“; он
мора бити најбољи певач, најтананији слухиста, али, по потреби, и грлат. За
оног што га у песми прати, каже се да „полаже“ или „испомаже“. Тај никако не
сме преузимати улогу „првака“, надјачавати га или искакати напред. То је недопустиво, па таман и да су добро попили. Ако би се тројки која складно пева
ојкачу, на неком народном збору, на пример, примакао четврти, пијан, који више не осећа меру, и покушао да се уклопи, „првак“ би га снажно одгурнуо, не
престајући да пева са пајташима.
Зависно од краја, и врсте певања, каже се и да први „поведе“, а други „прилаже“, потом: „јоче“ – „потреса“, „води“ – „прати“, „вози“ – „полаже“. За пјевача
који прати, басира, каже се и „догони глас“, а ако мијења мелодију: „окрет“или
„нови глас“.44 Пауза у ојкачком певању за столом, која се изненада прави, и на
опште чуђење неупућених, зове се „заоштрај“. Слично раде и гуслари кад певају епске песме; неколико пута праве „заоштрај“. Након чашице ракије, филџана кафе и мало необавезног разговора, а понекад и уз ситну мезу, охлађено
грло се поново укључује у ојкачу и пева се нови двостих.
Током Другог светског рата, који је у Босанској Крајини испољио сву своју
жестину и у смрт однео стотине хиљада људи, ојкача је била, одиста, у знаку познате сентенце: Пјесма нас је одржала, њојзи хвала. Потресни ратни догађаји,
офанзиве, логори, изгибије (Козара, Грмеч, Дрвар), иако у знаку безизлаза и
смрти, отворили су народном песнику моћ и дар да изрази и представи борбу
свога народа. У срцу ојкаче били су „лиричност, непосредност, једноставност
и јасноћа, правичност и вера, њен непресушни оптимизам упркос болу, стра42

В. Милошевић: Босанске народне пјесме, I, стр. 6.
А. Добронић: Исто, стр. 1.
44 За певача који започиње песму, Рихтман употребљава и овакве називе: сријеца, превија, огиба, угиба, угиње, пригиба, пригиње, преклецива, предјекива, пријекива, јеца, јода и др. За пјеваче
што прате: заводе, кајду гоне, равно воде, равно пјевају, издружују, гуслају, гангају и др. Рихтманова истраживања односе се углавном на Купрес и Посавину.
43
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дањима, погибијама, жртвама, сахранама“.45 У томе је предњачило чувено козарско коло које је почињало „старинским стихом“: Ој, дјевојко, драгај дуто
моја – потом се разгранавало у стихове попут: Ми смо браћа испод Козарице, /
гдје не рађа мајка издајице. Или: Мој мишраљез кроз јелово грање, / фатисшима свира усшајање.
Бранко Ћопић има песму Ој, дјевојко драгај дуто моја... у којој помиње коло: У швојој Козарици никад нисам био, / ниш’ сам је видио, / али сам видио
коло козарско, / ој, дјевојко, драгај дуто моја, / ој, дјевојко огњена, љуша моја
бољко, / ој, дјевојко Кнежопољко, / видио сам заљуљано коло козарско.
Постоји сведочење да су познату ојкачу Нас два браша оба рашујемо, / тша
ћет, мајко, ако погинемо, певала рођена браћа Лука и Митар Стојановић, непосредно пред напад на станице Расавци и Балтине Баре код Приједора. Овај
детаљ говори да се ојкача увијек прилагођавала ситуацији, те као таква, остваривала се у пуном свом капацитету, у ситуацији која живо настаје и развија се
у неумитним правцима. Ни најновији ратни сукоб није остао без нових примера ојкаче: Мисли Туђман граница је Дрина, / ал му Дрина шече изнад Книна.
Ојкача се придигла и обновила у трогодишњем рату у Босни крајем двадесетог века. Своју коренску припадност скоро заборављеној, и подоста и непотребно потцењиваној пјесми, српски народ у Крајини је испољавао на разне
начине. Са Грмеча кликће б’јела вила: / Ој, Крајино, мајко моја мила. Команданше Шесн’есше бригаде / тшо ми не дат носиши кокарде? Обновио се и
двостих из претходних ратова: Браћо моја, не бојше се рана, / нема смрши
без суђеног дана. Ратне прилике у најновијем сукобу изненађивале су народног песника: Ој, Русијо, православна маши, / нећет ваљда своју браћу даши.
И поврх свега, Крајишник је духовит на свој рачун: Команданше, путшајдер
ме кући, / жена вара, морам је исшући.
Уопште узевши, ојкача је, као музички, али и као литерарни знамен, део
свеукупне природне орнаментике амбијента у којем се изводи. Отуда, њено
„пребацивање“ у концертне дворане, хотеле и кафане, нема ону пресудну димензију, ону непоновљиву чаролију која пулсира у природном окружењу. Тек
отпевана уз врели ракијски котао, ојкача представља чист уметнички чин, и ту
је неприкосновена, своја: Ево кошла, браша чађавога, / не можемо један без
другога.
Певају ојкачу, носталгично, и урбанизовани сељаци, као и гастарбајтери
широм света. Ново време доноси и нове текстове, нове садржаје, тако да је ојкача често тумач и најактуелнијих догађаја. Она ту врсту ризика прима на
своја леђа, опраће je столетна мелодија која представља континуитет и не мења се кроз време. У томе је, поврх свега, њена виталност, неуништивост.
45 Младен Ољача: Пјесничка народна чишанка Миливоја Родића (Предговор збирци народних
партизанских пјесама са Козаре М. Родића, Национални парк „Козара“, Приједор, 1985), стр. 3.
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Сусретну ли се два пријатеља (јарана) који се нису одавно видели (а то
одавно, кад је ојкача у питању, могу бити и двадесет четири сата), ето сјајне
згоде да, уз чашу шљивовице и шаку мезе, запевају. То може бити пред кућом,
у кући, на сокаку, на улици, раскрсници, на ливади, на мосту, било где. Није
реткост, нарочито суботом и недјељом, пре подне, пред продавницом „мешовите робе“ да два „бјата“ (од миља један другога тако називају братом) изоштре грла певајући. Ту се цевчи пиво и пију „унучад“ (флашице алкохола).

СТАРО КОЗАРСКО КОЛО

Најупечатљивији пример ојкаче јесте у сшаром козарском колу или банијском (кривом), обично на каквом збору, свадби или приликом покривања новог кућног „шљемена“. Формирају се два кола и натпјевавају. Чешће се натпевавање одиграва само у једном колу. Руке се пребаце преко груди играча до
себе, изукрштају, и ојкачко коло крене. У коло улази и старо и младо. Две ојкачке групе непрестано се надгорњавају римованим десетерачким двостиховима. Коло се увећава и шири, улази свет који са стране помно и узбуђено прати цео догађај. Креће ојкачки мегдан римованим дистисима од којих неки настају у тренутку, агон гласова, текста и покрета, судар ероса и танатоса. Постоје мушка и женска кола, као и такозвано „шарено“ сшаро козарско коло где
се натпевавају мушка и женска група, или где жена првачи а мушкарци прате.
Као светски етнокореолошки феномен, коло (circulus - обруч) јесте енергетски круг – знак људске егзистенције, који, сведен на локалну заједницу,
емитује универзалне поруке. Давно још, Конфучије је рекао: „Кад видиш врсту
игре једног народа, знаш му карактер.“ У свом Рјечнику из 1818. године, за коло Вук Караџић једноставно каже: „Ко се у коло вата, у ноге се узда“. Станко
Опачић Ћаница помиње коло у којем се затекао 1926. године: „Нијесам још
био ожењен, па сам на Петровдан у колу играо с дјевојкама у Доњем Будачком. Имао сам пиштољ у џепу, али је неко упутио жандаре да ме претресу те
ми га одузеше.“46
Коло је живи апотропојон (амајлија, средство за заштиту од несреће). И ојкачко коло има обредно-магијску функцију; по веровањима, уклања демонску
енергију из краја где се игра, оплемењује и одржава заједницу, гони на борбу
за оздрављење и опстанак.
У сшаром козарском колу постоји парно и укртшено натпевавање. У парном, друга група прати стихове прве. А у укртшеном, свака група прати саму
себе. Прва отпева свој десетерац, мелодију прихвати друга, али пева свој не46 Станко Опачић Ћаница: Србин у Хрвашској (Казивања кордунашког сељака, ратника, министра, осуђеника...), Литера, Београд, 1989. стр. 21.
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зависни стих, не понављајући оно што је чула. Онда прва група доноси нови
стих којим римује свој претходни, што исто чини и друга скупина певача. Са
стране публика наћули уши да ухвати смисао укрштеног натпевавања.
Исписано, то овако изгледа: Мене моји ’оће да ожене... Ми смо мали запјевати знали… Цуру просе не пишају мене... Кад смо седам година имали. Док једна група пева свој дио ојкаче, друга се, у покрету, примичући главе, договара
шта ће ново повести. И тако у недоглед; игра се и пева „до голе воде“. Док се
њише и витла у колу, замотава и одмотава, пева се што се најбоље може: певачи криве уста и вратове, напињу груди, рекло би се да се аче, али не, то они понесени певанијом додају неку своју немушту мимику, као да допуњују речи
које изговарају.
Час искошени, час повијени, а онда опет нагло усправљени, па занесени, претворени у јаросне очи и уши, у додир који струји целим колоплетом, ногама
изводе непредвидиве покрете: цупкају привлачећи стопало стопалу, а онда
нагло савију ногу у колену, па тако више пута, занесу и повуку, или у још ко
зна којем правцу замантају, ка унутра повијене главе, на невероватан начин
дематеријализују ритуал, као да лебде тик изнад земље, повремено се спуштајући, стружући и закопавајући обућом по тлу. У трансу песму прате повремена вриска и повика, нарочито у блеску женских вратова и зуба.
У незадрживом ритуалу који води ка кулминацији звука и покрета, текста и
порука, постоји фаза када се певачи „уозбиље“ и на трен примире у покрету.
То је исказивање поштовања према ојкачи, указивање на њену лековиту природу, на обредни значај и смисао. Она се сматра драгоценошћу која се ничим
не може заменити. Привремено стишани, одмарају се у лаганој кретњи, па онда опет букну и распомаме онога до себе и ланчано, као да су укључени у исти
извор енергије, повилене у певању.
Шаренило одјеће, свакодневне, и оне свечаније, појачава лепоту спонтаног
тренутка у еросу уплетеног кола. Са стране понеко додаје ознојеним певачима
пиво или ракију. Разиграно коло поништава патријархални стид. Како се ојкача размахује, тако и садржај бива све слободнији, ласцивнији. У колу, момци и
дјевојке, мушкарци и жене, севају очима и пјевају: Село вели: Бараба не ради!
/ – Село моје пуно копилади. Или: Цура цв’јеће међу ноге меће, / кад кораца
да јој мирис баца. Кад коло стане, а то је одиста на измаку снаге, уз велико задовољство, задихан смех и доживљену катарзу, ојкачи настављају да пијуцкају и једу. Жене, тобож, једна другој склањају „длаку“ с рамена и већ некако потиштене уздишу: „Ајој, сестро мила!“ Као да се питају шта им би да уђу у коло
и свашта певају. Сад се не прича о темама што су певане у колу; то је био неки
други свет, онкрај и сан, то су певали неки други мушкарци и жене (поготово
не оне, мајке и сестре), неки њихови двојници-веселници, изван живота и сурог свакодневља. Мушкарци се искашљавају, чисте грло и припремају да на228

ново поведу коло. Жене се разилазе, одлазе кућама да дочекају мужеве: остаје тек једна, нека мушкарача. Мала моја бркови ши црни, / де и’ мало ко баја
заврни. И тако, дубоко у мрак.
А кад се после поноћи разиђу баш сви, и мушкарача замакне иза живице, и
газда оде кући, последњи остају барабини који чари читавог ритуала виде у
вољи да се пева и кад се више никоме не пева. Подоста пијани, они ће до својих кућа ојкати, а кад пристигну, одлучиће се код којега ће наставити „дернек“.
Жена онога што је „изненада“ добио госте, устаје без обзира што је и зора, без
речи противљења прима их у кућу, износи и спрема нову туру ића и пића, и често пева с њима, мада јој до песме није.
Када се барабе засите свих могућих мелодија и тема, када исцрпе сав ојкачки репертоар, тада најспособнији и најдаровитији међу њима показује своје
ономатопејске вештине и почиње лајати као пас, рикати као бик (бàк) или, пак,
кукурикати као петао (ороз). То је круна ојкачке нирване која у најдубљим
својим коренима показује елементе паганског и снажну повезаност са остатком живог света, са свиме што постоји и дише међу људима. Тад ојкач прави
везу између неба и земље, својим „немуштим језиком“ показује да постоји на
земљи, а под небесима, жив, јединствен и – смртан.
О сшаром козарском колу, које је комплементарно са банијским, написано
је подоста. Истина, оно се често погрешно назива козарачким (овај придев
настаје од именице Козарац, не од – Козара). У књизи Оливере Младеновић47
налази се мериторан опис овог кола: „У почетку се игра споро, па све брже, кораци постају краћи и наглашенији. Гази се целим стопалом, (‘табана се’). Када
се разиграју, певачи, а може и неко други, повуку коло (‘заривају’) напред неколико корака и тада коло добије изглед као да се улубило, па се опет врате на
кружну линију. Некада то чине на више места, а некад га ‘избоче’ повлачењем
уназад према околним посматрачима. Песма је обично почињала речима: ‘Ој,
дјевојко, драга душо моја’, а даље двостихове слагали су у самом колу. Поред
љубавних песама било је заједљивих стихова поводом актуалних појава или
личности из домаће средине, али нису постајали поштеђени ни владари. Тако
су за време Првог светскога рата Козарчани слободно певали у своме колу:
Царе Карло и царице Зиша, / тшо рашујет кад ши немат жиша?
О сшаром козарском колу писао је и публициста Љубо Михић:48 „Онај који
започиње пјесму на једној страни има двојицу који му помажу, а остали га прате
на његовој страни, док друга страна кола ћути. Они који воде заталасају коло
свом снагом према другој страни и пјевајући опет врате коло на старо мјесто. Чим
он заврши пјевање, онда то исто пјевање започиње један, на другој страни а два
га помажу и остали прате на тој страни, док супротна страна ћути. Онај који
47
48

Оливера Младеновић: Коло у јужних Словена (САНУ, Београд, 1973)
Љубо Михић: Козара, Дневник, Нови Сад, 1987, стр. 405.
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води свом снагом заталаса коло према другој страни која је прије пјевала и док
испјева пјесму коло поврати одакле је пошло. Дакле, те су разлике примјетне.“
Боравећи на Палежу, легендарном месту на Козари, где је 1942. године написао чувену Сшојанку мајку Кнежопољку, Скендер Куленовић, четврт века
после настанка антологијске поеме, живописно слика, онако како само прави
песник и може, ритуал cшарог козарског кола: „Тројица-четворица, као да хоће да се повјерљиво нешто договоре, загрлили се објеручке, приближили главе и, једва примјетно се њишући, отпочињу сад своју пјеванију. Она тече најприје без ријечи, пригушена и тамна као да нешто бруји испод земље, а онда
расте док се не испне у некакво зазивно урликање из набреклих жила. Рукама
и гласовима слили су се у једно, а сваки је сам, отишао је помућеним очима и
богзна чиме, ко зна камо. Онда из те мумљаве, хоће-неће као да се испиљују,
почну прве ријечи, и она се, у једном неодредивом тренутку, већ претворила у
разговијетну и високо завитлану пјесму, коју при предаху једних одмах продужују други, те ми се чини као да то преда мном звони сама непрекидност.
Најзад се тај загрљај обузетих (неопажено нарастао) у магновењу претвори
у преплет руку и прекине на једном мјесту, па се у скоку и фијуку размота: те
заошијане главе, та тијела укошена, као да су понешени вјетром, зов су неодољив у ново коло. Неколико дјевојака сучелице коловођама, запјевима са усамљеног плетива, са бистрог перила, са јастука несанице, прожмарају коло
мутним љубавним трепетом: тијела се слатко опустила, покрети се клижу као
на зејтину у зглобовима, подлактице се траже и налазе са дојкама, дјевојке и
младе удовице заостају лијевом ногом па се као тобож стога искошавају мушкарцима иза себе као да им се подмјештају, мјере им очи на узљуљаној вази
кукова, а укошени и они, једва примјетно проклецавају ширећи кољена, а понеки већ пијетловски стружу десном ногом или опкопавају хангирски. Смијех
се помијеша са пјевањем, једној и другој страни сваки пут се учини да је надмашила па захукта коло, оно се с вриском и топотом изувија увис и у страну,
окрзне се, па се и груне, са сусједним.“49
Стихови ојкаче каткад се и декламују, изговарају. То се догађа приликом
покривања нове куће. Тада се на кров попне „викало“, „чађо“, најгрлатији човек
у крају, обично веома духовит, а често и један од најбољих певача ојкаче. Колико га грло носи, виче и обавештава да тај и тај покрива „шљеме“ и да му је
комшија... Драго Драгић... донео пешкир од десет метара на дар, печеницу од
педесет килограма и кошуљу златом извезену (пешкир је од метар-два, печено прасе од десетак кила, а кошуља обична, бела). И док црепови иду из руке
49 Скендер Куленовић: Есеји (Из хумуса, генеза једне пјесме), Свјетлост, Сарајево, 1983, стр.
8–9. Аутор Сшојанке мајке Кнежопољке надахнуто је насликао ојкачки ритуал на Палежу, на Козари.
Његов опис је напуњен соковима живота које ојкача у својој природи носи. Лирски доживљај ојкаче
Скендера Куленовића редак је и посве аутентичан у нашој литератури и, готово, да му нема премца.
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у руку (обично деца и старији, поредани у „ланац“, додају цреп) на кров, окупљени народ, подигнутих глава слуша и гледа како викало обавештава о даровима, веша их о грану лесковог стабла што је приковано на храстову јапију,
на нове греде домаћинове куће. Улога викала је и да засмејава, да буде нека
врста глумца-комичара. Да би успео, у своје „информативне вести“ мора убацити и понеки хуморни двостих којим коментарише домаћина, његове врлине
и мане, али и пријатеља што је донео милоште. Тај ритуал на крову прави је
позоришни чин који прати, са великим занимањем и спремна да суди, публика
разнога узраста. Окићен пешкирима и најбољом кошуљом, чим је кров покривен, викало силази и „води“ ојкачу. Викало последњи одлази кући, промукао,
али и богато награђен: главом печеног прасета (понекад и са пола печенице на
ражњу), кошуљом, плетенком ракије и новцем.
Десетерачки двостих може се чути и приликом здравица упућених домаћину или гостима. Има људи који су на цени као наздравичари, па их многи зову
на свадбе и у друге прилике да казују духовите стихове. Обично се таква здравица завршава „масним“ стиховима, што орасположује и уводи присутне у ојкачу. Здравица има посебан ритам изговарања, на прелазу између декламованог говора и какве мелодије у заметку.
У свим приликама где се пева и чује ојкача, тешко је замислити праву атмосферу без пуцања из пиштоља или пушке. Добар певач, нарочито „првак“, обавезно има уза се какав „парабелум“: Нетшо чича згуњгур’о у гуњу, / питшољчину к’о божију муњу. Пуца се у паузи, између пар ојкача, али и током певања и
играња. Деца облећу певаче и купе вруће чауре. Око „пуцача“ с добрим револвером окупљају се певачи. За пиштољ слабијег квалитета што без великог треска пуца, каже се: „Ено га прикива даску!“ У Крајини скоро свака кућа има некакву справу за пуцање: Жари, пали, мој питшољу мали, / док ше нису ошели жандари. Искуство ратовања створило је неписано правило да се у кући држи „нешто“. Једна ојкача појашњава: Питшољи се носиши не смију, / опеш лоле носе
без дозволе.
НЕКЕ СТИЛСКО-ЈЕЗИЧКЕ И ТЕМАТСКО-МОТИВСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОЈКАЧЕ

На плану форме, ојкача је сведена на два римована десетерца који су срасли попут пијавица. Пауза (цезура) је увек иза четвртог слога. Рима је парна
(аа), римују се завршеци првог и другог стиха. Но, често се унутар једног
стиха јављају двије речи што се римују, она пре цезуре и последња у стиху.
Римују се каткад и две приљубљене речи, она на крају стиха (махом другог)
и реч испред. У оба случаја ради се о тзв. леонинској рими:
Мотшанице, водо племениша,
ко ше пије, шај болесшан није.
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Савршенији облик леонинске риме је када јој оба десетерца подлежу:
Цуро Јото, ја би’ шеби дот’о
нема згоде, излиле се воде.
Посебан звуковни квалитет, богату музичку оркестрацију језика, дочарава
пример где се три речи римују у двама стиховима:
Мојој малој фале први зуби:
кад ме љуби, језиком ме љуби.
На филолошком плану ојкача доноси и заборављене и непознате речи. Усамљена, без контекста, таква реч не добија пунину, али уметнута у живо ткиво
ојкаче она наједанпут добија семантички сјај. Један од понајбољих примјера је
глагол буњгураши што се у ојкачи барапски разбашкарио:
Дај ми, маши, рано вечераши
да је идем цуре буњгураши.
Буњгур – прекрупа од жита или кукуруза, понекад претходно попареног
или обареног, па осушеног. У руху ојкаче глагол буњгураши добија ново значење, у први мах неухватљиво, оно које изненада води ка еротској димензији.
Из контекста, извлачимо оваква значења: дирати, љубити, штипати, изазивати, миловати, дрпати...
На морфолошком плану јавља се феномен чудесног метаморфисања појединих гласова и речи у нове, са правописно-граматичког становишта, неправилне структуре. Већ код самог имена ојкаче јавља се „неправилност“. Наиме,
народ ојкачу назива и војкачом. Можда се ова преинака може објаснити на један од три начина. Први је да народ у Босанској крајини употребљава ријеч
војка што значи овдје. Приједлог војка један је у ланцу синонима. Дакле: овдје, вође, вој, војка, војкаре, војкарце. Према томе војкача је ната песма, она
што се пева овде, ту, у завичају, на огњишту. Није ли грчко оикос (кућа, имање,
посед, економија) у извесном прожимању са наведеним значењима или нам
се, пак, привиђа асоцијација која и није у директној вези са ојкачом (војкачом). Други начин да објаснимо појам војкаче врло је експлицитан и, чини нам
се, најпродуктивнији. Наиме, како већ рекосмо, војкати значи „певати удвоје
тако да после заједничког понављања стиха један певач пева отегнуте, а други испрекидане самогласнике“.50 Односно, војкавица је начин женског пјевања
50 Речник српскохрвашског књижевног и народног језика, књига II, Српска академија наука и
уметности, Београд, 1962, стр. 763.
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када први „глас отегне о, други истреса оооо“.51 Трећи, пак, вид сагледавања
појма војкаче близак је ономе који заговара Владо Милошевић, тумачећи да у
„сељачком пјевању“ често се дâ чути сугласник в тамо где му није место. Тако
умјесто јаој чује се јавој, или умјесто пјевао пјеваво итд… Овдје се јавља потреба певача да, иначе специфичну мелодију, окити још каквим украсима, „вишком“ који ће доприносити већем богатству ојкаче. Отуда ове деформације
настале употребом сугласника в. И напокон, постоји и виђење које претпоставља да је реч војкача настала од синтагме Војна крајина.
У текстовима ојкаче јављају се понекад и друге врсте „неправилности“
(остављамо наводнике, јер, видјеће се, те неправилности, заправо, у исконском
свом извору имају смисла). Умјесто зуби чује се зоби, љуби – љоби, рука –
рока и друго.
Запјевајше, моји б’јели зоби,
ево дике ноћас да вас љоби.
Ова деформација долази само у тренуцима певања, док се ојкáчи, договарајући очима, испрсе, чудно аче и криве уста не би ли песма била што увјерљивија и моћнија. Овај случај има свој корен дубоко у старословенском језику.
На пример, на старословенском језику, рука је ронка, а процес стварања коначне варијанте изгледа овако: ронка – рока – рука. Дакле, певач ојкаче несвесно враћа се и употребљава архаичну, из горње скице средишњу, варијанту. Сличне промене догађају се и у примеру:
Шша је селу, тшо се брене за ме,
имам лане да се брене за ме.
Умјесто бринуши – бренуши. Чест је случај да се краћи облик помоћног
глагола јесам изговара као сом уместо сам: Ја сом своје одслужио двије... итд...
Интересантно је, на пример, да се сом у словачком језику данас налази у књижевној употреби.
У Босанској Крајини, и шире, српски народ користи ијекавски изговор, али
се догађа, у ојкачи, и то је већ примећено (В. Милошевић), да се поједине речи
певају екавски: девојка, бела Рада, бела ружа и друго. То би се могло објаснити сталним миграцијама становништва и преласком из србијанских крајева у
динарско-крајишке. Но, могућан је и панонски утицај преко новосадске Лире, с
краја прошлог века, која је, доносећи руковети народног и уметничког песништва, распростирала се и долазила у многе крајеве гдје живи српски живаљ.
Душан Умићевић пише: „У свим крајевима гдје је ојкање сачувано ојка само
51

Исто.
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православни свијет“.52 То је у основи тачно, међутим, у понеким крајевима и
селима да се чути да ојка и муслимански и римокатолички живаљ, откривајући тако своје српско порекло.
У својој подели народног певања у Босни на сељачко и варотко, Владо
Милошевић, под првим подразумијева ојкачко, а под другим севдалинско певање. Севдалинка слови данас као муслиманско-бошњачка народна пјесма,
али је она и српска по многоме, на пример „Низ поље иду бабо сејмени, и твога
сина Марка тјерају...“ За разлику од ојкаче, севдалинка је истражена далеко
више и многостраније. Севдалинка (севдах – љубавна чежња, занос; тур. sevda – љубав; арап. säwdä – црна, црна жуч) изражава „једно специфично осећање љубави као неизлечивог бола, карасевдаха и дерта, страсних очитовања
неизрециве тајне љубави на граници безнађа… и модификација је старобосанске лирске пјесме која је претрпила изразит утицај Истока“.53
Вратимо се језичком слоју ојкаче, који ће и најученијим филолозима приредити разнолика изненађења и „акробације“. Аналогно примеру поводом архаичног типа предлога војкâ (овде – вође, вој, војка, војкаре, војкарце), постоји
неколико сличних: ту – шуђе – шуј – шујка – шујкаре – шујкарце. Или: онамо – нође – ној – нојка – нојкаре – нојкарце. Чује се и вођекаре - вођекарце,
шуђекаре – шуђекарце, односно, нођекаре – нођекарце. Потом, има и оваквих примера: хшио – ћио, хшјела – ћела. Интересантан је и овај случај: опеш
– јопеш – јопешна.
Сугласник ј, иначе, често је тамо где му, по правопису, никако није мјесто:
бијо, видијо, смијо, итд... Све је то, ако ништа друго, природан однос према језику и његовим нијансама које одвајкада постоје у народу и једна, подсвесна,
потреба да се пространи „ћилим ојкаче“ истка сваколиким језичким бравурама, оним шарама и честицама које ће допринети да се ојкача опуштено, исконски, неоптерећено пјева. Артистичко-стилска вредност ојкаче, дакле, поред
осталога огледа се и у својеврсној преради језика којом се не докида сушта
вредност ове песме. Напротив.
На тематско-мотивској равни ојкаче,54 по нашем мишљењу, ствари стоје
овако. Незахвална је свака подела на врсте и подврсте. Још незахвалније и
злосретније је давати појединим двостиховима наслове. То семантички много
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Д. Умићевић: Исто.
Речник књижевних шермина, Нолит, Београд, 1985, стр. 715.
54 Ојкача је и народни надимак, карактеролошка милoшта са својствима лековитог аугментатива. У крајишким пределима, надимци су често прерастали у породична презимена са наставком
ача: Ољача, Дрљача, Гарача, Јелача, Тарача, Пувача, Ребрача, Кијача, Куљача, Морача... У српском
језику постоји преко осам стотина речи са суфиксом ача: погача, прегача, варјача, кутлача, љевача, ломача, розгача, зорњача... Неки завичајни веселници стиде се термина ојкача и римују га бесловесно са: крмача и лудача. Желе дилетантски „доказати“ некакво непостојеће значење речи ојкача. Без свести о генеалошким, морфолошким и семантичким аспектима лексике, трагикомично
је поигравати се озбиљним темама.
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оптерећује крхку конструкцију десетерачког двостиха који је онтолошки потпуно самостална песничка творевина. Једна непажљива инверзија речи, један
зарез неправилно стављен, представља балван у оку ојкаче. Отуда, наслов
понад ове лирске народне минијатуре, изнад тог, по форми, ситног песничког
штива, велики је терет који може потпуно да спреше и избрише семантику
ојкаче.
Теме и мотиви ојкаче су бескрајни, неухватљиво сложени, као и сâм живот.
Мада има појединих тема које превладавају, није упутно представљати их
разврстане или подешавати овом или оном тематском спектру. Широк је списак тема, никад довршен, отворен, те отуда немамо намјеру да га на тај начин
уопште предочавамо. Шта би се, на пример, догодило када би се јапанска хаику поезија (минијатурна творевина од 17 слогова) дијелила на мотиве или
када би се тим поетским бисерима давали наслови? Изгубила би се аура пнеуматизованог језичког материјала у песничком електрицитету значења и доживљаја.
Ниједна наша народна лирска песма није тако онтолошки независна, тако
„тврдоглава“, самостална и неухватљива као ова песмица, као ојкача, бећарац,
ганга... Такнеш ли је у намери да нешто промениш, саспе се као дјечја кула од
песка. Истина, ова песмица јавља се каткад, што се једног мотива тиче, и у неколиким варијантама, али увек има најбоља, увек једна стрши: као што у шаху,
у свакој позицији, постоји потез, само га треба осетити. Тако ојкача, на пример,
дозвољава могућност замене поједине речи, али само ако спрам конкретне
варијанте двостиха постоји друга у којој блиста та нова, већих потенцијала
реч. Двостих ојкаче је парче огледала оштрих ивица које могу да сецну, између којих се огледа обиље животних ситуација и призора.
Није ојкача само забавна, већ, каткад, и тугом импрегнирана песмица, што
не проналазимо у бећарцу. Ојкача је, често, чиста мудрост, поука, пословица.
Из свог искошеног, „воајерског“ угла, она без застоја раскринкава патријархалне табуе. Нема тог „колоквијалног кључа“ који би могао надоместити снагу
једног двостиха који експлицитно, с омаглицом ноншалантности, исказује оно
што се прећуткује и скрива. У трансу певане ојкаче широко су отворене песничке бисаге из којих, пред очи и уши присутних, сипају и падају разбијени
комплекси, раскринкани табуи, исмејане предрасуде. У фијуку ојкаче нико није поштеђен, али нико се неће ни повредити, чак прижељкује да буде обухваћен двостихом. То је богомдано стање за играње и певање. И више од тога.
Дакле, искључујући сваку поделу ојкаче на одређене теме и мотиве, позабавићемо се појединим двостиховима који својим минималним језичким материјалом отварају пространу и, чудесних валера, лепезу значења, искуства и лепоте. Упустићемо се у „авантуру лова“ литерарних одлика ојкаче што плени својим складно уштиманим сликама, али често и вртоглавим призорима. Примери
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које ћемо навести чине нам се овог трена прикладним, у неку руку репрезентативним, напросто, ту су нам при руци, а могли смо, и те како, узети и друге.
Мена маши научила шкаши
па ме нашра свако вече сашра.
Као у свим примерима ојкаче, други стих је ударни, он изазива шок, распламсава асоцијативни чвор и отвара право решење. Овде је првим стихом дата
„проста изјава“ која, тек подупрта другим, затвара се у песничку слику. Први
слој значења огледа се у спознавању вјештине ткања и мукотрпног рада потом. Међутим, други слој значења је онај прави, јер упућује на вештину, занат
љубави, оно што је мајка саветовала кћерки која ће свако вече с мужем спавати. Отуда оно „па ме натра свако вече сатра“. Леонинска рима је богата и одзвања у благотворном ритму језика. Нарочито је оригинална рима натра-сатра коју је тешко пронаћи и код понајбољих наших песника.
Вечер’о сам и опеш сам гладан,
љубио сам и опеш се свађам.
Сјајна песничка слика, животна. Ову ојкачу не пева голобрадо момче, већ
бркајлија, искусан, ожењен човјек који се по ко зна који пут, после жене у кревету, опет свађа, наставља с препирком одраније започетом. Еротски облачић што
се винуо понад запенушаних тела у сапуници ужитка, брзо је нестао, прснуо и
поново је наступила прозаична стварност: инат, срџба, пркос. Поредба дата у
овој ојкачи добро је устројена и нуди директну везу између вечерања (хране)
и љубљења (тела). Није реткост да се храна пореди с љубављу. Ево нам ероса
у храни и телу: Сјешила се драга док вечера, / да је љубав слађа од тећера.
Кад бараба своју драгу љуби,
сшоји ткрипа кревеша и зуби.
Ова слика делује конкретно, сирово, буквално. Пуна је плотског, животног.
Чују се разни звуци: шкрипа, лупа, уздисање. Ојкача не преза од чистих еротских мотива, од слика најласцивнијег типа. Сав онај стид, она „срамота“, који
су саставни део патријархалног контекста, наједанпут уступају своја места
распојасаном, не ретко, бахатом именовању еротских ситуација у којима ври
електрика сексуалних чари: Јој, Милева, ђе си ме довела, / међу краке да пребирам длаке. Или: Ја сам своју малу капарис’о / диго ноге па јој оварис’о. Ове
слике песнички су сасвим релевантне, имају онај преко потребни лирски супстрат без којег ни једна поетска творевина не може опстати.
236

Кад се прија на јаја насади,
све полупа – нитша од пилади.
У једној од ласцивнијих ојкача, каквих има подоста у старој певанији, предочена је ватрена прија која не може да се контролише у љубавним загрљајима. С њом се није играти, не треба је пуштати да чини шта хоће. Јер, буде свашта и ништа – цврц, Милојка! Посебан аспект значења, изван овог степена
разумевања, јесте и својеврсни post scriptim, који не треба испустити из вида
при тумачењу овог двостиха: прија, изгледа, не може зачети – „ништа од пилади“. Од силних побачаја, остала јалова, но и даље бесни у кревету. Слика кокошијих јаја налази се у понајбољим ојкачама: Мала моја, кад проквоца швоја,
/ насади је на два јаја моја. Двоструко значење глагола проквоцаши и насадиши ствара изврсну песничку слику. Има и антологијски ојкачки двостих:
Мисли мала да је у рај вуку / док је јаја по гузици шуку.
Село вели: Бараба не ради!
– Село пуно моје копилади.
Овде се на обешењачки, типично барабски начин, слика сукоб села и барабе нерадника. На примедбу да је ленчуга и нерадник, бараба мирно, иронично
одговара да он и те како има посла, да је село пуно копилади која су његово
„дело“. Он наглашава да нема слободног времена, да је стално у „погону“ и да
никад стићи обиграти снаше и дјевојке. Слична је „радња“ и у овој ојкачи: О,
мој побро, копиле се рађа, / ајмо видјеш’ је ли ната грађа. Опет духовита опаска самозадовољних барабина који по природним менама знају шта се кад догађа. У народу кажу: кад у исто време киша пада и сунце сија – копиле се рађа! Дакле, наведена ојкача има скривену слику која је лирски снажна и убедљива. После „кише и сунца“ обично настаје прелепа дуга.
Мојој мајци додијало прело,
перућ’ моје крваво од’јело.
Ове стихове пева бараба што обиграва прела и не преза од туче: због
девојке, због ситнице, овог, оног... На прелима често плане свађа: момак не
сме бити кукавица. Свака провокација, прилика је да се пред цурама покаже
ко је ко. Туче нису безазлене. Ту се чупа прошће, фијучу кочеви, севне и
нож. Наведени десетерци изражавају несмирљив нагон обесног, али храброг момка који или већ носи епитет барабе или ће га ускоро „пришити“ на
леђа. Барабин има и пајдаша: Ево мене, ево мога рође, / не бој’мо се да и’ шрисша дође. Још један пример где се бараба исповеда после туче: Пискавица и
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Омарска дола, / шу је мене пребило к’о вола. У засенку оваквих слика налази се
забринута мајка која покорно пере, из прела у прело, синовљево крваво одело,
карајући га и молећи да се окане белаја.
Сшани, коло, крваву ши нану,
запе тетир о тљивову грану!
Псовка у првом стиху, на први поглед, дјелује жестоко, грубо. Међутим, у
њој има и вучјег тепања, јер – коло је и храм, утврда опуштања и среће. А псовати се морало, јер је шешир, симбол гиздавости и поноса момачкога, запео
за грану и пао под ноге: треба га одмах подићи као да није ни пао! Отуда
псовка тако директна и нагла. Дакле, шешир се никако не сме погазити. А ако
би се то (јаој!) догодило, ето туче, ето кола крвавога! Има овај двостих и у
варијанти: Крени, коло, крваву ши нану, / зап’о тетир о тљивову грану.
Овдје је већ подигнут шешир и, захуктало коло, питајући се зашто је стало,
већ креће. Туче неће бити.
Мала моја мртава и сува
па чешворе чарапе обува.
Јасно сведен призор. Мршава девојка крије своје танке ноге да би се домогла момка што јој се удвара. Има примера да девојка покрива у кући своја дугачка стопала ћебетом и тако чаврља с вереником који, обневидио, ништа не примећује. А и ако примети, толико тога му се на њој свиђа да се неће оканити долазака. Драстичан пример је овај: Моје мале једна нога мања, / па ша мања ону
већу гања. Слично је и кад девојка примети недостатак код момка, какву ману
коју би ваљало што пре заташкати, оправдати нечим другим и представити
његовом предношћу: У мог дике једно око мање, / па шо мање намигује на ме.
Свекрвице, де рано усшани,
осшали су суди неопрани.
Однос свекрве и снајке у ојкачи је увек проблематичан: најежено ривалство,
срџба, мржња, подметања… Ове стихове пева, у новом дому, добро ушанчена
млâда што се домогла кућне власти бацивши „манђије“ на свекрвиног сина, свог,
заслепљених очију и ума, мужа. Она одвраћа сина од мајке и, у фокусу дневних препирки са свекрвом, изоштрава љубав према своме мужу. Свекрвице,
сјеме од салаше, / сина волим бат ме брига за ше. Снајица, како у Босанској
крајини називају снајку, обрће улоге у кући, себе сматра „приоритетном“, неисцрпним „врелом љубави“ за свекрвиног сина. Никад краја жаокама, увреда238

ма, па и клетвама: Свекрвице, ’богда боловала, / тшалу сламе сама подерала.
Тешка клетва која свекрву осуђује на дугу болест, на сламарици!
Ој, ракијо, примакни се дути,
б’јела ми се џигерица сути.
Певати ојкачу без ракије – не иде! Култ шљивовице је огроман и он узима
своје жртве. То се нарочито догађа кад бараби онемили храна и кад посеже
само за „брљом“. Овај двостих предочава слику готово умирућег барабина који призива „лековиту“ шљивовицу к души, даје јој вантелесни смисао и својства чудотворног напитка који ће га ослободити свега. Сушење „б’јеле џигерице“ симбол је телесног пропадања, знак да је притерало цара до дувара. Али,
бараба се не плаши смрти: Браћо моја, нитша се не бојше, / само мене ракијом напој’ше. Молба је милосрдна, снашинска, мека: он иде на сигурно – добити чашицу ракије! За пијаницу нико не мари: Пијаницо, нико ше не воли, / само
мајка коју срце боли. Жалобитна и потресна слика. Мајка стрепи за сина којег
ништа од ракијског котла одвојити не може: Ево, кошла, ево браша мога, / не можемо један без другога. Или: Ево браће који добро шеку, / само иду гдје кошлови пеку. Створен је један потпуно независан, опустошен живот пун ракијске
нирване. Реални свет и дневне обавезе падају у воду: Жено моја и пешоро мали’, / кад ја пијем ши ме се окани. Бараба све попије: Тетко фирми гдје бараба
ради / и куја би крепала од глади. Пити ракију у што већим количинама, део је
барапског угледа: Ни бараба није лако биши / шреба буре ракије попиши.
Кад се сјешим како је у гробу,
дигнем ногу, прднем кол’ко могу!
Првих стих је загробно мутан, мистичан. Ни у сну се не дâ претпоставити
шта следи после њега: обешењачки шеретлук! Зачикавање саме Смрти! У
трансу ојкаче, певач се охрабрио да изазива и Црну госпу. Грешни бараблук!
Каква смрт, какви бакрачи! Релативизовано је ништавило и његови домети. Ко
шљиви то што се умрло, па шта?! Ево јунака поново живог, њему нема краја.
Томе доприноси ојкачка нирвана која слави живот, трајање кроз време, тродимензионалну материјалност и чулност света.
Умри, боже, да ши видим леђа,
јесу л’ швоја грбава к’о моја.
Тежачка песма коју ојкају физички радници, израбљени сезонци, теренци и
остали. Песник проклиње што му није дата земаљска срећа, моли бога да му
помогне да се спасе јаднога живота. Сматра неправдом то што је израбљен,
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уморан и грбав. Жели да подсети створитеља на своје муке, жели да га види,
ту, на земљи, поред себе, у свом животу, смртног, да упореди себе с њим. Па
онда хиперболисана жеља – да се ушуња у Еденски врт лепоте: Умри, боже, и
осшави кључе, / да се баја до раја довуче. Напаћени и неплаћени, дрвосече
густих крајишких шума пјевају и ово: О, јебем ши сикиру и жагу, / шо је мени
одузело снагу. Терет посла разнео је снагу и донео болест. А свему кумује сеја-ракија. Наоко, безазлена ојкача: О, мошико, одбићу ши ути, / ши си мојој
додијала дути.
Мени веле да манђијам лоле,
манђије су црне очи моје.
Очи су један од најчешћих мотива ојкаче. Истина, с њима се меша и какав
други. Оне редовно хипнотишу, изазивају вртоглавицу, подижу од земље…
Миг ока је снага која кладе ваља. Очима се разговара, шаљу сигнали: Мала моја дигни тетир горе / да се нате очи договоре. Лепо, једноставно, блиставо.
Тако наелектрисане очи могу изговорити и ово: Јуче ведро, данас наоблачи, /
реци, дико, гдје ћемо се наћи. Па онда: Види ши се по очима, мала, / да се не би
пуно ошимала. Намигивању никад краја: Мигни, мала, мигни оком на ме, / мигни дуто, па лези уза ме.
Видит, драги, онај чопор зв’језда,
’нако сам ши мараму извезла.
Двостих натопљен фином лириком топлине и сјаја. Упоредба извезене мараме са сазвежђем на небу одиста је величанствена. Одише снагом великог
талента народног песника. Има читава ризница прекрасних лирских слика:
Л’јепо ши је ноћу у воћару, / лампе сјају, цуре вечерају. Ето нам умилне чаролије вечерања и девојачког мира. На стиху „лампе сјају, цуре вечерају“, богме,
позавидјели би многи хаику песници. Лирски повјетарац пирка и из ових десетераца: Четљам косу, коса ми се вије, / драги ми се преко плоша смије.
Цурица се брчкала у води,
види јој се – боже ослободи!
Ова ојкача почиње „дискретним“ стихом који се расцветава у ренесансни
призор женског љепоте и обиља. Народни песник није буквално именовао шта
види, али је „пречицом над пречицама“, стихом: „боже ослободи“, изразио дивљење голој жени. С дуге стране, има у томе и сусрета са чудом, са непојамним призором интиме. Једна ојкача појашњава: Подигни ми суњицу драгане,
само пази – да ше не препа’не!
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Вољела би’ нег’ тшо очи виде
да мој баја из логора иде.
Ојкача није увек весела и духовита. Она је и тугаљива, жалобитна, заснована на трагичном осећању живота. Честа ратовања и изгибије донели су смрт у
многе породице. Сетној мелодији ојкаче одговара невесео садржај, она га превуче покорицом исконске уцвиљености. Наведени двостих пун је тешког ишчекивања, наде, мада све је узалуд: брат се никад из логора неће вратити: Молила сам њемачког солдаша / да ошвори на лагеру враша / да ја видим свога
милог браша. / Вид’ла сам га кроз плешене жице, / много му је пошавнело лице. Не вјерујући, сестра пева: Све б’ ја, браше, за швој живош дала, / најпослије очи обадвије.
Црна ми је роба омилила
ошкад су ми браћа изгинула.
Ово су стихови хомеровске дубине. Жал за браћом претворен је у обожавање црне одеће. Невероватна сила избија из овог двостиха, чудесно даривана
снага и нагон за животом, са тамним жигом и теретом успомена. Сличних својстава је и овај, нешто блажи пример: Цваши ружо, немој опадаши, / болуј, драги,
немој умираши. Или: Тамна ноћи, нитша се не чује, / само драга јаде јадикује.
Мој мишраљез кроз јелово грање
фатисшима свира усшајање.
Напад, у зору, на немачке војнике, насликан је свежим записом песничког
киста. Као да се ради о каквој доколици, а не о „бити ил’ не бити“. Понесено,
ведро, маштовито, народни песник је дословно нацртао смешну ситуацију у
којој су се задесили фашисти. Пред очи нам искрсавају слике бежаније војника у гаћама, панике у којој су се нашли буновни Немци који (сад више није
смијешно) покошени митраљеским рафалима падају међу „јеле козарачке“.
Претеча овога призора, налази се у ојкачи: Ко би рек’о чешрдесеш друге / да
ће Швабе поправљаши пруге. На подругљив и врлетно спретан начин исмејан
је непријатељ што поправља миниране пруге. Никад краја оптимизму народа
који се нашао у тешким ратним приликама. Никада краја шеретлуку и духовитости, вери да је побједа ту. Прекори страшљивцима и смутљивцима упућени
су на овај начин: Шшо је дике оде у војнике, / а тшо бена – осшало код жена.
Дрино водо, жубора ши швога,
немој биши међа рода мога!
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Овај болни двостих предочава историјску драму која се често надвија над
српским народом. Жубор Дрине душа је српска која спаја расејан и вјештачки
подељен народ. Прикривена клетва у првом стиху опомиње на последице.
Оно што је било незамисливо, постаје трагично стварно – граница на Дрини?!
Народни песник неће да повјерује у то. Између два реда избија слика вечитих
српских свађа, и неталента да се из истог корена, на широј географији, развије заједничка будућност. Тече мирна и распевана Дрина, али и мутна и крвава.
Аорта српског бића, у циклусима кроз историјско време, бива на дринским мостовима заустављана, јер се прекида проток истог народа с једне на другу
обалу. Негде у магли стиха тиња наговештај да границе на Дрини не може и
никад неће бити.
Овим примером завршавамо мали преглед ојкаче. Сигурни смо да би поводом многих ојкача било могуће написати шири коментар и извести подробнију анализу.
Вратимо се, на тренутак, лексичком плану ојкаче и предочимо њену стожерну ријеч – бараба – која је чини аутентичном. Појам бараба не налази се у
антологији Младена Лесковца. Тамо је бећар епицентрални појам. У контексту ојкаче бараба је исто што и бећар у бећарцу. И нешто више. А уколико бисмо на целокупни сплет проблема гледали аналошки, произишло би, у односу
на бећарац, да би се ојкача могла звати барабац. Међутим, то је само наш артифицијелни предлог који у народу не може опстати, односно, не може му се
наметнути.
Реч бараба настала је од имена библијског разбојника Барабе (Вараве) и
значи скитницу, пробисвета и пропалицу. У контексту ојкаче, бараба је и мргодни добричина, распојасани весељак, човек широке руке што народу даје
све, а себи не оставља ништа, врдалама што се мота око женских сукања и ракијских котлова. Он је кобна мешавина среће и несреће, нека врста сеоског боема без куће и дела, врлетник упућен у тајне и буџаке не само свога краја већ
и много шире. Бараба је често писменији од својих мештана. У џепу му се може
наћи исечак каквих старих новина. Бараба, у зору, низ стрме сокаке, пева сам.
Бећар, пак, потиче од турске ријечи бекар и представља човека без породице, лолу, весељака, мангупа, бекрију. Бикар, на персијском, означава човека
без посла. Бећари су били добровољци у Првом српском устанку. За разлику
од барабе, бећар је нешто питомији, природнији. На бећара се нико неће бацити каменом, на барабу хоће. Бећар није пуст човек, бараба јесте. Бећар се на
крају и ожени, бараба никад: он је вечно копиле! Бећар је потребан селу као
део извесног „позоришног имиџа“ у богатим шоровима. Бараба није: он је баксуз и фаталан човек који често млад одлази са овога света.
Ојкача је суптилна поетска творевина, с једне стране, меке женске умилности и сестринске самилости, а с друге, горштачке, мушке и хајдучке виолент242

ности. Она обухвата све битне координате и прилике у животу крајишког човека предочавајући његову сложену природу. Весело и тужно, комично и трагично, вечно се преплићу у ткиву ојкаче. Са књижевног становишта, ојкача је
релевантна духовна вредност са свим елементима поетске лепоте и непоновљивости. Она је рендгенски снимак крајишке душе, антрополошки моћан
отисак живота и маште, менталитетско огледало једног особеног поднебља,
судбине и света.
Ненад ГРУЈИЧИЋ
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ОТИМАЧИНА СРПСКЕ
КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ
У новије време, неке државе са простора претходне Југославије, кроз нематеријално културно наслеђе, језик – пре свега, грабежљиво инсистирају на
својој културно-политичкој ексклузивности. Докле то иде, показује и покушај
Хрватске да присвоји најзначајнији споменик српске ћириличне писмености,
чувено Мирослављево јеванђеље из дванаестог века. Својатање чувеног Јеванђеља само је сегмент хрватских аспирација на читаво средњовековно српско културно наслеђе у Босни, Херцеговини и Далмацији.
Прогон ћирилице, подигнут до саме границе фашистодине мржње према
Србима у Вуковару и другим деловима Хрватске, личи на најцрња времена, на
запаљен фитиљ и нове Голготе. Такви поступци мимо су закона и саме Европске уније која је ову државу примила у своје чланство.
Познато је да је хрватска држава, без укључивања и консултовања Срба из
Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије, номиновала ојкање (ојкачу) као искључиво своју духовну баштину и, уз благонаклоно одобравање Унеска, поставила на Листу угрожених вредности нематеријалног културног наслеђе
човечанства. Не помињући Србе као вековне баштинике ојкаче, Хрватска је начинила још један фалсификат, али постигла и аутогол, гледано на дуже време.
Она је, затим, на Репрезентативну листу Унеска, успела да постави и бећарац
и нијемо (глуво) коло иако су оба ова елемента нематеријалне културне баштине, најблаже речено, и српски. Хрватска номинује и (српску) гангу, као
„своју“ и ничију више.
Регистровањем ојкања (ојкаче) на Листи угрожених вредности Унеска,
као елемента хрватске баштине, без истицања доминантне српске позиције у
корену овог феномена нематеријалног културног наслеђа, потез Хрватске
изазвао је бурне реакције у једном делу наше, пре свега крајишке, јавности,
али готово никакве на институционалном нивоу. Осим ретких појединаца и
њихових реакција, све је било препуштено инерцији – нека тоне све што клоне. Стручњаци из ове области и наша држава нису учинили ни један корак како би Хрватској конкретно указали на недопустиве потезе. А понеки тзв. експертски (етномузиколошки) јавни глас имао је ефекат кукавичког коментара
у корист сопствене штете.
Некоректан чин Хрватске нанео је нови бол на још незацељеној рани обескућеног и расутог, протераног и униженог српског динарско-крајишког света.
Крађом поменуте културне баштине, грубо су избрисани трагови Срба у Хрватској, али и у Босни и Херцеговини, и шире. Управо кроз отимање и присва245

јање српске баштине, у финалном чину девастације историјских размера, извршено je најопасније и најдубље етничко чишћење у овом делу Европе после
Другог светског рата.
Хрватска је као врсту ратног плена присвојила елементе српског културног
наслеђа. Наведени примери су само парадигматски случајеви крађе и отимања. Таквом поступку, комшијској некоректности и дрскости, припадају најжешћа критика и отпор. Али, поновимо, велики део одговорности пада и на наше
институције. Без конкретне упитаности и реаговања на државном нивоу, не
можемо снажно указати на велику отимачину, нити кориговати или исправити
очигледну превару, а тиме ни на релевантан начин заштитити српску динарско-крајишку културну баштину.
Може ли нам шта помоћи фамозна Европска унија или ће и она прелазити
преко свега? И да ли ће нам ишта на овом плану значити ако и сами једнога
дана постанемо чланови ове sui generis творевине?
Своје духовно благо морамо, понајпре, уписати у наш, какав-такав Национални регистар нематеријалног културног наслеђа (НКН) Србије. А потом,
тамо где се елементи баштине прожимају, подстицати да буду унесени и у
сличан Регистар Републике Српске, односно Босне и Херцеговине. (Да је среће, тако би могло и са Хрватском.) И, без одуговлачења, заједнички номиновати исте елементе НКН на листе Унеска. Ту мислимо, пре свега, на ојкачу,
гангу, бећарац и глуво (нијемо) коло. То нам омогућава и Конвенција Унеска,
и његов Секретаријат.
А што се саме ојкаче тиче, Србија може одмах да је номинује на листе Унеска, јер ојкача је званично уписана у Национални регистар НКН наше државе,
што представља значајан резултат, којем су се, гле, супростављали неки наши
„салонски“ експерти. Као вековна вертикала психолошко-менталитетског, социолошко-антрополошког и историјско-културолошког профила, са свепрожимајућим духовним значењем за Србе Динарце-Крајишнике, ојкача је данас
заживела пуним плућима у Србији (Војводини, нарочито) и представља репрезентативни пример у свакодневном препознавању идентитета и континуитета овог крила српског етноса.
Србија до јуче није имала у својим законима синтагму „нематеријално културно наслеђе“, то јест „духовно благо“, чиме нису били створени правни механизми за номиновање поменутих елемента на листе Унеска. Хрватска, пак,
није имала тај проблем, па је поставила чак дванаест „својих“ елемената на
листе Унеска. У медијима, на кулшурним билбордима и другде, Хрватска на
сва звона рекламира поменуте елементе преузете баштине и уновчује их током туристичке сезоне на Јадранском мору и на друге начине.
У новије време, у Србији постоје извесни покушаји померања са мртве тачке, али и даље без здушне институционалне подршке и агилног лобирања на
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светском плану. Тек недавно, Србија је, коначно, успела да свој први самостални елемент НКН – српску славу, упише на Репрезентативну листу Унеска.
Следећи покушај биће оличен у српском колу. И то је већ нешто, но и даље –
мало, у каскању за другима. Облици присуства Унеска у Србији и обрнуто, како рече један етнолог, веома су јадни.
Ова књига показује раскошно културно богатство западног крила српског
народа и његове специфичне боје. Она јасно указује коме припада ојкачка певанија. Измештена из свог природног географског, историјског и културног
простора, ојкача данас, као што живот показује, увелико живи у Србији, најмасовније и најјаче – у Војводини.
После рата (1991–1995), у Србију је дошао огроман број Срба ДинарацаКрајишника. По званичном попису, у Србију je пристигло 617.000 избеглица и
прогнаника, од којих je највећи број Срба. Од тога, преко пола милиона добило
je држављанство Србије. Kao легитимни грађани ове државе, они имају загарантована људска права, па тако и право да по Конвенцији Унеска живе сопствено културно наслеђе.
С обзиром да је матерњи језик најважнији елемент нематеријалног културног наслеђа, српски (у ијекавској варијанти) кроз ојкачу пропевао је и достигао свој уметнички максимум отварајући богате бисаге животних тема и мотива, песничких слика и призора, те животних идеја и порука са менталитетским, карактеролошким и психолошким специфичностима Срба ДинарацаКрајишника.
У историјског генези нашег животног простора, важно je припоменути и велику државну колонизацију организовану после 1945. године од стране југословенске државе. Тада je у Србију, нарочито у њен северни део – у Војводину,
пристигло, највише из Босне и Херцеговине, али и из других југословенских
република, на стотине хиљада Срба Динараца-Крајишника.
Миграције српског динарско-крајишког становништва односе се на цео
двадесети век, али и на раније периоде. Од тих времена, кроз многе генерације, на плану нематеријалног културног наслеђа, у Србији су развијене бројне
заједнице, групе и појединци, који негују своју баштину с колена на колено изражавајући тако свест о сопственом идентитету и континуитету.
Уза све речено, данас у Србији живи око два и по милиона становника српског динарско-крајишког порекла. То je огромна и обавезујућа енергија која
налаже да држава Србија и њене институције законски регулишу и заштите
права својих грађана на плану очувања нематеријалног културног наслеђа.
Животне чињенице и динамика развоја поменуте традиције у Србији, бројност и агилност присуства њених облика, напросто налажу да ојкача и други
видови духовне баштине Срба Динараца-Крајишника буду препознати и на
светском плану, и нађу своје заслужено место на Унесковој мапи нематеријал247

ног културног наслеђа човечанства. Ма како нас одасвуд варакали и преводили жедне преко воде, од пресудног је значаја, и најважније, да сами себи не бацамо клипове у точкове, већ да упорно сабирамо своју баштину, чувамо и негујемо у оквиру сопственог народа и државе, штитећи је тако од ала и зала
што нас, извана и изнутра, непрекидно кушају и нападају.
Н. Грујичић
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РИЗНИЦА ИМЕНА ПЕВАЧА ОЈКАЧЕ

У потрази за српским ојкачима који су били чувени у своме крају, а неки и
шире, допро сам до друге половине деветнаестог века. Наравно, ојкачка певанија много је старија, и не зна јој се тачка заметка. Али у потрази за певачима
или онима који нешто о њима знају, можемо тек толико докучити. Нико се досад није систематски тиме бавио, нити је ко у деветнаестом веку, или раније, о
овим певачима поименце писао.
За ову прилику, најдубље, по години свога рођења, налази се ојкач Божо
Путник (рођ. 1872) из Гвозданског код Двора на Уни, а потом Станко Домузин (1875) из села Медна код Мркоњић Града, чувени извођач ојкалица. Пријашин Станка Домузина у извођењу потресалица, Тодор Тодоровић (1887),
живео је у Доњој Пецки код Мркоњића. У Јасеновим Потоцима код Мркоњића,
рођени с краја деветнаестог века, Никола Ђаковић Вурдаш и Милан Тодоровић Аничић. Из Бараћа код Мркоњића, такође рођени у то време, чувене старине из Поповића, звани Јеврићи, браћа Милан-Миланда, Павле-Пајо и Марко-Маркела.
Из Стројица код Шипова, рођени пре деветстоте године, Станиша Поповић
Бацо и Шпиро Тодорић Шпиретина. Са Кочићевог Змијања, Вујо Сладојевић
Штуцановић, рођен у Лусићима крајем деветнаестог века. У Заклопачи, код
Плитвичких језера, у ојканима предњачио је Раде Бубало Рада (1885). У Гвозданском на Банији, пак, Стоја Шесто (1887), чувени глас женске ојкачке певаније.
Из села Радић код Босанске Крупе, Илија Божин Бероња (1890) и Стојан
Петров Бероња (1891), изданци породице која је дала много певача. Затим,
Лазо Змијањац и Цвијо Змијањац, из истога места, рођени крајем деветнаестог века, као и Стеван Пилиповић, Илија Лонић Илкан и Максим Ковачевић.
Тога годишта, из Стекероваца код Гламоча, чувен је био Миле Копања, звани
Милекања, солунски добровољац.
Са Баније, из Великог Шушњара код Петриње, Ђуро Маричић (1892) и Танасија Полимац (1893). Затим, Макивија Миличевић (1895), удата Путник, са
Баније, из села Гаге код Двора на Уни. Са Купреса, из села Доњи Малован, Ђука
Канлић (1898). Испод деветстотог годишта су и Стеван Шукунда и Милош
Шукунда из Брезовог поља код Глине. Рођени поткрај деветнаестог века на
Кордуну, из села Трупињак код Крњака, истакнути певачи ојкаче: Јанко Божић
Јанкула, Мирко Кокир, Милић Кокир и Ђуро Мандић. Из Малобабића код Крњака, Симо Малобабић Кукан, рањен у Првом светском рату.
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Ово су били, по мом истраживању, најстарији ојкачки певачи који ће наново
бити поменути током овога записа. Преглед имена обухвата Босанску Крајину, Банију, Кордун, Лику и Далматинску Загору, и понешто шире, а потом и
Војводину (Србију). У томе су ми помогли пријатељи пореклом из крајишкодинарских крајева, који су, с колена на колено, успевали да запишу имена и,
понекад, друге податке. При руци су ми били и извођачи ојкачког народног
блага, живи чувари српске традиције. Међу њима, неки се прецизно сећаjу године и места рођења певача, или су им други пренели, а понеки – не. Гдегде се
уз годину појави редак животни детаљ, нека специфичност илити анегдотски
медаљон. То сам одмах уносио, но чешће, то су само имена и презимена, понекад са надимком, а што је у времену пред нама много, спомен за незаборав.
Ово ће бити први „регистар“ певача десетерачког римованог двостиха у разноврсним ојкачким мелодијама. Нема сумње, нека имена, па и она важна, неће изронити из пене заборава, напросто – живот са својим лавиринтима, без
Аријаднине нити, остави понеког у тами. Међутим, можда ће се тих загубљених, незаписаних имена у овој књизи, мотивисан њеним садржајем, неко од
читалаца, из своје или комшијске лозе, сетити и предложити за нова издања
ове или сличне књиге.
У мојој документарно-уметничкој емисији „Ојкача – вековна песма Поткозарја“ (ТВНС, 1990), народни песник, певач и и гуслар из Гареваца код Приједора, Остоја Миодраг (1925), сликовито наводи имена чувених певача после Другог светског рата. Када би се, вели, браћа Ковачевићи из Божића попели на три ашламе (трешње), ко год би их чуо, отворених уста би се чудио како лепо спарују гласове из крошања, удаљених и по неколико метара – па цео
крај ужива. Затим, наводи Васу Башића из Гареваца, који је и у старе дане непрекидно певао ојкачу, а с њим, у крају чувени, Драган Пецаљ и браћа Жежељ.
Миодраг истиче Драгу Врањеша и његове две сестре, Боју и Лазарку – кад запевају, свако би застао од милине да их чује.
По другим изворима, понајпре из породице Брдар, међу значајним певачима ојкаче у Поткозарју, налази се и Лазар Брдар (1910) из Горње Драготиње,
који је вештину пренео на своје синове, Момчила Брдара и Слободана Брдара
(виђеног ојкáча и тамбураша, зналца старијих „гласова“). У чувене певаче ове
генерације, спадају и Новак Јаворић из Јутрогуште, Свето Томић из Драготиње и Ђидо Кукавица из (Босанског) Новог Града.
Милорад Саџак (1937) из Горње Драготиње, знао је и „гласове“ са Баније и Кордуна, и многе старије, истицао да је ојкача „урођеничка пјесма“, у дубинском смислу речи, и да се пре распада СФРЈ није смела певати у хотелима у Приједору и другде. Из Горње Драготиње су и Драгољуб Пешевић, Дра250

ган Стојаковић, Лазар Стојаковић, Милан Турудија, Раде Турудија и Ратко Турудија.
Затим – Манојла Курнога (1910), Бојан Микановић (1911) и Драгутин Гаврановић (1912), сва тројица из Буснова. Уз њих је и Гојко Ћирић (1912) из Марићке. Онда, нова генерација из Буснова, Здравко Милутиновић, Раде Микановић (1938), Душан Микановић (1940), Саво Микановић (1941) и Раде Косић
(1946). Следе, Бјелан Миодраговић (1937) и Раде Предојевић, из Марићке.
Око Приједора следе, Алекса Мршић из Расаваца, Раде Ковачевић из Орловаче, те Душан Врховац и Нико Зрнић, из Нишеваца. Раде Стојановић из Великог Паланчишта, Ранко Јовановић из Гаћана, Боро Роквић из Ракелића, Рајко
Будимир из Пејића, те Стојан Ратковић („оперског“ гласа), Слободан Кецман Ћабо, Раде Анђелић, Радомир Анђелић и Драшко Кусонић – сви из Миљаковаца.
Митар Торбица (на бициклу певао до Приједора), Новак Торбица и Милош
Кнежевић Шара, сва тројица из Гомјенице, Драго Микић са Балтиних Бара,
Митар Радаковић из Гареваца, Драган Вујичић и Урош Вујичић из Саничана.
Из села Бабићи, Драган Кос и браћа Панићи – Винко, Милош и Добривој.
Затим, Миле Богун, Драго Богуновић, Маринко Богуновић и Ратко Цвијић, из
Брезичана, те Мићо Бојанић Брада и Вукашин Савић из града Приједора.
Из Омарске, чувени ојкачи: Бранко Ћуп (1924), Драго Дакић (1929) и Славко Секулић (1932), првачили у Старом козарском колу на зборовима око цркава брвнара у Марићкој и Јелићкој. Познате певачице: Радојка Мамић (1931)
и Мира Вучета (1937). Затим, Мићо Ћуп (1943), Бранко Старчевић (1947),
Војислав Секулић (1952) и Борислав Секулић (1954). Из Пискавице, Милорад Глигић Тубан, из Верића Никола Зрнић, Милорад Касаловић, Дарко Ђуђић, Драгиша Ђуђић, Славко Ђуђић, Лука Лазић, Ратко Лазић, Маринко Кондић и Новак Кукић.
Три брачна пара – Сретко Башић и Деса Башић, из Гареваца, Новак Микановић (родом из Буснова) и Перса Микановић (родом из Великог Паланчишта), супружници са Урија, Радован Пекић и Вука Пекић, из Малог Паланчишта, чувени и по етно-музеју.
Међу истакнутим поткозарским певачицама ојкаче налазе се Мика Ђурица
(1930) и Драгиња Карлица из Брезичана, Анка Вујичић (1930) из Јеловца,
Боја Качавенда из Доње Драготиње, пореклом из Стригове, радила у Немачкој, Анка Стакић (1937) из Јаруга, Милева Дрча и Радојка Дрча, из Горње
Драготиње, Дара Балта (1937) из Бабића, и још једна, млађа десетак година,
истога имена и презимена, те Деса Савановић из Доњих Гареваца, Рада Новаковић из Омарске, Дара Савановић из Великог Паланчишта, Душанка Тубин из
Јеловца, Стана Шкондрић из Бабића, Милка Вукобрат из Паланчишта и Нада
Јаворић из Доњих Гареваца. У новије време, из Верића: Мирјана Ђуђић, Борка
Вучковац, Јелена Поповић, Зора Талић, Винка Драгичевић и Радана Поповић.
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Квалитетан ојкачки изданак у Поткозарју оличен у талентованим младим
момцима из Горње Драготиње представљају Дарко Дрча, Младен Турудија,
Дмитар Турудија и Радован Егић. Они су имали јаку подршку у старијим мештанима-певачима и тако стасали у веродостојне настављаче ојкачке певаније. Делују организовани у групу „Ново Поткозарје“, која је настала из старије,
„Поткозарје“.
Најчувенији тамбураш пореклом из Поткозарја несумљиво је Рајко Кнежевић Брајић (данас живи у Земуну), који је пре неколико деценија снимио за
Радио Београд две сингл-плоче са завичајним звуцима и стиховима: „Сан мајке Младена Стојановића“ (1967) и „Битка за Травник“ (1969). Он је од свог
оца Стојана научио да свира тамбурицу и превазишао га у тој вештини. Најчувенији тамбураш у том поткозарском крају, пре Рајка Кежевића Брајића, био је
Перо Цвијић из Ахметоваца, који је, кад је чуо како млади Рајко свира и пева,
подигао његову руку и рекао: „Ево мога насљедника!“
Рајко Кнежевић Брајић памти певаче пре Другог светског рата, који су преживевши козарско страдање, наставили с ојкачком певанијом и после рата. То
су, пре свих, певачи-прваци рођени двадесетих година двадесетог века: Драго
Чобан из села Прусци, Ђоко Лукић из Побрђана и Мићо Брдар из Марина. Затим, Милан Кравић из Стригове, Микаило Кнежевић и – Мирко Радак из Драготиње, који је погинуо у Другом светском рату. Чувени првак у колу био је
Жарко Боројевић из Сводне. Ненадмашне до данашњих дана остале су певачице из те старије предратне генерације, из села Драготиња: Драгица Саџак,
Радојка Дрча, Драгиња Брдар, Сава Томић, Пава Томић и Миља Томић.
Рајков отац Стојан памтио је још старије певаче, сви из породице Шипка у
селу Јутрогошта.
О томе колико су у Поткозарју и на Козари били омиљени тамбураши код
девојака, говори легенда коју је пренео Рајко Кнежевић Брајић. Давно, један
ружан момак запросио је лепу девојку, и одмах био одбијен. Но када је поново
дошао у њену кућу, овога пута са тамбурицом, затекао је девојку како просијава брашно за столом, у омаленом старом ситу. Запевао је уз тамбурицу и омађијао девојку. Онако ружан, крунећи ситне звуке низ јецајуће жице, тамбураш
се из секунде у секунду пролепшавао, а девојка му, хипнотисана, не испуштајући сито у покрету, пришла по трагу просијаног брашна и рекла да хоће да се
уда за њега!
Ево певача из Челебинаца код Дубице: Симо Вуковић (1925), Милинко
Кнежевић (1925), Бошко Кос (1928), Бранко Вучићевић (1930), Рајко Вујичић (1932), Свето Гајић (1932) Радован Влаховић (1934) и Свето Бојић.
Певачице из Челебинаца: Анђа Кос (1921), Анђа Вуковић (1923), Зора Кнежевић (1923), Милосава Ковачић (1930), Даница Влаховић (1931). Ранко
Вујановић из Читлука код Кнешпоља, Љубан Зец из Кнежице, Бошко Николић
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(1950) из Међувође, те Душан Кунић (1933) и Душан Ћиверица из Јеловца.
Чувени су и Момчило Бера, Здравко Бера и Војин Бера, из Новог Града, те Рајко Антонић из Сводне.
Из Прусаца код (Босанске) Костајнице, Драгутин Лујић (1919), Ђуро
Сердар (1934), Љубан Кресојевић (1936), Љубан Дејановић (1937), Војин
Сузић (1937), Бранислав Лујић, Неђо Јанковић, Млађен Грубљешић, Драган
Лукић Чавић (живи у Банату) и Остоја Јанковић. Из Прусаца, жене: Милева
Лујић (1920), Милица Кресојевић (1933), Мира Сердар (1938), Стоја Шурлан (1939), Даница Обрадовић, Душанка Глигић, Милена Глигић, Дара Мачак и Радојка Мачак.
Из Побрђана код Костајнице, Бошко Томић и Милутин Боројевић. Из Куљана, Вељко Јокић (1934), Раде Вранешевић, Живко Мачак (свирао и усну хармонику) и Бошко Маринковић. Из Мракодола, Даница Глигић (1934). Из Жуљевице код Новог Града, Рада Гајић и Здравко Згоњанин (живи у Бијељини).
Из Добрљина код Новог Града, Нада Дејановић (1939). Из Водичева, Мирко
Згоњанин, те Милорад Ђурђевић и Бранко Кресојевић, оба живе у Новом Саду.
Банија је значајна ојкачка регија. У прикупљању имена, највише ми је помогао Милорад Лонић из Новог Сада, а њему, опет, Милан Половина, пореклом
из Лушчана код Петриње, данас настањен у Сремској Каменици. Један од казивача, Стево Васиљевић, из Чавловице код Двора на Уни, данас живи у Новом Саду, навео је да су у његовом родном селу познати ојкачи: Милан Васиљевић (1922), Лазо Васић, Раде Васић, Мишко Личина, Боро Ковачевић, Љубан Васић, Милан Вујаклија, Душан Васић и Мишко Матикош. Женски гласови
су драгуљи на Банији. Рођене између 1940. и 1953. године, из Чавловице су
Милка Тинтор, Ева Тинтор, Мира Васиљевић, Милка Вујаклија, Зорка Васиљевић, Мира Васић, Анђа Васић и Зора Васић. У селу Брезово Поље код Глине,
чувени ојкачи су Милан Петровић и Мишко Петровић.
Сава Путник (1951), родом из Гвозданског код Двора на Уни, данас живи
у Руми, наводи певаче из свог села и шире. Као најстарије помиње Илију Бека
(1902) из села Беке и Јандрију Берића (1902) из Гвозданског, који је певао
и уз гусле. Даље, из Гвозданског су Душан Нишевић (1925), Илија Шесто
(1927), Драган Славуљ (1928), Драган Путник (1928), Раде Шесто (1931)
и Раде Путник (1949). Познате певачице из Гвозданског: Олга Славуљ
(1927), Боја Путник (1928) и Ана Шесто (1931). Из Шамаричке Драгe, Петар Вучковић (1919), био познат и по свиралама и по бубњевима, затим, из
истог места, Софија Вицковић Чолић (1923) и Љуба Нишевић Вукелић
(1928). Из Зрињске Драге, Драган Вицковић (1946).
Дабоме, неугасла ојкачка певанија преношена је с колена на колено. Божо
Путник (1872), из Гвозданског (Двора на Уни), научио свога сина Самуила
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(1901) да пева. Самуило (Самојло) Путник пренео, затим, на сина Драгана
Путника (1928), а овај опет на свога – Раду Путника (1949). Уз разноврсне
ојкачке мелодије (и обиље римованих двостихова), пренесена је и она са чувеним рефреном „Траво, траво зелена“. Стоја Шесто (1887) научила је од
своје мајке Макивије, па пренела на унуку Боју (1928), а ова на своју ћерку
Саву Путник, поред мноштва разних ојкача, и песму „Вијала се врбичица“. Затим, Макивија Миличевић удата Путник (рођ. 1895), из села Гаге код Двора
на Уни, научила је, поред осталог, од своје баке и песму „Широко је лишће
ора’ово“.
По казивању Јанка Вилуса (1950) из Лушчана код Петриње, данас настањеног у Ветернику, најстарији певачи из његовог села су Милош Маркиш
(1909), Јазо Бјелановић (1910) и Мишан Кокорун (1912). Јован и Мишан
су често певанију започињали стихом: „Јово Мару на свиралу зове...“. Они су
били уметници и уз дипле и бубањ. Затим, ојкачи Миле Бјелановић и Ђуро
Миљевић, те гуслар Јанко Раделић (1917). Рођени између 1915. и 1920. године – Миле Виторац Милета, Душан Маричић, Петаш Раделић, Раде Раделић,
Јанко Раделић и Божо Вилус, певали и на перушању и машинању (вршидби
жита). Рођени између 1925. и 1930. године, Мирко Виторац, Ђуро Вилус, Пера Вилус и Адам Миљевић Ашун.
Рођени између 1932. и 1935. године, из Лушчана, Раде Маркиш Паћун, Душан Бјелановић, Милош Маркуш Мрмић и Мирко Шербеџија. Рођени између
1936. и 1938. године, Мирко Виторац, Милан Гвојић, Јанко Маричић, Божо
Вилус, Ђуро Кашпенда и Ђуђа Стаменић. Као чувена мајсторска косачка група,
познати су Ђуро Вилус Рођечки, Миле Раделић Крљо, Петар Вилус и Љубан
Вучковић. Из Горњих Лушчана, најбоља дружина ојкачких певача: Стево Цвијић Плеша, Танасија Цвијић Ичов, Лазо Кулојевић Лакан и Ћане Крујаић, свирао и певао и уз двожицу-тамбуру. Ојкачки дует чинили с Миле Рула и Миле
Мећава Мали, певали ојкаче са рефреном „Марице, Маро“, у возу јутром на линији Дреновац – Бански Грабовац – Петриња.
Мешовита женско-мушка певанија, са рефреном „Дрмај, задрмај, дрм кожуном, дрм, дрм, дрм“, чула се и при радовима на пољима: Анђа Стаменић, Анђа
Половина, Илија Половина и Дујо Бановић. Женска дружина, при жетви и сушудби: Ружа Раделић, Стоја Раделић, Душанка Раделић и Драга Вилус. Женска ојкачка дружина, на челу са Станом Раделић (1920): Ана Виторац, Драгица Гвојић, Марица Кашпенда, Сека Стаменић и Мара Вучковић. Пре последњег рата, ТВ Загреб снимила је њихово певање: „Устај јање, шеница се жање“.
Зорка Миљевић, Љуба Јаић, Драга Миљевић и Марица Виторска, изводиле су
такозвано „тежачко пјевање“, са почетним стихом: „Кад погледам преко свију
села...“. Из Лушчана је, по казивању Милоша Маричића, и Миљка Виторац
(1931). По извору Милорада Лонића, певачице из Блиње код Петриње, Дра254

га Видмар, Милка Голубовић и Душанка Павловић, наступиле су на ТВ Загреб
12. априла 1959. године.
Из села Горња Бачуга код Петриње, по казивању Јанка Вилуса, познати певачи и тамбураши: Живко Пречаница (1936), Милан Пречаница, Станко Рајшић Тандар (1935), Ђуро Рајшић, Никола Кашпенда, Васо Метикош и Васо
Рајшић (1938). По казивању Милоша Маричића из Горње Бачуге су и Лука
Јањанин (1928), Стеван Кашпенда (1930) и Ђуро Рајшић (1940), а из Доње Бачуге, Ђуро Ђукић (1925), Јован Саве Грубјешић (1931), Марица Туропољац (1936), Јован Адама Чучковић (1938) и Петар Луке Мађарац (1940).
Казивач Милош Маричић (1944) из Великог Шушњара код Петриње, наводи певаче из свога села: Танасија Полимац (1893), Ђуро Маричић (1892),
Милан Голеш (1905), Станко Маричић (1906), Бранко Маричић (1918),
Мика Бунчић Невајда (1921), Павао Маричић (1921), Љуба Милобратовић
Бркић (1925), Ђуро Јањатовић (1927), Божо Голеш (1928), Даница Бркић
(1930), Никола Маричић Пјево (1930), Ђорђе Маричић Мацан (1930), Јоцо
Милобратовић (1934), Љубан Маричић (1936), Станко Кончар (1938) и
Даница Бунчић (1947).
У Банском Грабовцу код Петриње: Станко Штековић (1928), Љуба Штековић (1928), Стево Милић (1929), Ђуро Секулић (1933), Стеван Бандур
(1933), Душан Мартиновић (1934), Ђука Мартиновић Ђујка (1935), Васо
Јекић (1945), Лазо Штековић (1946), Драган Јекић (1949) и Адам Штековић (1955). Из Јошавице код Петриње, Петар Пауновић (1927) и Бранко Пауновић (1938). Из Влаховића код Глине, Евица Штековић (1952), данас живи у Шапцу.
Стеван Радановић (1948) родом из засеока Дангубе у Брезовом Пољу код
Глине, и сâм одличан ојкач и чувени тамбураш, дао ми је чудноват списак певача и певачица из овога краја – сви презименом Петровићи, а различитих лоза. Његов отац Остоја Петровић (1927), преминуо млад – у тридесет седмој
години, трговац, певач и гуслар, хајдучког нерва, самоуки мајстор у дрвету и
ковачини. Правио од јавора гусле и тамбурице-трожице, ничије нису звучале
попут његових. Као ојкачки првак, одлично упаривао са Мојсијом Петровићем
и Љубаном Петровићем. Најупчатљивије – уз ракијски казан: „Ево котла, ево
брата мога, / не можемо један без другога“. Стеванови родитељи, Остоја Петровић и Даница Радановић, донели су на свет петоро деце, која носе мајчино
презиме – отац није хтео да се венча.
Најстарији из Брезовог поља, Стеван Шукунда и Милош Шукунда, рођени
су крајем деветнаестог века. Кажу да бољих певача од њих у крају није било.
Истог презимена – Шукунда, прилично млађи, Гојко, Живко и Душан (сâм певао упарених гласова, као двојица). Никола Товарлажа, добар ојкач, имао шесторо деце, два сина и четири кћери. Син Драган наследио очев певачки дар.
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Други Драган (Алексе) Товарлажа, умео да пева двогласано, као да су двојица. У доњем делу села, Никола Марић, певач и виртуозни мајстор уз цимбуле,
жичани инструмент.
Миле Петровић (1901), имао је више надимака, Пјета, Ремић и Фајтер. Он
и његова жена Јања (1906) били су одлични певачи. Имали осам синова и
једну кћер. Као певачи познати су синови Љубан, Васиљ, Душан и Перо звани
Периџан. Јања би повела: „Мајка кара Перу говедара“, а четири сина прихватила, прикључио би се и отац Миле. Ако би наишли Остоја Петровић и Мојсија
Петровић, певанија би се отегла до зоре. Затим, Душан Петровић Пинтар
(1906), мајстор каца и бачава, и његова три сина, од којих је најбољи певач и
тамбураш без премца био Драган Петровић.
Затим, Стојан Петровић Котуран (1911), са женом Маријом (1933), донео на свет десеторо деце, три сина и седам кћери. Већина су певали. Следи,
Алекса Петровић (ту негде Душановог и Стојановог годишта), радио у Америци. Одмах иза њих, Алекса Петровић (млађи), Перо Петровић, Гојко Петровић, Ђуро Петровић и Илија Петровић. Најизразитији међу њима био је Ђуро
Петровић (1938), плећат и грлат горостас – кад поведе песму, мало је ко могао дићи терет ојкаче за њим. Онај ко би га слушао, три дана би му у ушима
звонило. Из Дангуба, врсне жене-певачице: Ранка Петровић, Јања Петровић,
Василија Петровић, Љубица Петровић, Даница Петровић, Драгиња Петровић,
Стана Петровић, Душанка Петровић и Мира Петровић.
У засеоку Ракотић, Јово Петровић звани Ђаковић и жена му Василија, затим, браћа Мирко и Драган Петровић, Мићо Петровић и Живко Петровић, звани Вајић. Василија је првачила мушкарцима и била у стању да се с њима у ојкачи носи до у неки комад ноћи. Ако би неко, а не зна да пева, хтео да се прикључи, она би га одгурнула: „Немој за мном да бердочеш и арлауачеш.“ Или:
„Немој да белентраш и абезиш.“ Из села Чавловица код Глине, Мика Петровић
(Босиљка). У засеоку Ракотић, Јован Литра, добро басирао. Никола Грива,
звани Јежан, добар певач, имао четворо деце, сви певали: Драган, Душан, Даница и Мика.
У књизи „Азбучник села Комоговине“ (2014), аутор Милош Кордић, познати српски књижевник, каже: „Одувијек су Комоговљани, и мушкарци и жене, били на гласу као добри пјевачи... Није било догађаја који није обиљежила
и ојкача. А понекад није морало да буде било каквог повода – довољно је било да се негдје сједне, поприча, па да је неко поведе.“ Кордић доноси списак
певача ојкаче из овога места у близини Костајнице, чувених после Другог
светског рата, педесетих и шездесетих година: Љубан Дабић Угљеша и његов
брат Милан, Ранко Кордић, Бошко Зебић, Милан Дабић (Стевћев), Душан Дабић (Петров) и Јоцо Кордић (Милорадов), те Радојка Дабић (Стевћева), Ранка Дмитровић, Љуба Дабић (Драгана Ковачевог), Мика Плављанић, Љуба
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Дабић, Зорка Кордић, Ранка Илибашић, Невенка Дабић (Стевћева) и Нада
Дабић (Кузманова).
У поменутој књизи наилазимо и на опис: „Некад смо по пјевању ојкаче, кад
у неко доба ноћи прођу Комоговином, посебно у ноћи између понедјељка и
уторка, кад би се у повратка са сајма у Костајници задржали у некој од успутних гостионица да се провеселе, па би тако весели и запјевали, могли препознати Беговљане, Доњобажучане, Јошављане... Тако и они Комоговљане.”
На Кордуну, око места Крњак, у неколико села – одувек добри певачи ојкаче. Тако, у селу Трупињак, рођени крајем деветнаестог века, певали у првој
половини двадесетог: Јанко Божић Јанкула, Мирко Кокир, Милић Кокир и Ђуро Мандић. Да су живи, имали би данас преко 120 година. У Бреборници, Милан Паковић певао ојкаче уз тамбурицу-трожицу (банијско-козарски штим).
Из Јаснић Брда, Мирко Вукобратовић, врсни ојкач и тамбураш уз четворожицу, а Перо Кунић, Никола Радовић Џајо и Милорад Матијевић, били су и у тамбурашком оркестру који је радио при школи у селу Горњи Будачки. У малим
Црквинама, Милан Матијевић Брацко, певао је уз тамбуру-самицу, упокојио се
почетком 2014. године у Инђији.
Са Цвијановића Брда, код Вргинмоста, изузетан глас имао Раде Цвијановић. Певао је и уз тамбурицу-трожицу. Из исте општине, у селу Габрићи – Ђуро Габрић Ђикан и Владо Габрић, а из Малобабића, старина Симо Малобабић
Кукан, рањен у Првом светском рату. Симини потомци – син Миле-Кукан, унук
Милан и праунук Миле, који као избеглица живи у Павлишу код Вршца. Добар
ојкач био је и Никола Малобабић Игњат. У месту Војнић, познат певач Раде
Малешевић. Из села Бугар на Кордуну, Зоран Смиљанић (1970), добро загони ојкачку певанију. Као посве млад, певао по Гушти Бугарској и Кордунском
Љесковцу. Живи и ради у Батајници. Из Чремушнице код Вргинмоста, Стево
Бекић, добар певач кордунашких ојкача и других песама, поуздан познавалац
старине из завичаја, живи у Београду.
Око Мркоњића Града, по сведочењу бањолучког етномузиколога, академика Владе Милошевића (1901–1990), после Другог светског рата, сачувана је
ојкалица, нарочито у селима Пецка и Медна. Али, како вели, подједнако је има
и у Лици и северној Далмацији. У селу Доња Пецка, најчувенији, надалеко, били су, поменути, Тодор Тодоровић и Милан Каурин. Они су певали стихове
„Закошена ливада зелена“, у једној, косачкој, а „Мене моја сјетовала мајка“, у
другој, пјанској потресалици (ојкалици).
У потрази за именима, помогла ми је Светлана Спајић (1971), позната
уметница ојкачке певаније, извођач српских традиционалних песама, врсни
педагог и тумач овог феномена. Она преноси запажање Владе Милошевић –
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да се у родбини Тодоровића певало од давнина, те да је, како вели Спајићева,
угледни академик набасао на песме и певаче из временске капсуле, неспорне
аутентичности и архаичности.
Значајне трагове оставио је, даље, Владо Милошевић у емисији „Пјевачи народних пјесама“ у циклусу „Трагом фолклора Босанске крајине“ Радио Бањалуке (1980-1981). Отуда, вреди цитирати његов пасус: „Мислим да је потресање, ојкање најстарији вид народног пјевања иако то не могу ничим доказати. Прототип потресања показали су Тодор Тодоровић, у оно вријеме шездесет седам година и Милан Каурин, четрдесет осам. Нешто боље, савршеније и
складније ја нисам чуо. Дуги дах, сужена интонација интервала, алтернација,
па претапање гласова, чулна снага тона, те архаичност дојма, све скупа врло
импресивно дјелује. Глас млађег пјевача Каурина је снажан, звонак. Глас старијег мало замагљен, мутан, услед година, дувана и ракије. Растом и тијелом
изразити и наочити, нарочито Каурин, дошли су у Мркоњић Град – у то вријеме 54. године кад није било батеријских магнетофона – чисто и лијепо обучени. Хватање њиховог пјевања обавили смо у згради гимназије. На терену око
Мркоњића много ми је помогао Војо Радовановић, бивши ученик учитељске
школе у Бања Луци, а у оно вријеме био је просвјетни инструктор. Обишли смо
Медну и Пецку, и преко Бараћа вратили се у Мркоњић. У Пецкој сам чуо пјевање ове двојице и још другога, односно трећег пјевача, Станка Домузина. Била
је недеља кад су Тодоровић и Каурин стигли аутобусом у Мркоњић. Прво смо
свратили у хотел да се окрепимо ракијом. Ништа без ракије! А затим смо прешли у гимназију.“
Ево из те емисије и сећања на трећег изразито талентованог ојкача Станка
Домузина: „Врло је то импресивно било кад сам ја то први пут чуо! Наиме,
ствар је у том што је он мало био припит, а кад је пјевач припит, онда он другчије, интензивније пјева, тако је Станко, умјесто, рећемо, секунде малог интервала, чак скакао до читаве кварте, али кад је дошао да снимамо у Мркоњић,
пјевао је складније.“
Из села Густоваре, између Мркоњића и Мањаче, чувен је био брачни пар
Никола Костић и Стана Костић. Певали путничке песме, ојкалице и друге потресалице, што насамо, а што скупа. Реткост је да заједно мушко и женско изводе потресалицу.
Светлана Спајић одавно се пита где су нестали и где се данас налазе бројни
снимци Владе Милошевића за кога се зна да је познавао преко три стотине певача. И, збиља, где је то снимљено благо данас? У Бањој Луци нико ништа не
зна, или неће да зна, ни појединци ни институције. А неки су се представљали
као чувари заоставштине Владе Милошевића. Ући у траг том снимљеном материјалу, значило би открити рудник злата наше најстарије певаније и одржати трагове и свест о духовном благу које нема цену.
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По забелешкама Милорада Лонића, у Јасеновим Потоцима код Мркоњића, с
краја деветнаестог и с почетка двадесетог века чувена су двојица, Никола Ђаковић Вурдаш и Милан Тодоровић Аничић. Од средине двадесетог века до данашњих дана: Гојко Убипарип Вуне, Маринко Ђаковић Вурдаш, Ђуро Ђаковић
Митрићев, Боро Говедар, Жељко Говедар, Јован Убипарип Вунин, Бране Палалић Поточар и Мирко Убипарип Стевчев.
Из Бараћа код Мркоњића, с краја деветнаестог и с почетка двадесетог века,
чувене старине из Поповића, звани Јеврићи, браћа Милан – Миланда, Павле –
Пајо и Марко – Маркела. Затим, Симо Гогић Гога, Стеван Дакић, Јован Гајић
Јовека и Јово Шушњар. Из друге половине двадесетог века до данас, Ратко
Томичић, Урош Томичић, Максим Поповић Јеврић, Војин Поповић Јеврић, Момир Поповић Јеврић, Милан Поповић Јеврић – Мићо, Симо Дакић, Жељко Гогић, Душан (Јован) Шушњар, погинуо у Сарајеву током најновијег рата.
Горан Вид Лакић прикупио је имена певача из села Баљвине код Мркоњића:
Лазар Ерак (1912), Милош Стевановић (1914), Благоје Тешановић (1916),
Ђуро Коњевић (1920), Милован Лакић (1923), живео и у Сремској Митровици, Ђуро Ороз (1924), Млађен Панић (1928), Млађен Ороз (1928), Бранко Кнежевић (1930), Милојко Лакић (1932), Стојан Тешановић (1936), Стана
Коњевић, девојачко Тодоровић (1937), Недељко Коњевић, (1938), Томо Томица Ерак, Светко Тодоровић, Владо Тодоровић (1944), Светко Лакић (1958),
живео и у Бечу, Бошко Тешановић (1958), преселио у Сремску Митровицу,
Јово Јоја Лакић (1962) и Младен Мане Тешановић (1964), преселио у Бањалуку. Приликом једног снимања емисије „Село весело“, после неколико изврсно изведених ојкача, Стана Коњевић је запевала једну тог момента створену:
„Грло моје, да ти је бомбона, пјевало би преко радијона.“
Из села Бочац према Бањој Луци, рођене на лому деветнаестог и двадесетог столећа, врсне певачице Јока Пејић и Стана Панић. У већ поодмаклим годинама седамдесетих прошлог века, певале су „на радио Сарајево“. Затим, Митар Грбавац (1902) и његов син Мирко (1937), који је преминуо „неђе“ у Холандији, па пренесен у завичај. Чувен је био и те како и Душан Буботић Милиновић (1917). Прича се како је једном Митар Грбавац пошао из Бочца у чувену Врховину да уврши неки посао и путем све време певао. Кад се примакао
Врховини чуо га неки човек па – њему у сусрет, и онда га свратио у своју кућу.
После је тај домаћин свуда причао: „Ја изађо’ да видим ко тако лијепо пјева,
кад оно снијег до пô паса, а Митар го и бос у својој пртини к’о соко пјева.“
Мићо Савановић, сакупио је руковет имена са Кочићевог Змијања. Пре свега, ту је Вујо Сладојевић Штуцановић, рођен крајем деветнаестог века у Лусићима. И у дубокој старости поваздан певао. Кад би га питали зашто непрестано пева, он би одговорио: „Роде, ко радосно стари, и гроб му послије пјева.“
Борко Савановић Боркота, рођен на међи деветнаестог и двадесетог века у
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Локварима, на лицу места стварао стихове и певао. За њега су говорили: „Кадa
пјева, ко да муња сијева.“ Затим, Васо Карлаш (1935) из Добрње, Слободан
Мачкић из Ситнице, тамбураш и певач. Душан Кочић (1938) из Раткова, певач, тамбураш, често певао сâм, умео се потући због ојкачке певаније. Мирослав Савановић Роскић (1933), говорио да „човјек без пјесме, не може дотаћи
радост неба“. Лука Медар, по казивању Јове Савановића из Бањалуке, рођен
иза Гуслова, од Ситнице према Кључу, одличан певач. Жарко Божић, из Дујаковаца, заселак Божића; народ му спевао двостих: „Пјева Жаре, све Змијање
јечи, / ријеч свака једну болест лијечи“. И, млађи од претходника, Перо Вулин
(1962) из Горњег Раткова код Рибника.
Скендер Вакуф, данас Кнежево, на подручју села Мокри Луг, по увидима
Горана Вид Лакића, амбијент је добрих певача ојкаче: Симо Лакетић (1905),
Бранко Лакетић (1906), Симеун Лакетић (1906, Душан Вуковић (1906), преселио у Сремску Митровицу, Саво Вуковић (1909), Милош Вуковић (1915),
Анђелко Вуковић (1920), преселио у Шуљам код Сремске Митровице, Алекса Вуковић (1921), Млађен Вуковић (1921), Госпава Вуковић, дјевојачко,
Лакетић (1923), већи део века проживела у Шуљму код Сремске Митровице,
Раде Вуковић (1925), Васо Вуковић (1926), Никола Вуковић (1931), Лука
Лакетић (1932), Душан Лакетић (1937), Ратко Вуковић (1938), Обрад Милановић (1939), Чедо Ћетковић (1946), доселио у Сремску Митровицу,
Остоја Пердић (1949), настанио се у Сремској Митровици, Војин Лакетић
(1965), живи у Сремској Митровици. Имућнији Душан Верић, из села Верићи,
на неком весељу рекао четворици из Мокрог Лука: „Даћу вам да ијете и пијете
шта год ’оћете и платићу колико иштете, даћу вам све што ’оћете, само да ми
пјевате, само то.“ А пјевали су Недељко Лакетић, Мирко Лакетић, Славко Лакетић и Гојко Лакетић.
У селу Брегови код Скендер Вакуфа: Млађен Томашевић (1906), Милан
Симић Зељкић (1930), Милан Калабић (1937) и Живко Томашевић (1945),
данас у Сремској Митровици. А у селу Шолаји: Ратко Марјановић (1922) и
Анђелко Марјановић (1929).
На подручју Босанске Крупе, села Велики и Мали Радић позната су по одважним певачима. Памти се да су крајем деветнаестог века најчувенији били
Стеван Пилиповић и Илија Лонић Илкан. Осим што су били чувени ојкачи, били су и добри диплари. Познат је и стари Максим Ковачевић од ког су настали
Максимовићи у том крају. Затим, Лазо Змијањац и Цвијо Змијањац, те Илија
Бероња Божин, за кога се зна да је рођен 1890. године, а који је био и добар
гуслар. Уза све, и солунски добровољац. По његовој причи, која се није загасила с колена на колено, одлично су певали и његов отац Божо и стриц Гавро. Уз
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Илију, чувен је био и Стојан Петров Бероња, рођен 1891. године. О овим певачима остале су легенде у том крају, о њиховој духовитости и дрчности, о снажним и кристално чистим ојкачким гласовима. Када би запевали Максим Ковачевић и браћа Бероње, Алекса, Симић и Милица, пјесма се чула (са Максимовића ливаде) у пречнику од три километра.
У првој половини двадесетог века, у Великом и Малом Радићу, чувени певачи: Никола Јеличић Зељковић (1904), Илија Јеличић Перић – Илица
(1905), Лазар Јеличић Васић – Лаиша, Марко Лонић (1908), свирао дипле
и свирале, Душан Бероња Тодић – Дуњо (1910), Триво Бероња Симићевић (1912), Дане Узелац, Миле Узелац, Душан Змијањац (1914), Илија
Змијањац Илица (1914), Ђорђо Бероња Депић (1914), Душан Делић и Симо
Ђукић.
Жене рођене с краја деветнаестог века (и с почетка двадесетог), после
Првог светског рата занемеше и престаше певати. Многима су били изгинули
очеви и браћа. Певале су тек њихове кћери које су кришом училе ојкаче. Познате певачице у Радићу: Сава Бероња Ладанова, Милка Милкица Пилиповић
(Стеванова кћи), Стака Бероња (удата у Миљуше, у Грмуши) и Јела Бероња
(удата у Лониће), кћерке Илије Божина Бероње, затим, Мика Бероња Перина,
Милка Бероња Јучинова, Милева Сантрач Милевица (удата у Лониће) и Милка Ђерић Милкица (удата у Бероње).
У другој половини двадесетог века, село Радић је познато по певању браће
Бероња, пре свега, Пане, Пере и Стојана, званих Миличићи. Причало се кад запевају, „тава на брвнима звони“. Затим, браћа Бероње, Мирко, Славко, Рајко и
Ђуро, звани Бокановићи; Бероње, Мирко, Славко и Мићо, звани Павловићи;
Бероње, Славо, Миле, Гојко и Дуле, звани Пајићи; Бероње, Мићо и Раде, синови Дуње Тодића; Мићо Бероња, Марко Бероња Депић – Макица, Марко Недимовић и Ђуро Недимовић Руђан, Мирко Бероња Милиничин, нећак Николе
Зељковића, Миле Бероња и Мирко Петровић, синови Стојана Петрова, Бранко
Бероња Петровић звани Кутњак, Миле Бероња Бабић, Милан Митровић Мићан Миленков, уметник на тамбурици, Милан Ковачевић Ђелић – Мићо, Илија
Клашња, Милан Јеличић Јошић, Милан Иванишевић, Сава Иванишевић, киријао и продавао креч, Стојан Бероња Столе – Јавор, неустрашив, пуно пута се
потукао с „Турцима“ у Крупи, који су му убили млађег брата што је ашиковао с
њиховом рођаком, киријао је са Савом Иванишевићем све до Новог и Дубице.
Добри певачи ојкаче данас: Срђан Бероња, син Триве Симићевића, Ратко Бероња Пајић, син Славе Пајића, Ратко Ковачевић Ђиђан, Душко Ковачевић Душкић, Мирко Недимовић Стари, Слободан Вукобратовић Кеврић – Боћа и Милорад Вукобратовић Кеврић.
У селу Врањска, у првој половини двадесетог века, познати певачи ојкаче:
Илија Шкорић, Милан Крчмар и Славко Гвозденовић. У другој половини два261

десетог столећа и с почетка овога века: Јово Шкорић, Драго Шкорић, Душко
Бањац, Стеван Крчмар и Миле Шкорић.
Село Бањани било је познато по врсним певачима ојкаче. За њих се говорило да певају „банијску арију“. У првој половини двадесетог века, чувени певач
био је Петар Бомештар, чији су унуци Драго и Рајко, као и унука Смиља (удата у Шибаре), наследили глас од свога „ђеда“. Смиља и њена стричевка Душанка првачиле су ојкачу и са момцима, водиле песму као да су мушкарци. Такво певање назива се „шареним“. У другој половини двадесетог столећа, чувени на народним зборовима и прелима: Васо Бомештар Бојкан, Младен Бомештар, поменути унуци Петра Бомештра, Драго и Рајко, и њихови стричевићи
Миле и Станко, Богдан Кљајић, уз телесну ману има славујев глас, Драган
Орозовић, Славко Орозовић, седамдесетих одселили у Футог, браћа Дробац,
Мирко, Славко и Миле, Љубан Поповић, Раде Поповић, Раде Стојисављевић
Личан, „ђед“ му доселио у Бањане из Велике Попине из Лике.
У Љусини истакнути певачи: Боро Мијић Боћа, Милан Секић, Милан Пешут
и његова сестра Ђуја, удата у Бомештре. Имућан домаћин из Љусине, Станиша Јапунџа, враћајући са збора или покривања чије нове куће, знао је око поноћи, са већ нацврцаним ојкачима завршити у својој кући, где би на ноге дигао
жену да спреми ракију и мезу. Једном приликом довео је осамнаест певача, за
које је том приликом испекао најбољу овцу. Певало се и орило до зоре и бела
дана. Култ ојкачке певаније није марио за границе неписаног протокола.
И мој отац, Драшко Грујичић, понашао се слично. Поводом тога написао сам
песму „Певанија“, која се појавила у књизи „Жива душа“ (Просвета, Београд,
1999), чији део, ево, доносим: „Са пира се зором враћају певачи, / пред кућом
једнога још се дуговлачи. // Свуд около тихо, спава Србадија, / али ћаћа мора
своје да искија. // На кући се треском отварају врата: / Диж’ се, црна жено, ево
теби јата! // Суђеница искри пробуђена с ногу: / Добро дошли јутрос, хвала
драгом Богу! // И већ крчка кава за пијана уста, / за незване госте мати стопут
уста.“ Мајка је често морала певати с њима, па и кад јој није било до тога.
Стриц Станише Јапунџе, Стојан, био је такође добар певач и гуслар, а чувен
и као видовњак, умро пре Другог светског рата. Говорио је да ће „доћи вријеме
кад ће задња кола прећи напријед, а предња натраг, и да ће доћи вријеме када
ће кожун судити кожуну, и вријеме – када ће жути људи завладати свијетом“.
У селу Језерско: Стево Кубет и Миле Кубет, певали и уз гусле; Марко Страчевић, Гојко Старчевић, Србислав Торбица, Ђуро Торбица, Миле Дракулић и
синови му, Бране и Мирко. Данас у овом селу, некада већински српском, нема
Срба. У Сувој Међи познати су браћа Ћеран, Драго и Миле. Село Перна одликовали су певачи: Душан Шкрбић Дујо, Раде Роквић и браћа Бранко и Слободан Зељковић. У Горињи, изврсни, надалеко познати певачи, браћа Ступар,
Стево, Драган и Лазо-Лакан.
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У Војевцу, у првој половини двадесетог века, чувени ојкач – Душан Врањеш. У другој половини, његови синови, Триво, Бошко и Богдан. После Другог
светског рата одселили у Футог. За браћу Грбић из Војевца, Гавру и Николу,
важило је да „бисерно“ певају. Друга половина двадесетог века, синови Душанови Триво, Бошко и Богдан, после Другог светског рата доселили у Футог.
У селу Дабар код Санског Моста, двојица старих ојкача с краја деветнаестог и с почетка двадесетог века: Васо Црномарковић и Тривун Црномарковић.
Половином и до краја двадесетог века: Остоја Црномарковић, Никола Милинковић, браћа Бабићи – Урош, Богдан и Перо. Затим, Сава Кондић и Зорка Бабић,
удата у Црномарковиће. У Корјенову код Санског Моста, браћа Тадић – Ђорђо
и Ђуро Ђућа. Љуба Тадић „гонила“ песму напред, и са косцима када би им донела ручак. Седамдесетих година прошлог века Тадићи доселили у Футог.
У Дрвару, у селу Жупа, понајпре, из рода Штрбац, певачи од старине: Симо
Штрбац, Јово Штрбац, Илија Штбац и Перо Вјештица. У другој половини двадесетог века: Неђо Штрбац и Илија Штрбац, живи Аустралији. Међу женама,
Биљка Штрбац, Милка Штрбац и Босиљка Штрбац. У Брдима, надалеко познати Никола Шпирић. У Трубару, Марко Зељковић, Симо Зељковић, Петар
Зељковић и Драгутин Зељковић. У Стројицама код Шипова, познате су певачке старине, Станиша Поповић Бацо и Шпиро Тодорић Шпиретина. Из засеока
Брдо-Стројице, с почетка двадесетог века Ристо Попадић Ристекања и Перо
Попадић, погинуо у Другом светском рату. У другој половини двадесетог века,
Симо Поповић Пушка. Из новијег времена, Владо Радић, Обрад Радић, Марко
Трнинић, Милорад Трнинић, Александар Срдић и Младен Поповић.
Ојкачка певанија не зна за границе. На пример, у Бихаћкој општини у неколиким селима, она има добре представнике. У селу Грмуша, у првој половини
двадесетог века, чувени певач Ђуро Босанчић Русовић, као гардиста, присуствовао 1922. године веридби краља Александра и принцезе Марије у Румунији. (Нашу гарду сачињавали изабрани момци од два метра, сви бркати, а
румунску – онако, збрда-здола. Беше то нека врста међунароног дипломатског скандала. Румунски краљ забранио да фотографије оду у свет.) У Другом светском рату, Босанчића убиле усташе у Гаревицама код Бихаћа. У Грмуши, затим, врсни певачи: Лука Бунић, Ђуро Јерковић Чакић и Бранко Јерковић
Ружин. У другој половини двадесетог века: Миле Јерковић Чакић, Милан Ђукић Пејић, Миле Савић, Миле Брдар, Никола Брдар, Остоја Пилиповић и Илија
Миљуш Илица.
У селу Грабеж, у првој половини двадесетог века: Спасе Коруга, Душан Коруга, Сава Коруга. Никола Старчевић Нина, Миле Дивјак, Стеван Гаћеша, Драго Дошен и Никола Пашић. У другој половини двадесетог века: Марко Коруга,
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Мићо Дивјак, Мићо Делић, Милан Ћазић, Бошко Пепић и Боро Пепић. Затим,
Јован Пепић Јоцо и Ђуро Пепић, оба певали и уз гусле. Село Хргар имало је
Михаила Пјевића Брку, из прве половине двадесетог века, и синове Бркине,
после Другог светског рата, Костадина Пјевића Коју и Ђурађа Пјевића.
Лика је позната по ојкану. Милош Цвјетићанин, који добро познаје ојкачке
певаче са тромеђе Лике, а и Босанске Крајине, каже да је у Заклопачи (Плитвичка језера), предњачио Раде Бубало Рада (1885), чистог гласа, мало – кроз
нос, солунски добровољац који је нарочито волео запевати кад му је најтеже.
Добивши земљу у Банату, вратио се у Лику чим је видео мочварну равницу. У
завичају је виђан и као старина са двојницама, који повесео чува стада оваца.
Дане Цвјетићанин Вилаш (1901), из Растоваче код Плитвица, узгајао је
ситније благо, козе и овце. Кад би на прелу повео ојкан, пратило га је најмање
девет момака. У завршној фази певаније, од силине звука, лампе би трнуле, па
су домаћини набављали фењере (латерне) које је било теже угасити. Дешавало се да на сахрани какве бабе, уз ракију медовачу, Вилаш запева. Василије
Прица Вајџа (1913), из Личког Петровог Села, чудне нарави (арум). Разне
власти су га затварале. У Другом светском рату био је партизански кувар. Кад
би понестало хране, он би запевао (Аој, Лико, пола рода мога...) и тако би
глад, неко време, била преброђена. И он је знао запевати на сахранама.
Михајло Свилар Мићан (1913), из Старе Кршље, општина Раковица, у области Карловца, певао је лепо на суво и уз тамбурицу самицу са четири жице.
Упрезао је гиздаве коње и појављивао се на сајму у Слуњу. Одмах се окупљала ојкачка братија да запева на збору у Гати-Илиџи, на Илиндан код православног храма. Сви би се хватали у коло, па и младе буле. Тривун Кежић
(1918), из Решетара (Плитвичка језера), до краја живота упрезао волове.
Певао је сâм, милина слушати, углавном у покрету, уз шкрипу воловске запреге натоварене сеном или дрвима. Омиљен му је био стих: „Мала моја, ево
теби сшоја...“
Милорад Дајић (1928), из села Језерце код Плитвица – кад заојка између
Јовандана и Савиндана, вукови би одговарали завијањем из Мирића Штропине и са Међеђака. Његова „црљена“ капа и тамбура самица биле су атракција
за туристе Плитвичких језера. За Богдана Цвјетићанина Божу (1931), из
Личког Петровог Села, кажу да је подједнако добро певао и тамбурао – уз самицу. Познат косибаша, један од најбољих на Тромеђи, газде се отимале око
њега. Уз косидбену закуску (уштипци, бáса и ракија), кад поведе певанију,
пратило би га 10-15 косаца. Цео Међеђак се разлеже, а потом зачују бритки
звуци косâ кованица и шалијанских брусова.
Милош (Божо) Цвијетићан, пуковник, после пада Крајине живи у Новом
Саду. Уз кристално леп глас, свира тамбурицу-самицу која притом јеца. Ђуро
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Влајсављевић (1933), из Жељаве, префињеног гласа, један од најбољих тамбураша. Певао на прелима и, посебно, на збору за Петровдан. Бранко Лалић
(1937), из Липоваче (Плитвице), један од најпрефињенијих певача, а уз то,
као вођа оркестра, мајстор кола, плесова и сваковрсне певаније. Падом Крајине, дошао у Банатско Карађорђево. Покушавао да пева, али пресвиснуо од
туге за завичајем.
У Грачацу има врсних певача. Из села Дојић је Небојша Станисављевић
Нéко, чувен по извођењу ојкана. Из овог рода и села је и чувени Јово Чаруга,
који је хајдуковао по Славонији и сиротињу помагао, а прича се да је био и певач. Из Радуча је пореклом Милорад Чубрило Чачак, велики комедијаш и витез женских срдаца, после пада Крајине, живи у Чортановцима. Из Глогова је
родом Вељко Сурла, прави баритон, крупан ојкачки глас – кад поведе, ни двадесет их не може затворити песму у другом гласу.
Око Доњег Лапца неколико села предњачило је у овој певанији. У селу Мишљеновац, Миле Балаћ и Олга Балаћ, после пада Крајине избегли у Банатско
Карађорђево. Затим, Душан Милеуснић, Андрија Милеуснић и Стеван Миланковић. (Данас је Мишљеновац пуст. Последње двоје становника, Бошко Шашић и
Сава Шашић, умрли по повратку у село. Сахранила их је кћер Нада, удата у Бомештре, живи у Футогу.) У селу Бушевић, познати ојкач је Миле Карановић (свирао и ’армонику) и синови, Драган и Слободан. Затим, Миле Овука, Миле Обрадовић, Ђуро Куга и син му Рајко. У селу Кестеновац, браћа Овука, Раде и Јован.
Одрастао у месту Медак, Милорад Загорац, одличан ојкач, живи у Београду.
Раде Матијаш, познати културни посленик из Книна, данас живи у Београду, у претходној Југославији организатор познате песничке манифестације
„Далмацији у походе“ и чувеног ојкачког фестивала у Стрмици – на тромеђи
(„Волим Босну, у срцу ми Лика, / Далмацијо, љубави велика“), наводи имена
знаних певача: Јандрија Баљак Јандре, из Братишковаца, село према Јадранском мору, код Шибеника, лугар по струци, са брчинама до лаката раширених
руку, појава, легенда древног ојкања и розгања, оснивач култне групе „Јандрино јато“, која га је неким чудом у избеглиштву одбацила.
Светлана Спајић наводи редак детаљ из 2006. године када је Јандрија први
пут после избеглиштва запевао: „Сједили смо у његовој кући у Братишковцима и након неколико сати разних пјеванија које је слушао, коментарисао, љутио се, исправљао, повела сам пјесму на бас „Жегар поље гоји јање моје“. То
што се тад догодило тешко је описати: мјешавина шока, ганутости и усхићења;
лом у човјеку – тренутак када је, уз остале, Јандрија прихватио пјесму. Непроцењиво!“ Упокојио се 2013. године.
Затим, по сећању Матијаша, следе Душан Миздрак Шуштер, кочијаш и орач,
из Стрмице код Книна, одличан певач, првак, кад није имао с ким, сам је певао,
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сам себи првачио, и сам себе пратио, разговарао у стиху десетерцу с људима,
без по муке, шаљиво, овако и онако, свакако, а да би све насмејало и озарило
присутне; Милан Лемић, из Стожишта у БиХ, месту наспрам Стрмице. познати
првак ојкаче, који се отиснуо и у такозване професионалне воде; Рајко Лалић,
из Плавна код Книна, напамет говорио „Ропство Јанковић Стојана“, првачио,
надалеко чувен ојкач.
Рајко Вуканац, из Жегара код Обровца, орзао из дубине времена; Никола
Петровић, певач и диплар, из Плавна, кад би надувао дипле, па док се не наместе за почетак свирке, у кратком издувавању-наштимавању, он би шеретски
на брзину говорио пар врцавих ојкача и тиме разгаљивао и припремао публику за свој наступ; Никола Тесла, из Грачаца у Лици, носио брчине, наочит, црн,
висок, певао ојкане да се стане и слуша; Драган Шево, првак, из села Дринић
код Босанског Петровца, чувен по изведби ојкача с ове стране; Мара Жежељ,
из Стрмице, први глас, позната и уважавана, али је наступала релативно ретко (жене је било теже чути да учестало певају, за разлику од мушкараца. који,
кад би неко из ближе родбине умро, убрзо опет пропевали, а жене ни по годину дана, и више, па ма била и даља родбина, нису могле да запевају).
Из личног искуства Светлане Спајић, чувене су певачице из Жегара: Неђељка Ушљебрка, Јованка Вукчевић и Даринка Веселиновић. Неђељка је тек
дванаест година након свих преживљених страхота и губитака, 2007. године
први пут запевала у Жегару. Из села Надводе, код Жегара, потиче Драгослав
Вуканац Лујо. Он је из чувене певачке породице Вуканац; учио „од матере Анђе и ћаће Симе“. По његовој причи, породична лоза Вуканаца Давинића чува у
Надводама поседе Митровића Јанковића, где се родио Стојан Јанковић.
Из Богатника код Жегара су Обрад Милић (1938) и Ратко Милић. По многима, Обрад Милић је најкомплетнији народни стваралац из Крајине, па и шире. Опус Обрада Милића је огроман. Осим што одлично пева и орзи, он је гуслар и, по општој оцени, најбољи српски диплар. Обрад Милић је један од ретких народних уметника који је и песник и усмени стваралац. За свога оца каже
да му је било довољно да једном чује песму и да је упамти. Из Билишана (Обровац), Бранко Гуглета и Јања Гуглета. Често су пјевали заједно, а и посамце.
У Српској академији наука и уметности у Београду постоје снимци из 1976.
године, које је сачинио учитељ Мирко Берић из Шибеника, у којима се види да
су истакнути извођачи орзалице из села Вариводе (Кистање), Војин (Аћим)
Ћосић и Мирко (Јован) Покрајац. Из Ђеврсака је Жељко Гњидић (1951) који
одлично орзи. Пореклом из Далматинске загоре су и Драган Атлија, Љубе
Драганић, Петар Мацура, Васиљ Ђурица и Мирко Гајић. Од млађих, данас у
Србији аутентично орзалицу изводи Драгана Томић, по мајчиној линији из
Отишића у Цетинској Крајини, где је вековима било много изврсних певача.
Родом из Далматинске Загоре, велемајстор на диплама, млади Милан Ваша266

лић (1981) из Банатског Великог Села, талентовани је народни уметник, свестрани чувар српског крајишко-динарског наслеђа у Србији.
По сећању Милорада Лонића из Новог Сада, који је од 1980. до 1985. године обилазио села у Книнској Крајини, снимао и бележио ојкачку певанију, из
Кистања су Тривун Мацура (1904) и – Глишо Мацура (1912), певач и диплар. У Кистањама се одржава велики српски народни збор на Преображење.
У Бијевчином Селу, пак, збор се одржава на Петровдан. Ту му је за око, као врсни певач, запао Бошко Котур (1930). У Добропољцима, Душанка Добрић
(1925). Упознао је певача и клесара Анту Ивковића, римокатолика, који је
знао да је српског порекла, тако се и представљао, никад се женио, а његов синовац је све време био у српској војсци Крајине – данас живи у Србији. У Вариводама сусрео је три брата-ојкача, Јерковиће, Милу, Јову и Невена, сви рођени у трећој деценији двадесетог века. Затим, три сестре Јерковић, Мара, Нада и Мика, такође рођене у трећој деценији прошлога века. Одлично је певала
и њихова мајка Јања.
Из Жегара је Тодор Комазец, певач и чувени диплар, правио гусле, дипле и
ћурлике. Умеће наследио од оца и деде. По избеглиштву у Челарево (где је и
преминуо 2013. године), пронашао га је један немачки етномузиколог који је
од њега наручивао дипле и донео му за ту прилику специјална сврдла за рад
у дрвету. Из Жегара Јока Пајић (1924) и сестре Милић, Јека и Стеванија, рођене у трећој деценији прошлога века. Код једног певача у Пађанима, чијег се
имена не сећа, у кући је висила слика Краља Петра. Кад је на питање домаћина препознао ко је на слици, овај му је рекао: „И ти си наш!“ Код манастира
Крупа срео је певача који у дворишту своје куће скупља и чува змије.
У Граховском пољу, између планина Вијенац, Шатор, Динара и Уилица, ојкачка певанија звони од памтивека. У месту Печенци, истичу се Миле Момић
(1909), певач, диплар и двојничар, Марко Момић Мајор (1911), певач и двојничар, те чисти певачи: Раде Момић (1930), Тоде Момић (1930), Јека Момић
(1931), Милица Момић Мика (1931), Драгица Момић Гага (1936), Стеван
Момић Стеванац (1937), и – Ђуро Момић (1910), гуслар, пре свега. Затим,
Аница Ђукић (1920), Миле Ђукић (1924) и Јошо Ђукић (1915), гуслар. Познати певачи Миле Џепина (1913) и Зорка Пуцар (1930). У Угарцима, Данка Главановић (1920), Марко Лошић (1920), Ђурађ Деура (1923), Милан
Видовић (1929), Бранко Шербеџија (1930) и Олга Главановић (1933).
У Обљају, родном месту Гаврила Принципа, певачице Мара Принцип (1911),
Милка Принцип (1930) и Анђа Принцип (1931), те певач Миљкан Принцип
(1931). Из Обљаја су и Јован Марић (1928), Стево Марић (1930), Дућо Марић Кувар (1934) и Бошко Марић Боћо (1935). У селу Преодац, Јованка
Принцип (1924) и Лако Принцип Лакица (1924).
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У Малешевцима, Душан Мирчић Дуда (1902), певач и диплар, затим, врсни певачи: Милорад Мирчић (1904), Лука Мирчић Жандар (1911), Зорка
Мирчић (1925), Радован Мирчић Ратко (1935) и Душан Мирчић (1937).
Затим, Момчило Галић (1928), Војин Галић (1930), Зора Галић (1931),
Мићко Галић (1933), Драган Галић (1935), Душко Галић Дуле (1935) и
Душан Галић (1937). У Пећима, Илко Вучковић (1914), Дара Крнета
(1920), Миле Скакић (1927), Драга Јојић (1928), Јека Вучковић (1929),
Мика Скакић (1929) и Мире Ристановић (1930).
У Пеуљама, певачи Јово Гашић (1912), Боја Гашић (1916), Шпиро Ђукић
(1924), Дмитар Ђорић (1926), Милојко Гверо (1930) и Петар Ђалић
(1936). Из Црног Луга су Тоша Радивојша (1911), Бошко Цвијан (1913),
Марко Шиник (1914) – свирао и дипле, Марко Ненадић (1915) – такође био
и диплар, и Марко Ђукић (1928). Из Засеока су певачи Станко Коврлија
(1909), Момчило Коврлија (1911), Милан Коврлија (1914), Станко Коврлија (1914), Дане Коврлија (1918) и Милан Коврлија (1928). Из Мрачаја,
певачи Доја Момић (1915), Милан Момић (1920), Нико Радић (1924), Милка Јошић (1928) и Нине Момић (1928). Отргнути од заборава свакако треба
гуслара и тамбураша-самичара Стевана Живковића из Мрачаја (1914).
Из Стожишта, Мика Кнежевић (1918), Јашо Кнежевић (1924), Рајо Кнежевић (1924), Дане Врањковић (1924), Перо Лемић (1928) Вукашин Триван (1928), Нине Триван (1928), Душан Кнежевић (1930), Душанка Кнежевић (1930), Бранко Кнежевић (1930), Милева Кнежевић (1930), Милан Лемић (1930) – био и гуслар, Јека Кнежевић (1931), Стево Триван (1931), Јека
Лемић (1932) и Никица Кнежевић (1933). Овом приликом поменућемо гуслара Стеву Врањковића (1919) и фрулаше-двојничаре Рајка Кнежевића
(1918), Неђу Врањковића (1928) и Саву Врањковића (1930).
У Грахову, певачи Душан Арежина Бубица (1907), Нико Кошчица (1914),
Зорка Кошчица (1919), Драга Кошчица (1924), Бобо Вујатовић (1927), Весо Арежина (1929), Гојко Арежина (1929) – и мајстор на диплама без меха,
Гојко Михољчић (1929), Драга Арежина (1930), Весо Вујатовић (1930),
Марија Михољчић (1930), Драга Тојдарић (1930), Јово Кошчица (1932) и
Слободан Вујатовић (1932) – и фрулаш-двојничар.
И Гламоч обилује добрим певачима. С краја деветнаестог и с почетка двадесетог века, у Стекеровцима код Гламоча чувен је био Миле Копања, звани
Милекања, солунски добровољац, певао и уз гусле, попио море ракије. Затим,
Михаило Чегар, Давид Чегар и Вид Чегар; Стеван Ћулум Дуцко и – Миле Ћулум Ћурлик, као чобан свртао трубе и правио дипле, у певању и занатима наследио га син Петар. Потом, Јован Бојиновић, звани Пољић, Милош Бојиновић
Пољић и Јован Бојиновић, остао без ноге, ујела га змија. Затим следе Миле
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Ћубић, Радован Савић, Крстан Травар и Перо Тица, био и добар гуслар. Стојан
Бошњак правио гусле и дипле, и певао уз њих.
Из друге половине двадесетог века: Божо Копања, син Милин, мајстор у
дрвету, наследио га син Родољуб, одличан певач, ради иконостасе. Из новијег
времена, Милорад Убовић, Драго Убовић, Зоран Аћић, Божо Лончар, Обрад
Крчмар, Обрад Вујановић, Петар Ловре, Миленко Крндија, Драгојло Ћулум,
Петар Шобат и Јово Баришић.
Из Пријана код Гламоча, Алекса Смиљанић, чувен и као мајстор каца и бачава. Затим, Живко Никић, Раде Марковић, Вуко Станивук и Цвијо Мрђен, мајстор за запрежна кола. Из Петровог Села код Гламоча, старине Ранко Ђукић,
Здравко Меселџија и Перо Субашић. Истакнут међу новијим певачима је Жара
Ђукић. Из Маслине Стране код Гламоча, Драго Нинковић и Раде Трифуновић.
Из Халапића, Станко Кесић и Петар Јерекула. Из Камена, Лука Врањеш и Нико
Ерцег. Из Зајаруге, Миленко Бачина и Миња Микавица. Из Рељине Села, Шпиро Крчмар, Перо Ајдер и Перо Црнчевић. Из Шумњака, Илија Козомора, Тривун Сребро и Илија Толимир. Из Вагана, надалеко чувен Миле Ивић. Из Подгреде, Петар Ждеро, Здравко Малеш, Раде Домужин и Миленко Крндија. Из
Рора, Никола Роквић, солунски добровољац, донео ’армонику при повратку из
Солуна, а кад год је требало да седне, стављао је марамицу.
Затим, из Рора, Чедо Роквић, Драго Јамеџија, Миле Кукобат, Цвијо Папић, Саво
Констадиновић и Дивномир Кукобат. Из Бабића Брда, Лазо Бабић и Војо Бабић, погинуо у последњем рату, одличан певач и играч Гламочког кола. Из
Црног Вр’а, Миле Чегар и Давид Штрбац. Из Хотковаца, Дмитар Шкрбић, Славко Шкрбић и Неђељко Чичковић. У Скућанима код Гламоча, према Ливну, певач
Душан Радић, прочуо се и као вансеријски свирач на двојницама из Далмације
– од бијелога јавора. Са сином Милошем певао ојкалице.
На Купресу, по речима Косте Дувњака из Новог Сада, незаборављени певачи из села Доњи Малован: Ђука Канлић (1898), Митар Канлић (1934), Лука
Дувњак (1933), Мирко Дувњак, Стака Лугоња, Стана Јањић, Зора Спремо,
обе данас у Младенову, те Боса Дувњак (1936) и Јања Канлић (1940), обе
данас у Бањој Луци. Из Горњег Вуковског, браћа Бајић, Саво Гојко и Владо, рођени тридесетих година двадесетог века. Из Доњег Вуковског, Станко Мишковић (1930), живи у Бањој Луци. Из Доњег Равног, Миле Мрчајац (1944). Из
Горњег Равног, Стево Периз (1956). Из Горњег Мушића, Маринко Цветић. Из
Доњег Мушића, Мирко Иванковић. Из Рилића, Мара Рудић.
У Војводини – чувени Добривоје Богдановић из Младенова, пристигао из
Босанске Крајине после Другог светског рата, репрезентативни зналац древне певаније. Својевремено освојио високу награду на међународном такмиче269

њу у Братислави, у некадашњој Чехословачкој. Осим свакодневног људикања
и разних прилика за певање, учествовања на многим нашим и страним фестивалима, дугорочно допринео етаблирању српске крајишке баштине у Војводини (Србији) и шире.
У Челареву код Бачке Паланке, из Босанског Петровца родом, добри певачи, Станко Салапаура (1929), рођен у Крњеуши, Станко Ступар (1934), Војо
Раковић и Мићо Раковић, рођени у Смољани, Боро Сантрач (1941), родом из
Рисовца, Миле Керкез Девурић (1941), родом из Пркоса, Миле Керекез Вржина иза засеока Обљај код Вођенице, Мирко Ђукић, из Вођенице, певао уз
тамбурицу, и Милан Праштало, родом из Лушци Паланке код Санског Моста.
Жене певачице из Челарева, Милка Зорић Предић (1927), родом из Пркоса, Јека Миљевић Мирковић (1927, родом из Смољане, и њена сестра Сока
Миљевић (1924), радила мушке послове, руке јој биле „окорне“, није могла да
узме плетиво у руке. Милосава Шево Ђукић (1918), родом из Ведрог Поља
код Петровца и Љубица Бурсаћ родом од Бањалуке, рањавана у Другом светском рату. У Бачу, свеприсутна Вукосава Митровић, у Бачком Јарку, Момчило
Карановић. У Будисави, Ђуро Митрић, Зоран Митрић, Вељко Мрђен и Милорад Ђукић. У Крагујевцу, Мирјана Груборовић, родом из Малог Градца на Банији.
Чувени покретач праксе за очување прекодринског корена у Војводини
(Србији), Свето Качар, од 1979. године негује у Челареву завичајну певанију
и обичаје из Босанске Крајине. Кроз његову оригиналну школу прошло је преко две хиљаде полазника. Међу најистакнутијима: Драган Керкез и – Раде
Марјановић, који је личио на Бранка Ћопића, па су га неки тако и звали. Са
женске стране, Рада Дрљача (1960), родом из Пученика код Босанске Крупе,
Рада Лабус, родом из Раиноваца код Крупе и Наташа Радак (1967), рођена у
Челареву. У Футогу код Новог Сада, Душко Јазић, Радослав Јазић, Брацо Вукас, Слободан Радаковић и Зоран Ђурић.
Позната као учитељица у Војводини, Мира Боснић (1947) из Чонопље, певачица, али и практични чувар ојкачке културе и блага са Кордуна. А с њом –
Лазар Млађан (рођен на Кордуну) и Миле Зубовић, оба одлични певачи ојкаче и самичари (тамбураши на инструменту самица). Као ојкачи, истакнути су
и Мирко Кесић и Душко Дражић. Женско певање са Кордуна, уз Миру Боснић,
одржале су Анка Млађан и Зора Дражић (обе рођене на Кордуну). Из чонопљанско-сомборског амбијента је и Славица Кукић Николић, агроном по струци, певачица ојкаче, преносилац културног наслеђа широког спектра на млађе
генерације у Новом Саду.
У Александрову код Српске Црње, још од прве половине двадесетог века
постоје добри ојкачи пореклом из динарских крајева. Пре свега, солунски добровољац Милош Зорић, чији синови у другој половини двадесетог века на270

ставише очев дар – Милан, Станко и Бранко – Бранчило. А затим, браћа Цвијановићи – Мишо, Бранко, Драгија и Ђорђе, Милошеви унуци од ћерке Милке.
У Александрову, даље – Дане Медић, Јово Шкорић и Мишо Бубало. У Банатском Карађорђеву, чувени Рашо Бубало, који је у ојкачкој певанији својим гласом гасио лампе петролејке. Једна од његових снајки, Швабица, неколико пута
падала је у несвест док се није навикла. И Рашин син Дука био је толико грлат
да је више пута растерао стадо.
У готово свим местима у Војводини данас постоје врсни певачи ојкаче, поводом којих би тек требало направити детаљније прилоге ове врсте. У Врбасу,
добри ојкачи, Раде Љубичић, Осто Илић, Радосав Шпирић и Војислав Радмиловић, те певачица Душанка Љубичић и Душан Љубичић Мијић, познат као
диплар. У Старој Пазови, Перо Малић – као први глас, Славко Шушница, Боро
Веселиновић, Драган Марјановић и – Смиља Милинковић. Верујем да ће ова
иницијална „платформа“ послужити новим, млађим истраживачима да се дају
у неисцрпан посао. У Бачком Грачацу, као првакиња, позната је Душанка Драгишић, а с њом Славица Поповић, Даница Мандић, Душанка Павлица и Вукосава Драгосавац. У Бачу, вредне певачице ојкаче су Вукосава Митровић, Мирјана Михајловић, Алекандра Дробац, Александра Илић, Сара Чалић, Миља Паравина, Слободанка Марковић, Станка Арсенин, Љубица Билбија и Славица
Јуришић.
У Будисави, један од најцењенијих, Милорад Гргић, затим, Слободан Гутић,
Јанко Пећанац, Маринко Ковачевић, Зоран Митрић, Ђуро Митрић, Вељко Мрђан, Милован Ђукић и Бране Макивић. Из Мајура, Момчило Баљак, Милан Јекић, Милан Радуловић, Бошко Павловић, Перо Микулчић и Перо Маљковић, те
Мира Вукосављевић, Љуба Радуловић, Љуба Давидовић и Љуба Вујошевић. У
Пландишу, Богдан Вукас, Милан Везмар, Зоран Пећанац и Стево Грубић. У Великој Греди, Марко Нишић, Милан Божић, Бранко Везмар, Марко Ивошевић,
Новак Стојановић и Милорад Цвјетићанин.
У Новом Саду, који броји мноштво изузетних ојкача, истичу се Маринко Ћутић, Борислав Ћутић, Милорад Ћутић, Предраг Кнежевић и Бране Амиџић. У
Шајкашу, Драгомир Зечевић, Драган Петрић, Жељко Ковачевић, Славиша Зечевић и Душко Вујановић. У Темерину, Илија Томић, Илија Васић, Јово Караћ и
Ђуро Михаљичић. У Беочину, Драгиша Томић, Радослав Шпирић, Милорад
Костић, Чедо Јевтић и Стеван Томић. У Пригревици код Апатина, Стеван Арбутина, Мирко Радојчић, Милорад Зубер, Стојша Деветак, Саво Радић и Стојан
Тадић. У Гудурици код Вршца, Владимир Обрадовић, Стево Грубић, Жељко
Мрдаљ, Проле Миланко и Станко Миланко.
У Београду постоје бројни певачи ојкаче, и тај простор заслужује помније
истраживање. Међу истакнутијим ојкачима су Јован Тричковић, Никола Ђапић, Никола Радека, Ненад Жигић, Саша Лукић, Зоран Чучковић, Горан Вје271

штица, Милош Калањ, Зоран Срдић, Никола Кекић, Милан Брковић, Бранко
Мастиловић, Драган Јововић, Бранко Стефановић, те Бојана Кекић, Мара Шарић, Недељка Беатовић, Мара Дотлић, Недељка Новаковић, Савка Калинић,
Маринка Бабић, Маша Беба Пјевач, Сава Прошић, Нада Боројевић, Јелена Кљајић, Николина Шупут, Милица Костадиновић, Маца Царић и Наташа Лукић. У
Крагујевцу живи значајна енклава Срба Крајишника, међу којима се као певачице ојкаче истичу Марија Маринковић, Јела Симић, Марија Шево и Радмила
Ристић.

*
Имена људи, у науци – антропоними, спадају у најстарије врсте речи. Имена говоре више од онога што сама по себи јесу. Поготово када се изненада нађу у новом контексту. Овај први „регистар ојкачких имена“ отворен je за нова
дописивања и допуне. Остало је, дабоме, доста непокривеног и загубљеног
кроз време, склоног осипању и забораву. Али, од нечега се, ево, већ може кренути.
Моја намера била је да и на овај начин, кроз конкретна имена и презимена
ојкачке певаније, сачиним синтезу истородних сегмената српског крајишкодинарског културног блага; да се негде, па и у једној јединој књизи, види та
жеља оваплоћена у конкретном резултату. Желео сам да ујединим и у исти
загрљај уведем руке и лица, тело и душу истога народа, циклично склоног
пропадању и расипању енергије у бесцење.
Овај водич кроз крајишки хабитус не зауставља се у данашњем добу, он наставља путешествије ка изворима живота, насупрот препрекама и опструкцијама. Понекад и сами себи избијамо ослонац испод ногу оперважени малограђанским предрасудама и себичношћу, цементирани незнањем и ограниченошћу. Но, снага ојкачкe певаније, заснована на духовитом и мудром римованом
двостиху исцеђеном из живота (из суве дреновине постојања), претрајава
свеколике заблуде и посрнућа, неутрнулом брзином, кроз калеидоскоп светлости и духа, савладава простор и време релативизујући нашу амнезију.
Ово је преглед духовног блага, оличен, пре свега, у ојкачком десетерачком
римованом двостиху који надилази локалне интересе и границе. Окићен сродним, а наоко различитим мелодијама, хита да обигра широки простор српскога језика. Глагол ојкати са својим природним изведеницама (ојкача, ојкалица,
ојкан), као мало који појам у српском језику крајишко-динарске боје, има велике капацитете за симбиозу расутог живота и смисла. Ојкача се уздигла као
најреферентнији појам који сабира распршене фрагменте онтолошке целовитости и омогућава препознавање појединца у завичајном и општем.
Имена и презимена ојкачких талената опомињу нас на озбиљност и саборност. Она се указују у јанусовској историјској поруци: с лица – у дионизијској
лепоти крајишке виталности са кликтавом певанијом на све стране, и с налич272

ја – у помрчини српског крајишког фатума оличеног у насилној смрти у јамама-безданкама, у немилости непријатељског хладног оружја и ватрених цеви.
Овај преглед имена, са обиљем чудесне лексичке лепоте, већ својим појавним блеском одводи нас, дакле, у звонколики рај распеваних душа, у вековни
бруј крајишких плућа и гласовних струна, али и у јаук и бол кроз историјске несреће које су, у циклусима, насељавале те исте живе душе у Војној крајини. У
тампон-зони, између моћних царстава, где је непрекидно трајала борба за голи
опстанак, српска ојкачка певанија давала је снагу одбрани од зла и зулума имајући прворазредни духовни и животни значај.
Н. Грујичић
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НАПОМЕНА

Од своје шесте до деветнаесте године, готово свакодневно, слушао сам ојкачу, с почетка мени нејасну и „сирову” песму, али, како је време одмицало, све
милију и лепшу. У пубертетстким годинама, рокенрол је била моја музичка
оријентација, и ништа није давало знака да ћу се једнога дана озбиљно позабавити ојкачом. По одласку на студије, лагано почињем да се интересујем за
ојкачу у знаку оне чувене реченицe Бранка Ћопића да човек има право да пише о завичају тек кад из њега оде.
У доживљају и разумевању ојкаче, највише ми је помагао отац Драшко Грујичић (1930–1987). Познат по весељу и духовитости, али и као мајстор од
заната (све што очи виде, руке направе: буре, каца, врата, капија, железна
ограда), он је певао у разним приликама у поткозарским селима и шире, све
до Двора на Уни, и даље. Као певач ојкаче, обиграо је Гомјеницу, Балтине Баре, Миљаковце, Пејиће, Буснове, Томашицу (ту је рођен и – почива), Ракелиће, Саничане, Марићку, Јелићку, Паланку, Трамошњу, Стратињску, Омарску,
Пискавицу, Брезичане, Орловачу, Гаревце, Чиркин Поље, Петров Гај, Тукове,
Расавце, Оштру Луку, Лушци Паланку, Љескаре, Усорце, Паланчиште, Волар,
Равску, Брекињу, Кнежицу, Јеловац, Марине, Драготињу, Јутрогошту, Стригову, Сводну, Црну Долину...
Наша породица вратила се у Босанску Крајину из Војводине, где смо као
одоцнели „колонисти” живели шест година. Након низа селидаба по Војводини (Панчево, Падинска Скела, Земун, Нова Пазова, Сибница и Шајкаш), отац
је у пролеће 1960. године одлучио да продамо врло лепу кућу (коју смо направили од цигала из темеља неке старе грађевине), и вратимо се из Шајкаша
у Приједор, у Гомјеницу. Отац је то учинио жељан завичајне воде, ваздуха и –
ојкаче, атмосфере коју она ствара. Певао је он добро и бећарац, и много тога
другог, али ојкача је ојкача.
У намери да се позабавим литерарним својствима ојкаче, подстицао сам
оца да запише што већи број двостихова које је чуо и певао, и он је почео да
ради на томе. Нажалост, 12. априла 1987. године, у Ракелићима код Приједора, павши с мотоцикла, погинуо је у својој педесет седмој години. Остало је неколико стотина записаних ојкача: довољно, али и мало, с обзиром на количину
коју је засигурно знао и могао још да запише и прикупи.
У прибављању што већег броја ојкачких двостихова помогли су ми, даље,
пријатељи и сарадници без којих штампање ове књиге не би било могуће.
Много сам им захвалан на великој помоћи и разумевању, пажњи и љубави
275

према ојкачи. Прилози које су сакупили потичу из Босанске Крајине, са Баније
и Кордуна, а онда и из Лике и Далматинске Загоре.
Други мотив, књижевно релевантан, који ме је нагонио да сачиним овакву
књигу јесте антологија, „Бећарац“ Младена Лесковца, досад у нас једина компетентна творевина те врсте, са озбиљним предговором, која предочава књижевне димензије овога феномена. Та антологија ме је стваралачки провоцирала, те сам се упустио у изазовну авантуру новог истраживања. Написао сам
студију без које би понуђени избор ојкаче био окрњен. И да припоменем: у мојој антологији, не налази се ни један пример ојкаче идентичан бећарцима из
Лесковчеве књиге. То, објективно говорећи, казује да је феномен двостиха
лирске народне поезије пространији и богатији но што се дало и замислити.

САКУПЉАЧИ, СА БРОЈЕМ УВРШТЕНИХ ОЈКАЧА

Драшко Грујичић (262), Милан Пађен (235), Бранко Ђукић (175), Зоран
Граовац (108), Милан Летић (101), Здравко Малбаша (84), Слободан Брдар (80) Раденко Рајлић (67), Ранка Срдић (60), Милорад Саџак (45), Зоран
Тубић (34), Рајко Кнежевић Брајић (33), Дуле Врховац (23), Јован Бабић
(21), Здравко Шева (21), Марко Ручнов (20), Никола Зрнић (17) Остоја
Кесар (16), Новак Микановић (11), Стеван Радановић (11), Стојан Ратковић
(11), Анка Стакић (11), Раде Турудија (7), Младен Бањац (6), Милош Кнежевић Шара (5), Ђорђе Врањеш (3), Горан Вид Лакић (3), Перса Микановић
(3), Владимир Пезеровић (3), Бранко Летић (2) Милош Мутић (2), Ранко
Павловић (2), Љупко Рачић (2), Здравко Шолак (2); Никола Вуколић (1),
Стоја Грујичић (1), Здравко Кецман (1), Ковиљка Козомора (1), Драган Колунџија (1), Ранко Стојаковић (1), Стеван Тонтић (1) и Ратко Турудија (1).

ИЗ ОЈКАЧКИХ ЗБИРКИ, БРОЈ ЗАСТУПЉЕНИХ ПЕСМИЦА

Мићо Савановић: Аој, пјесмо, мања од два реда (187); Цвијетин Вуковић:
Јеж у сшрњитшу (101); Симо Турудија: Козарчице (61); Милорад С. Кураица: Крајитки црвен бан (59); Владо Милошевић: Босанске народне пјесме
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РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ
ИЛИ НЕПОЗНАТИХ РЕЧИ
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
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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

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

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

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)

К

Н

кабријола - кабриолет, ауто са металним
или платненим кровом
кáдар - који је способан, који може

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
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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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