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УМЈЕСТО ПРЕДГОВОРА 

„ Ј е з и к ј е хранитељ н арод а . Д о к л е год ж и в и ј е з и к , д окл е га љубимо и 

пошту ј емо , њ и м е г о в о р и м о и п и ш е м о , п р о ч и ш ћ а в а м о га, у м н о ж а в а м о га и 

у к р а ш а в а м о , дотле ж и в и у народу ; може се м еђ у собом споразуми ј евати и 

умно с а ј е дињава ти ; п р е л и в а се у други не п р о п а д а " - г о в о р и о је Вук 

Стефановић Караџић . 

Н а ш у ј е зичку р и з н и ц у н а р о д н о г блага ч и н и и бисер л и р с к и х н а ро дних 

пјесама што их је сакугшо и сада објављује Раде Ву јисић. Оне су одсјај 

в р е м е н а ж и в о т а , духовно ј е д ин с т в о - н а ш е к о л е к т и в н о п а м ћ е њ е . 

З н а ј у ћ и ври јепност н а р о д н о г с т в а р а л ашт в а ње го в удио у нашој кул-

турној б а ш т и н и и култури, Раде Вујисић је г о динама п р и љ е ж н о биљежио 

л и р с к е н а р о д н е пјесме и т а к о у спио да их сачува од з а бор а в а . Он је пјесме 

скупљао н а т е р е н и м а о ко Мо ј к о вц а , К о л а ш и н а , н а Дурмитору , Сиња ј е вини , 

К о м о в и м а , Голији, у Доњо ј и Горњој М о р а ч и , Р о в ц и м а , али и у другим 

кра ј евима Ц р н е Горе увијек има ј ући и с т а н ч а н слух за р а з н о в р с н е п ри ли в е 

и л и л и р с к е т р е п т а ј е . Ријеч је о народним бисерима који сијају непороцивим 

сјајем а, истовремено , су непресушно н а д а х н у ћ е . 

Овај вриједни сакупљач н а ш е г н а р о д н о г блага обједињује не с амо н а ш е 

н а р о д н е пјесме не го и п рипо в ј е т к е , з а г о н е т к е , анегдоте и и з р е к е а све то 

има драгоц јен значај за потпуније и с т р а ж и в а њ е и пуно разуми ј евање н аше г 

н а р о д н о г с т в а р а л а ш т в а . Ова к њ и г а св једочи д а ј е н а р о д н о в р е л о 

н е п р е с у ш н о и да о н о и д ана с бије ж и в о т н и м р а до с тима . 

Сл а г а о је Раде Вујисић слово по с л о в о , стих по стих, многе приче и 

анегдоте објављујући их у бро јним н о в и н а м а , л и с т о в и м а и ч а с о п и с и м а али 

и з б о р н и ц и м а н а м е њ е н и м н о в и м п р и л о з и м а н а р о д н о г с т в а р а л ашт в а . 

Ц р н а Гора није оскуди јевала у у с м е н о м н а р о д н о м к њ и ж е в н о м 

с т в а р а л а ш т в у . Није оскудијевала ни у с а к у п љ а ч и м а . Раде Вујисић мећу 

њима заузима значајно мјесто. П ј е с м е ко ј е је Р а д е Ву јисић о б ј е д и н и о у ову 

књиг у носе одбљеске љепот е дјевојачке, зов младос ти и тугу над п р о л а з -

н о ш ћ у . Обељежав а их мл а д а л а чк а жудња и в е дрина али и сјета. У г л а вном , 

су исп јеване у о смерцу те су подесне за п ј евање . 

За сваку је похвалу рад Рада Вујисића. В р ем ен а н а ро дн е усмене 

к њ и ж е в н о с т и су на и змаку а оно што је он ск упио г о вори да се ј ош увек има 

шта и чути и з а б е л е ж и т и . Он објављује н и з до сада н е п о з н а т и х пјесама што 

ће код чи т а л ац а по јачати зна тижељу и сачувати их од з а б ор а в а . 

Стога нам се ч и н и да ће к њ и г а Рада Вујисић а и код з н а л ац а н а р о дно г 

с т в а р а л ашт в а и код р а д о зн а ли х чи т а л ац а побудити изузетну пажњу, а, бић е 

од о г р о м н о г значаја за и с т р а ж и в а ч е н а р о дни х пјесама. 

Р а т к о Д Е Л Е Т И Ћ 



OJ П Л А Н И Н О , OJ ВОЉЕНА 



Oj планино, oj вољена 

Oj п л а н и н о , oj вољена 

за љубав си ти створена 

по п л а н и н и ја сам била 

сдра гим љубав спроводила 

Про в о дил а младе дане 

брала руже и ј а б л а н е 

ј а бл ани се посушили 

нас двоје се пољутили 

Бистра водо не мути се 

мој драгане не љути се 

не љути се цвјећ а ради 

ј а бл ани ће пораст млади 

Пор а с т и ћ е младо цв ј еће 

ал нас драги бити н е ћ е 

што год расте то и вене 

ал остају успомене 

Ој п л а н и н с к е тврде стјене 

чувајте нам успомене 

ће осташе н аши дани 

знају руже и ј аблани 
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Овце чувам у пољане 

Овце чувам у пољане 

чекам драгог да ми бане 

падај к ишо роси траву 

немој моју косу плаву 

П л а н и н о м се пјесма чује 

чобаница поручује 

овце моје моја туго 

чувати вас н е ћ у дуго 

Вољела сам ја младића 

Вољела сам ја м л а д и ћ а 

из Ријеке Мушовић а 

бјеше згодан као вила 

ал га друга заграбила 

Милораде мило име 

Милораде мило име 

кад ме волиш ожени ме 

не одлажи ти вјенчање 

љубав није за играње 

Мала моја сузе лије 

Мала моја сузе лије 

у загрљај кад ми није 

не могу ти моја Босе 

и дан и ноћ мрсит косе 
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Oj младости идиоте 

Ој младости идиоте 

што дола зи не било те 

када д ођ е што не оста 

кад би слатка што би кр а тк а . 

Ој да ми је бар сшо љеша 

Ој да ми је бар сто љета 

да са драгом мојом шетам 

да је љубим вијек цио 

једва бих се ражелио 

Нема више миловања 

Нема више миловања 

не да док тор боловања 

крај је д ошо миловању 

одведе ми други Тању 

Љеиших цура нема ниђе 

Љ е п ш и х цура нема н и ђ е 

но д о лином Љ у б о в и ђ е 

ој д'евојко са врх Граба 

што ме воље би ти џаба 
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Мала моја тешко мени 

Мала моја т ешко м е н и ' 

нећ е отац да ме жени 

нећ е тата нећ е мати 

ко ће вако издржати 

Без извора нема воде 

Без извора нема воде 

ни љубави без Јагоде 

ој Јагодо слатко в о ћ е 

сваки ли те ћ а в о хоће 

Под Буреном извор ледан 

Под Буреном извор ледан 

и код њега момак ј едан 

с извора сам воде пила 

и с момком се пољубила 

Тај ме момак женит ш ћ а ш е 

неда мајка губала се 

кад ме мајка не разумије 

ко да млада била није. 

Oepuj сунце ко некада 

Огриј сунце ко некада 

да ми доћ е моја Рада 

Радо моја цвјете плави 

што ме ј адног заборави 
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Планинама јаблан цвјета 

П л а н и н а м а ј а б л ан цвјета 

куд се моја драга шета 

а под ј елом ћ е одмара 

ту се н аша љубав ствара 

Мој дра г ане ајд се кр ени 

под ј елом ћ е ш наћ и мене 

под ј елове вите гране 

да ме љубиш мој драгане 

Доћ и да ме жеља мине 

мој цвијету са п л анине 

у загрљај доћ и мене 

да нам љубав не увене 

Дођи цуро, дођи чоче 

Д о ћ и цуро, д о ћ и чоче 

да те љуби ово момче 

доћ и прије моје мило 

док ти к а сно није било 

Дивно ли је кад запјева 

Д и в н о ли је кад запјева 

Милијана Б а т р и ћ е в а 

жуто л и ш ћ е падај с гране 

д о ћ и к мени мој драгане 

Ја ти венем у с амоћ и 

чекам драги кад ћеш доћи 

доћ и моје радовање 

с р ц е н е ћ еодла г ање 
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Oj да ми је код оваца 

Ој да мије код оваца 

играт с Гаром п р еф е р ан с а 

с ј ећаћ е се Гара мене 

и у старе дане њене 

Ој када се драга уда 

Ој када се драга уда 

не прола зим више туда 

од лијепог тог времена 

оста пуста успомена 

Ha сред села коло игра 

На сред села коло игра 

мене тужна вијест стигла 

прва љубав срца мога 

удаје се за д р у г о г а 

Судбина је тако хтјела 

д'евера сам завољела 

а ни први нек не жали 

доста смо се миловали 

Милијана не долази 

Милијана не долази 

сад ми друга овце пази 

Милијана удавај се 

ја се ж еним , не надај се 
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Oj дјевојко Требаљевко 

Oj девојко Требаљевко 

пошто кромпир и млијеко 

пошто скоруп и сир млади 

има л још што за момчади. 

Ој најлепша у катуну 

Ој најљепша у катуну 

дођ и да ми чешљаш вуну 

дођ и драги дођ и Лиско 

да ти даднем што си иско 

Ој дјевојко из Блатине 

Ој девојко из Бл а тине 

ајде мало испрати ме 

испрати ме до Бис трице 

да пољубим твоје лице 

Мала моја мој невене 

Мала моја мој невене 

за тобом ми срце вене 

за Т В О Ј поглед умиљати 

ја не жалим живот дати 
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Мала моја не дозволи 

Мала моја не д о з в оли 

да ме друга цура воли 

недај другој да ме љуби 

твоји су ме гризли зуби 

Ах тшо ми се једна мала 

Ах што ми се ј е дн а мала 

са Гусара допадала 

имала ј е очи плаве 

а к о с е ј е ч е ч е р а в е 

Драга моја два ти ока 

Дра г а моја два ти ока 

кажи којег в олиш момка 

волим ј е дно г и вољећ у 

али ти га к а з а т н е ћ у 

Мала моја чобанице 

Мала моја ч об анице 

ко ти ље то с љуби лице 

о ј др а г ане о б е ћ а н и 

ко ће други но чоб ани 
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Oj дјевојко искрај стада 

Ој дјевојко искрај стада 

ол пољубит мене млада 

ол дозволит чобанице 

да ја љубим твоје лице 

Мала моја мој невене 

Мала моја мој н е в ен е 

к а ко живиш сад без мене 

ја за тво јим венем лицем 

као мајка за ј е динцем 

Мој драгане цвјете мио 

Мој драгане цвјете мио 

ј е си л ми се ужелио 

ј е с ам драга но пожури 

е ћу поћи другој цури 

Ој младости молим ти се 

Ој младости молим ти се 

ј ош једанпут поврати се 

није младост ко прољеће 

ј е дном д о ћ е више н ећ е 
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Huje љубав ко прам вуне 

Није љубав ко прам вуне 
да с остави па да труне 
ноје љубав отров пиће 
нарочито за младић е 

Мој драгане мој баксузе 

Мој драгане мој баксузе 
губале те моје сузе 
све што рече све ме слага 
не остало од те трага 

Ах што ми се мајко свидје 

Ах што ми се мајко свидје 
један момак косе рић е 
а када се мајко смије 
као сунце да ме грије 

Што ме мајко боли глава 

Што ме мајко боли глава 
од једнога момка плава 
више волим драгог мога 
него брата роћенога 
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Дај дјевојко твоје око 

Дај дјевојко твоје око 
да пољуби овај соко 
нема момка без сељака 
да пољуби од мерака 

Ој јесење дуге ноћи 

Ој јесење дуге ноћ и 
реко драги да ће доћи 
да ли доћи ил не доћи 
чекаћу га до поноћ и 

Почео сам да сиједим 

Почео сам да сиједим 
ал још једног момка вредим 
суво дрво не бехара 
од старога нема ћар а 

Ој што сам се наљемезо 

Ој што сам се наљемеза 
сува љеба и пекмеза 
ништа срце не нагрди 
ко качамак и сир тврди 
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Moj драгане плаве косе 

Мој драгане плаве косе 
некадашњи мој поносе 
знаш шта си ми био реко 
од стријеле не утеко 

Тебе љубим другу нећу 
за те живим и умрећ у 
а сад другој драги оде 
однеле те мутне воде 

Садих јелу на планину 

Садих јелу на планину 
јело јело 
присадих јој жуту дуњу 
ој моја јело 

Па наврнух жубер-воду 
јело јело 
да се јела не осуши 
ој моја јело 

Ставих стражу младог момка 
јело јело 
да ми јелу ко не сруши 
ој моја јело 

Жуту дуњу не мирише 
јело јело 
жубер-воду не препије 
ој моја јело 

22 



Па ја пођох уз планину 
јело јело 
докле мене глас допаде 
ој моја јело 

Да се јела осушила 
јело јело 
жута дуња увенула 
ој моја јело 

Жубер-вода усахнула 
јело јело 
млада мома преминула 
ој моја јело 

Мала моја бор зелени 

Мала моја бор зелени 
чекај менедојесени 
чекај мене моје јање 
докле доће комишање 

Док почнемо шљиве брати 
тада ћ емо свадбовати 

У јавора високога 

Ујаворависокога 
доста листа зеленога 
под њим овце пландовале 
а дјевојке ладовале 

Сиви соко налетио 
па је њима говорио 
Бјеле овце распродајте 
а дјевојке разудајте 
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Једну мене оставите 
танка струка и висока 
и од рода гласитога 

Оиадај лишће са горе 

Опадај лишћ е опадај л ишће лишћ е 
опадај лишћ е са горе 
те покриј моје те покриј моје моје 
те покриј моје трагове 

Да ме мој драги 
да ме мој драги драги 
да ме мој драги не наће 

Варала сам га 
варала сам га сам га 
варала сам га три године 

И сад сам нашла 
и сад сам нашла нашла 
и сад сам нашла другог драгана 

Гором идем гора јечи 

Гором идем горајечи 
слушај драги моје рјечи 

ја се нећу твоја звати 
што ми нећеш ријеч дати 

да нећемо ноћи прве 
заноћити код свекрве 
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Процвјетала бјела лала 

Процвјетала бјела лала 
расти цуро још си мала 
расти цуро дојесени 
док пупољак поцрвени 

И дрењине докле сташу 
чувај мала љубав нашу 
а кад с горе лист опадне 
водићу те кући лане 

С Бјеласице гледам доље 

С Бјеласице гледам доље 
Мојковачко равно поље 
берем цвјеће кидам лишћ е 
гледам Поља и Подбишће 

И посматрам сваког дана 
Штитарицу до Препрана 
и посматрам ружо рана 
хоћ у л видјет ћ е драгана 

Нема већег сирочета 

Нема већег сирочета 
од дјевојке без момчета 
а што смо се зажељели 
узочас се завољели 
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Moj драгане како можеш 

Мој драгане како можеш 
цјело љето да не д оћеш 
дуги ти су дани љетњи 
могу ти се разбољети 

Што не паднеш из облака 
да не види поган каква 
е he поган да казује 
да нас двоје надражује 

Ој да ми је мили роде 

Ој да ми је мили роде 
до Савине шетат воде 
и до Врха Јабланова 
рад атара драганова 

Дивно ли је у пролећ е 
Сињавином брат цвијеће 
а још љепше усред љета 
Сињавином кад се шета 

Не чује се моја Рада 

Не чује се моја Рада 
да запјева ко некада 
не чује се моја маца 
да запјева код оваца 

Удаји се Радо бјела 
да се миче зло из села 
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Гаро моја очију ти 

Гаро моја очију ти 
смијем ли ти намигнути 
љубио сам цуру Маку 
у стриковом савардаку 

Мала моја жали мене 

Мала моја жали мене 
носи косе расплетене 
а кад пођ е на сијело 
носи црно одијело 

Жали мене као брата 
носи косе око врата 
и мараму црну носи 
да те други не испроси 

Весело је мене није 

Весело је мене није 
нема моје симпатије 
нема мене могдрагана 
да шетамо планинама 

Да шетамо од милине 
мој јаблане са планине 
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Што то може бити Гара 

Што то може бити Гара 
те ме твоје око вара 
то гараво око твоје 
ранило је срце моје 

Ранило га још одавно 
три године има равно 
сад са другим Гара шећеш 
на мене се не окрећеш 

Дурмиторе каменити 

Дурмиторе каменити 
зелена те трава кити 
зелена те кити трава 
а цура те гази плава 

Дурмиторске вите јеле 
што сте тако поцрњеле 
што вас тако бије тама 
ко да љето није вама 

У високом твоме крају 
успомене нек остају 
нек се сјете цуре миле 
на Дурмитор кад су биле 
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Сјећаш ли се моја мала 

Сјећаш ли се моја мала 
кад си моје руке пала 
кад си моје руке пала 
како си се гуштерала 

Дознао је катун цио 

Дознао је катун цио 
да се Милан наљутио 
научи се мој Милане 
с које треба прић и стране 

Ој Милане то ме боли 
сад те друга цура воли 
што погази љубав нашу 
дао си ми смртну чашу 

Мој се драги наљутио 

Мој се драги наљутио 
што се извор замутио 
разљути се боре вити 
извор ће се избистрити 
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Што ме мајко роди фину 

Што ме мајко роди фину 
па ме зајми у планину 
мјесто корза и викенда 
чувам овце и говеда 

Дивно ли је рујном зором 

Дивно ли је рујном зором 
прошетати Дурмитором 
у њега је преко љета 
пуно росе и цвијета 

Ја иланином често скитам 

Ja планином често скитам 
и чобане често питам 
he је Њега , be је Која 
ђе је стара љубав моја 

У катуну врагодоли 

У катуну Врагодоли 
планинка ме једна воли 
и чобанка једна мала 
у мене се зацопала 
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Oj да ми је овог љеша 

Ој да ми је овог љета 
до Кривога шетат смета 
и до оне вите јеле 
ђ е пландују овце бјеле 

Ђе снијегом бјело лице 
умивају чобанице 
ђ е дјевојке сваког дана 
с пјесмом зову свог драгана 

Љубичица ђ е мирише 
жути јаблан ђе се њише 

Сјећаћу се мајко мила 

Сјећаћ у се мајко мила 
чобаница док сам била 
чобаница док сам била 
испод смета воду пила 

Кажи мене вита јело 
ђе је моје стадо бјело 
док сам драгог пољубила 
ја сам стадо изгубила 

Мала моја делегату 

Мала моја делегату 
ајде питај твога тату 
хоћ е ли те удат тата 
пре истека твог мандата 
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Ево има мјесец дана 

Ево има мјесец дана 
Одкад нема мог драгана 
не долази к мени више 
сада другу бегенише 

Пјева Зора пјева Гина 

Пјева Зора пјева Гина 
одлијеже сва планина 
ој планино ој камена 
пуна ли си успомена 

Колико je на горама г p a n a 

Колико је на горама грана 
толико је на мом срцу рана 
моје срце од болова јечи 
нема драгог да га излијечи 

Немој мала живота ти 

Немој мала живота ти 
љубав коме обећати 
мој драгане црни враже 
љубав ми се стобом слаже 
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Мала моја тек ужива 

Мала моја тек ужива 
кад попије пет-шест пива 
не зна мала шта су муке 
док у моје доћ е руке 

Ој љубави ој проклета 

Ој љубави ој проклета 
што ме младог изавета 
ево има мјесец цио 
драгу нисам ја видио 

Потражи је птицо бјела 
понесијој срца дио 
да су мени крила твоја 
ја бих с тобом полетио 

Планине ћу прелетјети 
сиње море ја видјети 
али драгу никад више 
душмани нас раставише 

Вита јело лишће ти на Грани 

Вита јело лишће ти на грани 
чувај тајне моле те чобани 
чувај стада два чобана млада 
док се љубе да их не погубе 
све до ноћи кад ће кући поћи 
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Вољела сам жути јаблан 

Вољела сам жути јаблан 
ко да ми је био драган 
а сад волим цвјеће свако 
жути јаблан баш никако 

Жути јаблан баш никако 
зато што га бере свако 

Љубила сам варалицу 

Љубила сам варалицу 
и није ми жао 
варала сам и ја њега 
и није ми жао 

Иди мала без гаћица 

Иди мала без гаћица 
нема робе без тачкица 
мала моја у минићу 
ноћ проводи у к афићу 

Што се тебе мала тиче 

Што се тебе мала тиче 
мој галоња како риче 
кад галоње стане бука 
малу моју хвата мука 
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Oj да ми је исиред ноћи 

Ој да ми је испред нођи 
до планине мало доћи 
да обиђем катун Цкару 
да посјетим љубав стару 
и да видим Погледала 
да л још чува моја мала 

Чобанице моја мила 

Чобанице моја мила 
сјави овце на појила 
стави чактар на мркаља 
дабогда ти цркла гаља 

Ћерај овце до борића 
доћ ће шумар да чекића 

Дођи dpaгu с које оћеш стране 

Доћ и драги с које оћеш стране 
ти не слушај сеоске душмане 
лишћ е жути и помало вене 
драги зиму зимује без мене 

Кажи мала живота ти 

Кажи мала живота ти ко је 
бјело лице пољубио твоје 
ко ти скида са врата ђердана 
ко ти маче кармин са усана 
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Уједе ме гуја изненада 

Уједе ме гуја изненада 
преварих се удадох се млада 
бијах јадна жељна миловања 
удадох се сад нема кајања 

Мала моја не да ниђе 

Мала моја не да ниђ е 
туђ а рука да јој приђ е 
прођ е младост вену сисе 
кајаћеш се не брани се 

Опасна је моја Цица 

Опасна је моја Цица 
као змија отровница 
она бије и уједа 
прић и к себи ником не да 

Hocu моја Милијана 

Носи моја Милијана 
око врата три ђердана 
а на руке три прстена 
купила јој браћа њена 
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Како мала спаваш сама 

Како мала спаваш сама 
у најљепшим годинама 
ој да ми је боре вити 
под јорган се твој сакрити 

Ој како се љуби Деса 

Ој како се љуби Деса 
гађало је из небеса 
воли бих је пољубити 
но предсједник среза бити 

Мала моје ране љуте 

Мала моја ране љуте 
заборавит не могу те 
док на небу Сунце сија 
бићеш мени најмилија 

Што ми мајко тешко tiada 

Што ми мајко тешко пада 
што млад нисам ко некада 
младост д ође и нестаде 
као цвијет са ливаде 
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Синоћ сам се код Маргите 

Синоћ сам се код Маргите 
накркао доста пите 
а код Десе Милетине 
насркао грушавине 

Послушаћу мога сшрица 

Послушаћу мога стрица 
женић у се из Барица 
Баричанке све су фине 
као цвијет са планине 

Ој да ми је мила селе 

Ој да ми је мила селе 
до Писане доћи Јеле 
и прошетат до Пренћана 
да посјетим мог драгана 

Не надај се мала cpehu 

Не надај се мала срећи 
две те љубе ја сам трећи 
како ти се мала чини 
кад те пипнем по слабини 
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Често прођем крај ливаде 

Често прођем крај ливада 
цвијет цвјета ко некада 
ту проводим тужне ноћи 
чекам драгог кад ћ е доћ и 

Стално ширим руке своје 
и дозивам злато моје 
у загрљај да ми дођ е 
да ме јадну туга прођ е 

За ме више нема среће 
драги никад доћ и нећ е 
остави ме да тугујем 
и са тугом да другујем 

Јесен дође зима иде 

Јесен дођ е зима иде 
дошли момци да ме виде 
гледали ме не гледали 
моји су ме обећали 

Кад недјеља прва дође 
сватови ће бити овдје 
стари сват ће здравит свима 
мене међудјеверима 

Каква ли је кад се скине 

Каква ли је кад се скине 
густа магла са планине 
кад се дигне колик ли је 
густи облаг са Голије 
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Мала моја дивне има 

Мала моја дивне има 
жуте дуње у њедрима 
са њоме сам синоћ спаво 
жуте дуње мирисао 

Чувам овце и говеда 

Чувам овце и говеда 
не бојим се од мећеда 
ал се бојим мој драгане 
твој колега да не бане 

Ој дјевојко из пренћана 

Ој дјевојко из Пренћана 
давно си ми обећана 
још када смо били мали 
твоји су те обећали 

Од јесени до јесени 

Од јесени до јесени 
још се јадан не ожени 
чекајући тебе Росе 
ја сиједе чешљам косе 
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Moj се драги за женидбу сирема 

Мој се драги за женидбу спрема 
узећу га кад бољега нема 
мила мајко спремај ми прћију 
доћ и ће свати, мораћеш ми дати 

Ој дјевојко много си ми мала 

Ој дјевојко много си ми мала 
да си већа моја би се звала 
чини ти се момче да сам мала 
давно сам ти за љубав стасала 

Што ми мајко расту сисе 

Што ми мајко расту сисе 
удаћу се чини ми се 
за удају тренутак је прави 
дај ме мајко ко се први јави 

Ошвор враша миловање моје 

Отвор врата миловање моје 
ноћ је дуга љепше је удвоје 
свако јутро кад зора заруди 
мене мала пољупцима буди 
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Вољела сам и вољећу 

Вољела сам и вољећу 
Дурмиторца другог нећу 
Дурмиторац кад пољуби 
од њега се памет губи 

Једна кућа покрај пуша 

Једна кућ а покрај пута 
окречена бјело-жута 
а из-нутра молована 
ту ми драга боловала 

Боловала тешке ране 
у најљепше своје дане 
кажи мени боре вити 
кад ће драга оздравити? 

Ој најљепша из мог села 

Ој најљепша из мог села 
што си тужна невесела 
невесела морам бити 
то не могу више крити 

Синоћ ме је моја мати 
за удовца рекла дати 
за удовца и то стара 
због имања и због пара 

Нећу мајко нећу мила 
за удовца поћ и жива 
волим мајко узет момка 
да ни једног нема ока 

Нећу паре ни имање 
хоћу мајко миловање 
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Сузо моја проговори 

Сузо моја проговори 
ће је онај што га волим 
дал је другу љубав срео 
другу цуру заволео 

Еј сузо знаш ли ће је 
ко му ноћас руке греје 
кад ме мого оставити 
како могу срећна бити 
не могу га прежалити 

Реци сузо шта ћу сада 
растанак ми тешко пада 
кад ме није ни волио 
нашој срећи одолио 
срце мије разболио 

Повила се грана јоргована 

Повила се грана јоргована 
под њом сједи лепа Јулијана 
под њом сједи лепа Јулијана 
и проклиње својега драгана 
што ме слага драгане вољени 
обећа ми ал ме не ожени 
Ајд запјевај Гаро моја 
Чобанске пјесме са Сињајевине 

Дивно ли је на катуну 

Дивно ли је на катуну 
с Милијаном чешљат вуну 
Милијана образа ти 
можеш ли ми вуне дати 
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Ево прође мјесец цио 

Ево проћ е мјесец цио 
драги није долазио 
сјај мјесече до поноћи 
да ми драги види доћи 

Ој дјевојко из Мачката 

Ој дјевојко из Мачката 
ол ме узет дал ти тата 
кажи тати мој невене 
љепше ће ти бит' код мене 

Лете птице лете јата 

Лете птице лете Јата 
само нема мога злата 
нема драге нема више 
ко ће сузе да ми брише 

Да зна срце da говори 

Да зна срце да говори 
казало би кога воли 
зато оно тајну крије 
крије име најмилије 
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Драга ми се разбољела 

Драга ми се разбољела 
у зо час ме завољела 
морам звати бабу Круну 
да намјести малој струну 

Весела је свака мајка 

ВеселаЈе свака маЈка 
када јој се шћер љубака 
још кад момка почне звати 
онда мајка окрилати 

Чувам овце и тугујем 

Чувам овце и тугујем 
што са драгим не другујем 
мој драгане проклет био 
зашто си ме оставио 

Остави ме к другој оде 
однеле те мутне воде 
да тугујем јадна сама 
немо срећ е ни селама. 

Мала моја моја муко 

Мала моја моја муко 
синоћ сам те сањо Ђуко 
синоћ сам те сањо Ђуко 
и бијах те голу свуко 
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A ти ми се као вила 
око врата обавила 
боже мили те милине 
само да би из истине 

Сјећаш ли се о Радојка 

Сјећаш ли се о Радојка 
ће си расла ко д^евојка 
нијесам ти дужан крви 
ни љубавник био први 

За чију си љубав мала 

За чију си љубав мала 
мог дората препињала 
љубит ћу те мала нећ е 
ил у трње ил у меће 

На Крновска равна врела 

На Крновска равна врела 
Гара ми је џемпер плела 
ој Дарина косо дуга 
мрсили те вјетар с југа 

Од Никшића до Билеће 
ниједна ме цура неће 
гаравуше мене неће 
спасио ме Бог несреће 
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Oj поњаво света ризо 

Ој поњаво света ризо 
под тобом ме драги гризо 
и љубио врло често 
и радио још по нешто 

Заборавит никад нећу 

Заборавит никад нећу 
Драгишину ћерку трећ у 
Ој Драгиша образа ти 
оли мени ћерку дати 

Поштења ти кажи Миро 

Поштења ти кажи Миро 
ко те прије мене диро 
један диро ал нека је 
сад се ништа не познаје 

Неда мала прић и ниђе 

Неда мала прићи ниће 
да јој мрсим косе риђ е 
мене дала ил не дала 
мрсић е ти неко вала 
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Oj да ми је шуриш мину 

Ој да ми је турит мину 
под поњаву пуничину 
ој букови густи гају 
Гарина те лећ а знају 

Још се мала љубиш шћаше 

Још се мала љубит шћаше 
но пијевци запјеваше 
због тебе сам рујна зоро 
ја од Гаре бјежат моро 

Ој да ми те сликат Тања 
после мога миловања 

Све ми нешто очи лете 

Све ми нешто очи лете 
на дјевојке заузете 
Ој Н и к ш и ћ к о поље меко 
код тебе сам Гару чеко 

Колашинка једна фина 

Колашинка једна фина 
биће мајка мога сина 
Колашинко брзо ходиш 
да што прије сина родиш 
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Остаро сам па ће Ката 

Остаро сам па he Ката 
с пушком мојом да барата 
Като моја срце ми је 
изгорело од ракије 

Докркала цура Мика 

Докркала цура Мика 
кацу сира из Шавника 
па почела мрс бијели 
по Никшићу да дијели 

Ја гараве волим косе 

Ja гараве волим косе 
и дјевојке што их носе 
волим жене волим плаве 
оне he ми доћ и главе 

Најљепше је миловање 

Најљепше је миловање 
рујнојзориусвитање 
ој да ми те једном жута 
дохватити по пршута 
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У тебе ће мала ући 

Утебе ћ е м а л а ући 
црни ћаво спавајући 
капале су сузе вруће 
под прозором моје Жућ е 

Не могу ти доћи селе 

Не могу ти доћи селе 
обје ми се краве теле 
на Крнову снијег мете 
не могу ти доћ дијете 

По Крнову снијег шара 
не могу ти доћ и Гара 
ој да ми је ове ноћ и 
под прозоре Гари доћ и 

Ајд запјевај грло моје 

Ајд запјевај грло моје 
кад не пјеваш жалосно је 
некада је пјеват знало 
асада јеостарало 

Ој дјевојко с оне стране 

Ој дјевојско с оне стране 
баци један поглед на ме 
погледај ме цуро чоче 
да не чезнем ко сироче 
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Немој мала причаш коме 

Немој мала причат коме 
о животу љубавноме 
мој цвијету са сред чаше 
ко ли ми те мирисаше 

Волиш ли ме ко некада 
мој цвијету из ливада 
гаравушо ајд се врни 
да не носим џемпер црни 

Испод моста Једног дана 

Испод моста једног дана 
оста цура расковчана 
испод оног старог моста 
успомена једна оста 

Једног дана злато моје 

Једног дана злато моје 
превари ме око TBOie 

превари ми срце младо 
те изгубих бјело стадо 

Ја те више вољет нећу 

Ja те више вољет нећу 
па да ми те у џеп мећу 
ће си чула цуро чоче 
да се у џеп носи момче 
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Нека грми нек сијева 

Нека грми нек сијева 
удвоје се љепше пјева 
нећеш драга покиснути 
под мојим he тјелом бити 

Мој се драги на ме љути 

Мој се драги на ме љути 
са мном иде стално ћути 
а ја њему усне нудим 
због њега ћу да полудим 

Љуби драги ал немој с вечера 

Љуби драги ал немој с вечера 
у зору сам слаћ а од шећера 
љуби драги с које оћеш стране 
нећеш наћи ни на једној мане 

Мала моја ништа се не стиди 
но ме љуби и мајка кад види 

Мала моја прави прозор већи 

Мала моја прави прозор већ и 
згулих лећ а к теби улазећ и 
мала моја четири су сата 
скидај руке са мојега врата 
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Мале моје ноге ко у зеца 

Мале моје ноге ко у зеца 
узећу је биће брза дјеца 
мала моја у случају рата 
убошћу те ко Милош Мурата. 

Ој да ми је леле мене 

Ој да ми је леле мене 
доћ код Раде и Јелене 
да ја видим пиле моје 
шта ми ради и како је 

Удаји се цуро фина 

Удаји се цуро фина 
да те вози лимузина 
ако узмеш ти сељака 
бићеш жељна опанака 

Сад на мене гачу вране 

Некадашњи мој драгане 
на зле ли ме сави гране 
на зле ли ме сави гране 
сад на мене грачу вране 



Мала моја моје злато 

Мала моја моје злато 
сјави овце до на Блато 
сјави овце сјави паске 
паме чека јнаизласке 

Купићу ти драга моја 

Купићу ти драга моја 
свилен-шалче од пет боја 
свилен-шалче од пет боја 
да се знаде да си моја 

Ах што ми се свиђа тата 

Ах што ми се свића тата 
ситан бисер око врата 
бисери су шћери скупи 
реци драгом нек ти купи 

Ој лијепа чобанице 

Ој лијепа чобанице 
чим његујеш твоје лице 
ја његујем моје лице 
са скорупом са карлице 
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Нема више моје Јасне 

Нема више моје Јасне 
преко села да се гласне 
мала моја не ваља ти 
што се недаш миловати 

Moj драгане што ме слага 

Мој драгане што ме слага 
не остало од те трага 
да ми младој срце вене 
као руже поломљене 

Мој је драги велико спадало 

Мој је драги велико спадало 
сталнољубиисвему јемало 
имам момка са њиме не зборим 
не да мајка да га за сад волим 

Ja од када сазнах за се 

Ja од када сазнах за се 
мушке руке не бојах се 
а што бих се и бојала 
кад нијесам више мала 
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Попиј мала него како 

Попој мала него како 
да не мислиш пит је лако 
вињак коњак па и лоза 
то је моја дијагноза 

Пема мале да избија 

Нема мале да избија 
пукла јој је погибија 
а чим моје сметне очи 
цјеле се љуби ноћи 

Пе могу ти доћи мала 

Не могу ти доћ и мала 
машина је прокувала 
не могу ти доћи Јешо 
брзине сам помијешо 

Иде мала u крвари 

Иде мала и крвари 
ранио је курјак стари 
остаро сам Гаројадо 
али ми је срце младо 
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Мајка љуби има ираксе 

ЈБубио сам ш ћ е р и мајку 
у катуну на Врањаку 
мајка љуби има праксе 
а ш ћ е р плаче и не да се. 

А још љепше цура Каша 

Дивно ли се љуби Деса 
у кабини мерцедеса 
а још љепше цура Ката 
у кабини од фијата 

Ој најљепша међу жене 

Ој најљепша међ у жене 
оли дати ш ћ е р за мене 
па да имаш згодна зета 
да ти спава код дјетета 

На грудима моје мале 

На грудима моје мале 
двије руже процвјетале 
мала моја живота ти 
ол ми једну ружу дати 
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Ja u мала чувамо говеда 

Ј аи мала чувамо говеда 
ја је љубим а шаруља гледа 
нећ е моја шаруља да пасе 
у љубави разочарала се 

Све ме једна цура прати 

Све ме једна цура прати 
морам јој се удварати 
ако будем старе cpehe 
узалуд ме пратит неће 

Некада смо ја и она 

Некада смо ја и она 
били срца нераздвојна 
колико ми овудије 
проћ е дана лијепије 

Пробудих се шебе нема 

Пробудих се тебе нема 
опет ми се задријема 
да се нисам пробудио 
од срећ е бих полудио 
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Синоћ сам те сањо мила 

Синоћ сам те сањо мила 
бијаше ме загрлила 
а те твоје косе плаве 
бјеху мене око главе 

Ја сам малој на Крново 

Ja сам малој на Крново 
клекни лези командово 
командово клекни лези 
гађају те митраљези 

А ја ћу се бацит на те 
да те спасим од гранате 

Сваку ноћ ме мајко сања 

Сваку ноћ ме мајко сања 
једна мала из Туцања 
а од тога моја Стако 
нема ништа ћаво мако 

Дође јесен моја Тања 

Мала моја кажи нани 
љубавни су прошли дани 
доће јесен моја Тања 
и крај нашег миловања 
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Мајко швоја ко вјешшица 

Мајка твоја ко вјештица 
откри тајну нашег срца 
што би горка и чемерна 
ташто моја несуђена 

Више иуша у осоје 

Више пута у осоје 
ту је кућа драге моје 
ој да ми је леле мене 
да код куће свратим њене 

Да јој видим лице бјело 
дугу косу и тијело 
да јој гледам докле сване 
ситне зубе и ђердане 

И да њене бујне груди 
љубим док се не пробуди 
да јој чешљам вјеђе двије 
докле сунце не огрије 

Пјевај мала 

Пјевај мала нека гора јечи 
твоја пјесма срце мили јечи 

Једна мала у шареној ђуди 
да је љубим сама ми се нуди 
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Oj Шаранци поред Таре 

Ој Шаранци поред Таре 
ту је кућа моје Гаре 
ће је онај јавор пао 
ту сам Гару миловао 

Кажи мени шарена поњаво 

Кажи мени шарена поњаво 
ко је стобом ноге замотаво 
запјевала сјеница на бору 
ће си драги ђе си разговору 

Мене моја сјетовала браћа 

Мене моја сјетовала браћа 
ман се момка кога војска враћа 
ја бих војску служио од шале 
кад би цуре кревет намјештале 

Што је мала недјељама 

Што је мала недјељама 
те те нема за овцама 
Милијана слатко пиле 
од горске си љепше виле 
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Љуља мала на ливади 

Љуља мала на ливади 
буков колац да извади 
љуљала га не љуљала 
извадит га н ећеш вала 

Пуцаће ме из берете 

Рекла мала кад ме срете 
пуцаће ме из берете 
и ја ћу њу божја вјера 
дочекати из валтера 

Ој да ми је на уранку 

Ој да ми је на уранку 
пољубити Никшићанку 
да никшићки виде момци 
како љубе Дурмиторци 

Женићу се с ових брда 

Женић у се с ових брда 
која има сира тврда 
сира тврда и кајмака 
и којој је млада мајка 

Гаро моја из камена змијо 
да ли бих те пољубити смио 
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Немој гада па нека је газда 

Мене моја сјетовала стрина 
синовице узми момка фина 
немој гада па нека је газда 

Како вјешар маглу слаже 

Како вјетар маглу слаже 
тако момак цуру лаже 
момачка је тврда вјера 
као коцка од шећера 

Ој дјевојко са Жабљака 

Ој дјевојко са Жабљака 
дивну ли те роди мајка 
Ој дјевојко из Шарана 
ружо моја одабрана 

Реци мала твојој мати 

Реци мала твојој мати 
кад те љубим да ми плати 
ако ћ е ми купит ладу 
онда ћу те љубит младу 
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Moj драгане питај мајку 

Мој драгане питај мајку 
хоћ у ли јој доћ за снајку 
колко си ме пута мала 
у кревету миловала 

Види горо види мила 

Ево има мјесец дана 
ко сам љута на драгана 
види горо, види мила 
не би ли нас помирила 

Дођи мала do тарабе 

Мала моја мој белају 
мој најслаћи залогају 
дођ и мала до тарабе 
пољубаца биће џабе 

Ја сам малу 

Ja сам малу 
завио у свилу 
она мене 
у душеке меке. 
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Познаје се дјевојка поштена 

Познаје се дјевојка поштена 
оба су јој образа румена 
познаје се цура милована 
пожутјела као лист дувана 

Мала моја сатић меда 

Мала моја сатић меда 
шта ти расте то у њедра 
дал су дуње ил јабуке 
дај да виде моје руке 

Стало срце па не ради 

Мала моја шта уради 
стало срце па не ради 
стало срце па не ради 
који су му не знам јади 

По планини Глас се чује 

По планини глас се чује 
млад чобанин да болује 
не болује од болести 
но од туге и жалости 

Поручује сваког дана 
да му доће Милијана 
кад би дошла Милијана 
престала би бољет рана 
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Што ме мајко жеља вуче 

Што ме мајко жеља вуче 
ђ е планинске јеле хуче 
мене мајка вели сине 
ожени се са планине 

Дођи драги бар некада 

Дођ и драги дођ и мио 
и прије си долазио 
дођ и драги бар некада 
срце вене а ја млада 

Од ускочких девет села 

Од ускочких девет села 
најљепша је Крња Јела 
Ој дјевојко с Крње Јеле 
ђ е пландујеш овце бјеле 

Ђе пландујеш овце твоје 
да дотјерам и ја моје 
овце he нам пландовати 
ми ћемо се миловати 

Кад запјева грло моје 

Кад запјева грло моје 
бил познала Гаро ко је 
кад запјевам јечи гора 
и Гарино срце мора 
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Шетао сам једног дана 

Шетао сам једног дана 
покрај мала твога стана 
код стана те не бијаше 
Сунце земљу не гријаше 

Oj зелена горо горо 

Ој зелена горо горо 
кроз тебе сам проћ и моро 
кроз тебе сам пролазио 
док сам к драгој долазио 

Не долази у сан више 

Милијана моја мила 
у сан си ми долазила 
не долази у сан више 
да за тобом ја уздишем 

Морам поћи за дјевера 

Другарска је тврда вјера 
морам поћи за дјевера 
ручни ћу јој дјевер бити 
не могу је прежалити 

Како ли ћ еш Гаро леле 
стару љубав зват дјевере 

69 



Oj дјевојко ca Убала 

Oj дјевојко ca Убала 
струно моја са гусала 
ој дјевојко из Миоче 
рано ли се љубит поче 

Ој дјевојско испод Лисе 

Ој дејвојско испод Лисе 
живота ти ајд насмиј се 
свићи зоро не свитала 
устај мала не устала 

Најљепше је миловање 
кад буково пуца грање 

Ој планинске јеле вите 

Ој планинске јеле вите 
драгу моју поздравите 
ој планино кад hy у те 
посјетити старе путе 

Због тебе сам моја Соња 

Због тебе сам моја Соња 
седленика продо коња 
Милијана дуго нећ е 
сањо сам јој умријеће 
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Oj планински дуги доли 

Ој планинскидуги доли 
има л ико да ме воли 
ој планино и све твоје 
успомене чувај моје 

Успомене моје пази 
јер he љубав да пролази 
чувај моје успомене 
да ми која не увене 

Најљепша је од свих жена 

Најљепша је од свих жена 
ташта моја и ш ћ е р њена 
ја гараве волим жене 
а плавуше воле мене 

Што ме мајко вуче жеља 

Што ме мајко вуче жеља 
за једнога учитеља 
у њега су ситни зуби 
да знаш мајко како љуби 

Око твоје кад ме гледа 

Око твоје кад ме гледа 
топим ти се санта леда 
усне вреле саме шапћу 
само тебе ја припашћу 
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Oj младости моја слатка 

Ој младости моја слатка 
што долази кад би кратка 
падај кишо не на мене 
имам драгу жалиће ме 

Нема вишег зулумћара 
од д'евојке кад остара 

Рођена ме мрзи мајка 

Због ракије и коњака 
роћена ме мрзи мајка 
питај мајко конобарке 
ђе су моје иљадарке 

Удати се драги нећу 

Удати се драги нећу 
док за твоју чујем срећу 
узми пушку те ме убиј 
немо други да ме љуби 

Да ме није љубав смела 
порасла бих колкојела 
свака рана срца мога 
пратиће ме све до гроба 
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Знаш дјевојко оно мјесто 

Знаш дјевојко оно мјесто 
ђ е састанак бјеше често 
међу оне горе двије 
ђе те љубих ја најприје 

Ја те љубит више нећу 
ал ти желим сваку срећу 
нема слађих пољубаца 
но с чобанком код оваца 

Жуто лишће пада с гране 

Жуто лишће пада с гране 
што те нема мој драгане 
ја ти венем у самоћи 
чекам драги кад ћеш доћи 

Дођи моје радовање 
срце неће одлагање 
не тјеши га обећање 
оно хоће миловање 

Шљива стара не цвјета без грана 
нит ја могу живјет без драгана 

Мене моја говорила мајка 

Мене моја говорила мајка 
најбоља је дјевојка сељанка 
оре копа ништа јој не смета 
а љуби се ко с два факултета 
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Мала моја мене не да 

Мала моја мене не да 
да је љубим кад ко гледа 
мала моја слатко име 
хваташ ли се сада с киме 

Мала моја слатко пиле 

Мала моја слатко пиле 
купићу ти веш од свиле 
и хаљину од најлона 
па да будеш ко бонбона 

Мала моја кад се смије 

Мала моја кад се смије 
мене одмах зној облије 
мала моја ја те вољех 
остави ме ја обољех 

Ој ирољеће мој невјерни друже 

Ој прољеће мој невјерни друже 
кад одлазиш остави ми руже 
ој младости моја мајска зоро 
немој да се растајемо скоро 

Ој љубави љековито пиће 
док је тебе и љубави биће 
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Мала моја мој анђеле мио 

Мала моја мој анћеле мио 
због тебе бих свијет запалио 
ја сам малу научио реда 
кад се љуби да се не уједа 

Мала моја баш ти хвала 

Мала моја баш ти хвала 
што си мени синоћ дала 
из твог џепа марамицу 
да очистим кијавицу 

Неко ми је леле мене 

Неко ми је леле мене 
С малом спаво прије мене 
Мала моја родољубе 
љут сам нешто чувај зубе 

Мала моја кад заијева 

Мала моја кад запјева 
као муња да сијева 
Мала моја бил ми дала 
мало воде из бокала 
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Гледам оног иза брега 

Moj драгане за зло твоје 
другог гледа око моје 
гледа оног иза брега 
срце моје воли њега 

Срце моје јадно болно 

Срце моје јадно болно 
ол кад бити задовољно 
задовољно ол кад бити 
ол што младо пољубити 

Мала моја што ме вара 
ђ е је наша љубав стара 
ђе је трава увенула 
ту је љубав угинула 

Мала моја кад устане 

Мала моја кад устане 
као Сунце да огране 
када мала са мном није 
као сунце да не грије 

Љубио сам цуру плаву 

Љубио сам цуру плаву 
на ливаду у отаву 
љубио сам моју малу 
на ливади у завалу 
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Мала моја ситнога ђердана 

Мала моја ситнога ђердана 
у мојем си срцу закључана 
мала моја мене поручује 
да болује кад се не милује 

Мој драгане ајд с окрени 

Мој драгане ајд с окрени 
под јелом ћеш наћ и мене 
под јелове вите гране 
наћи ћеш ме мој драгане 

Доћ и да ме жеља мине 
мојцвијетусапланине 
у загрљај дођи мене 
д анамљубавнеувене 

Што не паднеш из облака 
да не види поган каква 
док планином чувам стада 
да ме љубиш док сам млада 

Ја пољубих драгог мога 

Ja пољубихдрагогмога 
више дома задружнога 
а он мене исте ноћи 
више куће у самоћи 
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Мала моја водо из бокала 

Мала моја водо из бокала 
дал се сјећаш шта си обећала 
ја се сјећам али то не важи 
један други много ми је дражи 

Не да мама не да тата 

Не да мама, не да тата 
да се женим с Коловрата 
женић у се од ината 
из Вунарског комбината 

Мала моја без по муке 

Мала моја без по муке 
у моје си пала руке 
све што проће жао ми је 
ал младости најжалије 

Милораде мило име 

Милораде мило име 
ол се женит ове зиме 
хоћу хоћу како нећу 
али тамо о прољећ у 
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ОСИЈЕЂЕ О РАДОЈКА 

УДАЈИ СЕ ТРАЖИ М О М К А 



Мог драгана нема више 

Мог драгана нема више 
нит долази нит ми пише 
сигурно је нашо другу 
и мом срцу задо тугу 

Испод Кома у точила 

Испод Кома у точила 
овце чува моја мила 
овца чува моја мила 
Милијана и Радмила 

Милијана мило име 
питај мајку ожени ме 
а Радмила нек те прати 
кад за тебе дођ у свати 

Ђе је Гроја ће је Стоја 

Ђе је Гроја ђе је Стоја 
ђе је стара љубав моја 
остара се обрадати 
а младо се не ухвати 

Нема више миловања 

Нема више миловања 
не да доктор боловања 
крај је дошо миловању 
одведе ми други Тању 
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Огриј Сунце ко некада 

Огриј Сунце ко некада 
да ми доћ е моја Рада 
Радо моја цвјете плави 
што ме јадног заборави 

Ој да ми је постат птица 

Ој да ми је постат птица 
па да имам своја крила 
свако јутро летјела бих 
да посјетим мога Мила 

По планини цвијет вене 

По планини цвијет вене 
немам комеда га берем 
коме сам га досад брала 
с њиме сам се посваћала 

Зелен орах зелена му кора 
ко се воли узети се мора 

Дивно ли се коло креће 

Дивно ли се коло креће 
ко цвијећ е у прољећ е 
и у њему моја мила 
до мене се ухватила 
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Ајд запјевај мила моја 
лијепаје пјесматвоја 
грло твоје нек се чује 
нека село одјекује 

Ајд процвјетај ружо рана 

Ајд процвјетај ружо рана 
јел ћ еш остат неубрана 
и развијај ружо гране 
око пута на све стране 

Пази драга кад пролазиш 
да јој гране не погазиш 
и причувај гране њене 
да јој лишће не увене 

Мала моја не ваља ти 

Мала моја не ваља ти 
што се не даш миловати 
немој душо ради бога 
бити срца каменога 

Мој колега припомози 

Мој колега припомози 
да будемо пашенози 
што се Гари чело мрачи 
не стигли јој удварачи 

Удала се моја прија 
мораћу се женит и ја 
а с којом ћу враг би знао 
с многима сам шуровао 
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Мала моја овце чува 

Мала моја овце чува 
у шушкавцу па се дува 
а на главу прави пунћу 
а шаруљу музе туђ у 

Ја таквијех имам доста 

Ja таквијех имам доста 
ко камења испод моста 
радије бих зеље брати 
но се момче твоја звати 

Нека мајка снаху бира 

Доћи драги на игранку 
и доведи стару мајку 
нека мајка твоја види 
која ће јој да се свиди 

Она тамо што се смије 
за у нашу кућу није 
она која коло води 
кући ми је не доводи 

Ја се мојој свекрви не свићам 
Богу хвала кад је и не вићам 

84 



Ja старости још се не дам 

Ja старости још се не дам 
још на туће жене гледам 
до кад ћемо мој невене 
да гледамо тућ е жене 

А ми драги не знамо се 

Мој драгане с оне косе 
сви нам веле волимо се 
мала моја шта би дала 
када би се моја звала 

Дала бих ти драги себе 
најмилије што је тебе 
но си драги срећ е лоше 
све ти наде пропадоше 

Мој драгане јаблан жуши 

Мој драгане јаблан жути 
љето проћ е а ми љути 
љето прођ е а ми љути 
обадвоје разминути 

Мислила сам моја дико 
завадит нас неће нико 
Залуд ће ти бити јање 
то поновно удварање 
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Било би ти мала боље 

Било би ти мала боље 
да се са мном не завоље 
волио сам некад двије 
асадједна много мије 

Милијана убила те снага 
ко покида твојега ћердана 

Оштри Миле алат јесен иде 

Оштри Миле алат јесен иде 
ожени се па како ти биде 
спремај свадбу не жали имања 
доста мије било ддјевовања 

Неће ти се ни познати 

Ja сиромах ти сирота 
дај ми мало за живота 
удаћеш се ја остати 
неће ти се ни познати 

Ошишане главе носе 

Нема више плетеница 
дјевојачке дуге косе 
сад дјевојке све из реда 
ошишане главе носе 
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Све бих дала да сам мушко 

Ој девојко жута крушко 
шта би дала да си мушко 
шта би дала да си мушко 
и да ти је име Душко 

Све бих дала да сам мушко 
и да ми је име Душко 
и да ми је име Душко 
све бих цуре поваљушко 

Мала моја ћавоље нарави 
завади ми два ока у глави 

Доћ ћу за те чим покупим свате 

Мој Милорад поручује мени 
ријешио хоћ е да се жени 
драга моја припремај дарове 
доћи ћу ти лично у свате. 

Лист опао огољеле гране 
јесен дошла вољени драгане 
спремај свадбу моје миловање 
ја сам спремна душо за вјенчање 

Cada волим Радосава 

Шта да радим мајко мила 
с драгим сам се посвадила 
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завади нас једна мала 
кућа јој се ископала 

Сада волим Радосава 
што стотинуима брава 
Радосав he продат овце 
љубитћуга ј аза новце 

Присјети се мајко мила 

Иде Миле преко села 
пјева пјесму о љубави 
ја га слушам и тугујем 
што ме јадну заборави 

Немој мајко ради Бога 
Љубавника клети мога 
присјети се мајко мила 
кад си и ти млада била 

Он је олцер ио занашу 

Мој је драган службеник без мане 
носи даксу и олца балване 
он је олцер по занату 
минималну прима плату 

Пољуби ме шта ти хвали 

Мала моја не будали 
пољуби ме шта ти хвали 
пољуби ме моја дико 
то познати неће нико 
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He долази зоро рана 

Немој зоро још да рудиш 
да ми драгог не пробудиш 
драги ноћас није спаво 
но је мене миловао 

Не долази зоро рана 
да пробудиш мог драгана 
устај драги не устао 
доста си ме миловао 

Летјела бих три пут дневно 

Ој да ми је постат вила 
па да имам њена крила 
летјела бих сваког дана 
ја код куће мог драгана 

Летјела бих свако јутро 
прије него зора сване 
да га љубим у кревету 
прије него он устане 

Летјела бих три пут дневно 
и то би ми мало било 
кад год доћ е на спавање 
да ме љуби моје мило 

Једна мала из Припчића 

Једна мала из Припчић а 
завољела три младић а 
живота ми мала твога 
и мене ћ еш четвртога 
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Наговара мене мајка 

Наговара мене мајка 
да се удам за сељака 
нећ у мајко нећ у мила 
з а с ељакапоћижива 

Код орања и копања 
нема мајко миловања 
волим једном дневно јести 
но на селу ткат и плести 

Оштри Миле алат jecen иое 

Оштри миле алат јесен иде 
ожени се па како ти биде 
спремај свадбу не жали имања 
доста ми је било дјевовања 

Наша дјеца биће ко чокањи 

Мала моја ћаволе гарави 
завади ми два ока у глави 
Ја малена а драги још мањи 
наша дјеца биће ко чокањи 
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Нек пролазе моја проћи неће 

Ој д'евојко што си код оваца 
што код тебе рудо јагње спава 
а д'евојка тихо одговара 
није јагње него момче младо. 

Устај Јово пролазе д'евојке 
а Јовојој с груди одговара 
нек пролазе моја проћи неће . 

Вукосава јеси ли заспала 

Цвијет момче по ливади брало 
цвијет брало Вукосаву звало 
Вукосавајеси ли заспала 
јеси л мене мјесто остављала 

Јесам драги како да нијесам 
пола скута и полајаглука 
на јаглуку моја десна рука 

Што не дође кад си реко 

Мој драгане плаве косе 
што не дођ е сломио се 
што не дођ е кад си реко 
од грома ми не утеко 

Ја те чекам сваког дана 
у сузама уплакана 
плач мог срца ти не чујеш 
него с другом ашикујеш 
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Сваке ноћи 

Сваке ноћ и чекам зору рану 
да те душо видим насмијану 
само тебе моје срце воље 
тебе воље за тобом обоље 

Тебе нема 

Тебе нема а душа ме боли 
тебе нема срце те још воли 
оста само ова ПЈесма стара 
да ме тјеши да ме разговара 

Листај горо 

Листај ropo и направи хлада 
Да у њему одмара Мирсада 
да одмара и да јаглук везе 
да дарове спрема за сватове 

У дебелом хладу 

У дебелом хладу овће 
чекам малу да ми доћ е 
нећ е мала да ми сврати 
мораћу јој отказ дати 
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Заијеваћу зашто нећу 

Запјеваћу зашто нећу 
догодине ко зна ће ћу 
посјетићу редом села 
све од Пиве до Језера 

Сањала сам 

Сањала сам ове ноћи 
да ми драги нећ е доћи 
а кад свану зора бјела 
иде драги преко села 

Ој ливадо 

Ој ливадо пуна ли си росе 
поткрај тебе чобанице босе 
витка стаса умиљата гласа 
плетенице плету до појаса 

Село моје 

Село моје башто мојих снова 
дивни крају њива и воћњака 
ливадама бјела стада пасу 
и чују се пјесме дјевојака 
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Старо буре ново дно 

Старо буре ново дно 
доћи драги слободно 
стара кола нова руда 
хоће мала да се уда 

Расти боре 

Расти боље мој зелени боре 
да се пењем тебе у врхове 
да погледам по Босни градове 
и у њима момке нежењене 

Све бих граде за два града дала 
за Требиње и за Невесиње 
све бих момке за два момка дала 
за Душана и за Милована 

Милована ја бих миловала 
Душана бих другарици дала 

Не враћа се што је протло 

Ој младости ти се врни 
да не носим џемпер црни 
вријеме је такодошло 
не враћа се што је прошло 
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Срце моје бол болује 

Срце моје бол болује 
ал никоме не казује 
не зна трава не зна воће 
срце моје кога хоће 

Кажи мени цуро фина 

Лековино под осоје 
ту је кућа мале моје 
кажи мени цуро фина 
која ти је сад година 

Идем путем сриједа је 

Идем путем сриједа је 
сретох цуру сиједа је 
ја сам Рајку ко јабуку 
превртао преко руку 

Љубио сам цура доста 

Ja познајем црну тројку 
Цицу Мицу и Радојку 
Љубио сам цура доста 
на Цицу ми мерак оста 
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Нема Гаре нема моје 

Једна мала са Жабљака 
како љуби част јој свака 
нема Гаре нема моје 
о дабогда не билоје 

Крива гредо нађи мене 

Под Расоваш код два бора 
рекла ми је доћ и Зора 
Крива гредо наћ и мене 
једно мјесто за љубљење 

Немој мала мене клети 

Немој мала мене клети 
на прошле се дане сјети 
некадашњи дани млади 
осташе нам по ливади 

Oj да ми је виђеш Росу 

Ој да ми је виђет Росу 
и миловат њену косу 
пољубитијој бјело лице 
расплестијој плетенице 
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Видиш мала оно двоје 

Видиш мала оно двоје 
на бријегу како стоје 
да им вјетар мрси косе 
да се љубе и пркосе 

Идем путем опанак ме стеже 

Киша мала по сокаку пала 
једна ми се мала насмијала 
идем путем опанак ме стеже 
за тебе ме мала љубав веже 

Ја младицу ти пешута 

Хоћемо ли моје јање 
данас ићи на пецање 
да пецамо рано љута 
ја младицу ти пешута 

Коме ли је моја мила 

Ој љубви моја прошла 
коме ли си добро дошла 
коме ли је моја мила 
срцу жељу испунила 
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Свако јутро и вечери 

Ој љубави ој чемери 
свакојутро и вечери 
сваког дана сваке ноћ и 
жељно чекам кад ћ еш доћ и 

Билеђију и косиште 

Све ми једна мала иште 
билећију и косиште 
По селу се д'еца жене 
мајка моја нећ е мене 

Љековито ту је биље 

Код Милене и код Миље 
љековито ту је биље 
ој да ми је гађат срну 
у присоју Миленину 

Не могу ти доћ дијете 

Мој драгане драганчић у 
доћи мене на вранчићу 
про планине снијег мете 
не могу ти доћ дијете 
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Пјевај грло што си стало 

Дивно ли је љубит уста 
кад тишина влада пуста 
пјевај грло што си стало 
некада си пјеват знало 

С њиме ћу се укопати 

Моја мала живота ти 
од злата ми прстен врати 
ј а типрстен нећудати 
с њиме ћу се укопати 

Ђе шарено пашче лаје 

Кажу цура најљепша је 
ћ е шарено пашче лаје 
ајд ожени мајко сина 
да ти живи сто година 

С оне стране Трешњевика 

С оне стране Трешњевика 
имала сам вјереника 
судбина је тако хтјела 
па сам другог завољела 
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Исирошена ој жалосши 

Ој ливадо ој зелена 
рано ли си покошена 
покошена усред љета 
кад најљепше цвјеће цвјета 

Ој дјевојко ој румена 
рано ли си испрошена 
испрошена ој жалости 
у најљепши цвјет младости 

Ја његовог гледам друга 

Један момак непознати 
почо ми се удварати 
ја његовог гледам друга 
чини ми се вољећу га 

Божја сила наредила 

Ој дјевојко испод Кома 
дабогда ми дошла дома 
у кућу ми дошла мала 
и са мном се ти вјенчала 

А ој момче из Точила 
наредила божја сила 
наредила божја сила 
клетва ти се испунила 
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Остадох вам неудата 

По селу се момци жене 
а ни један нећ е мене 
куку мајко леле тата 
остадох вам неудата 

Окани се мене мала 

Једна мала испод Чуке 
не веље ме ставља муке 
окани се мене мала 
видиш да си залутала 

Ој дјевојко зашто си поспана 

Ој дјевојко зашто си поспана 
као да си сву ноћ милована 
ја нијесам сву ноћ милована 
требала сам ал не би драгана 

Нијесам им дужан осто 

Што остарах леле мене 
не воле ме више жене 
нек не воле нек је просто 
нијесам им дужан осто 

101 



Гледао сам с оба ока 

Гледао сам с оба ока 
ћ е нагони цура момка 
да је љуби да с њом легне 
а он неће но побјегне 

Све ми жеља жељу стиже 

Ој Подбишћ е село преко 
у тебе ми оста неко 
све ми жеља жељу стиже 
у Подбишћ е да сам ближе 

Мала моја бомбардери лете 

Мала моја ено авиона 
дигни ногу да их види она 
мала моја бомбардери лете 
бјеж пода ме сакриј се дијете 

Ол довече мала моћи 

Ол довече мала моћ и 
у загрљај мене доћ и 
то је драги мало теже 
мајка рано не лијеже 
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Падај кишо нек цвијеће цвјеша 

Падај кишо нек цвијеће цвјета 
да ми драга кроз цвијећ е шета 
да га бере и да га мирише 
боре вити да и мене кити 

Ој дјевојко из Мораче 

Ој девојко из Мораче 
знаш ли ткати простираче 
ој девојко из' Бистрице 
знаш ли ткати сламарице 

Док на небу сунце сија 

Док на небу сунце сија 
ти си мени најмилија 
док по небу звјезде круже 
вољећу те моја Руже 

Виша јело не љуши се на ме 

Витајело не љути се на ме 
што су ти се осушиле гране 
тебе су се осушиле гране 
што с одала љубавнике младе 
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Зелен боре шири гране своје 

Зелен боре шири гране своје 
у твом хладу љубавиће двоје 
млади ће се бори миловати 
љепоте ти немој их одати 

Ој изворе бистри и ледени 

Ој изворе бистри и ледени 
кажи мени ко су заљубљени 
код тебе се окупљају млади 
рад познанства и љубави ради 

Зелен горо твојега ти хлада 

Зелен горо твојега ти хлада 
сакриј у се два цвијета млада 
нека расту и нека цвјетају 
у твом сјену али да не вену 

Кажи мени боре вити 

Вита јело ој зелена 
у кога си заљубљена 
кажи мени боре вити 
олијелу оженити 
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Без прољећ а нема радовања 

Ој прољеће мирисаво цвјеће 
ој младости највећа радости 
без прољећа нема радовања 
без младости нема миловања 

Дивно ли је бити чобаница 

Дивно лије бити чобаница 
чуват овце и шетат по главица 
везак вести и цвијеће брати 
са својим се драгим дозивати 

Kad сам синоћ заливала цвјеће 

Кад сам синоћ заливала цвјеће 
мој се драги кроз баштицу шеће 
руке пружа да убере ружа 

Бери драги редом рузмарине 
бићу твоја макар догодине 
бићу твоја и прије сам хтјела 
не дадоше душмани из села 

Мој драгане моја ружо 

Мој драгане моја ружо 
јеси ли се наоружо 
јесам драги још од лани 
но се чувај од погани 
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Биће драги све што желиш 

Мала моја мој шећеру 
шта ми спремаш за вечеру 
бић е драги све што желиш 
доћи да ме развеселиш 

Ја ћу моје цвјеће брати 

Киша пада сњег прелећ е 
далеко је моје цвјеће 
ја ћу моје цвјеће брати 
и с драгим га мирисати 

Чобанице љубави ти 

На ливади код јагњади 
вољело се двоје млади 
кад су јагњад припустили 
они су се пољубили 

И док јагњад мајке доје 
чобан љуби злато своје 
чобанице љубави ти 
немој јагњад изгубити 
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Сине Раде дјевојака доста 

Јесен доћ е ти се не ожени 
често мајка говорила мени 
сине Раде девојака доста 
ти ми сине неожењен оста 

Вољело се младо двоје 

Вољело се младо двоје 
Милијана и Милоје 
Милијана ружо рана 
за мене си одабрана 

Она њему одговара 

Делиборе питај Дару 
да ли памти љубав стару 
она њему одговара 
не враћа се љубав стара 

Дођи драги миловање моје 

На прелу су све лепе дјевојке 
оне плету чарапе за момке 
мећу њима најљепше су твоје 
доћ и драги миловање моје 
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Да зеленог жбуна није 

Трешњевиче на окуке 
имаш цуре ко јабуке 
да зеленог жбуна није 
све би било поштеније 

Ој борова шумо млада 

Ој борова шумо млада 
витког стаса дивног хлада 
кажи мени прољећ а ти 
ко ми сада Раду прати 

Ој дјевојко дјевојчице 

Ој д евој ко д евој чице 
искаћу те у мајчице 
ако ми те нећ е дати 
кућу ћу јој ископати 

Ајде драги развесели твоје 

Доћи драги вечерас 
да не гори џабе гас 
ајде драги развесели твоје 
ја те нећу нека се не боје 
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Кажи сваком ко те иита 

Ој мила ој Милена 
о јабуко још зелена 
ој ливадо некошена 
бићеш сјутра испрошена 

Ој Милена јело вита 
кажи сваком ко те пита 
кажи сваком боре вити 
од сјутра ћ еш моја бити 

Како живиш гујо љута 

Како живиш гујо љута 
без џемпера и капута 
без џемпера и капута 
цјело љето забринута 

Ој љубави затрована 

Ој љубави затрована 
нарочито код чобана 
чобанице у тој гори 
ко ће да те разговори 

Удаћу се чувеног сам гласа 

Дјевојка сам ко кућеља власа 
удаћу се чувеног сам гласа 
ој ливадо ево ти косаца 
ој дјевојко ево ти просаца 
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Ајд запјевај моје грло бјело 

ЗапЈеваЈте М О Ј И С И Т Н И зуби 
ко је заспо нека се пробуди 
ајд запјевај моје грло бјело 
нек се чује у девето село 

Кажи право чемерико траво 

Кажи право чемерико траво 
ђ е је драги ноћас преспаво 
ђ е је спаво ђ е је коначио 
дабогда се кући не вратио 

Овце пасу неће чемерику 

Овце пасу нећ е чемерику 
нећу нија за мојега дику 
овце пасу нећ е кукурека 
жалићу те драги до вијека 

Коса моја ко свилени конци 

Коса моја ко свилени конци 
за мене се отимају момци 
косо моја плетеницо дуга 
удаћу се па нека је слуга 

110 



Овце моје вуци вас одрли 

Овце моје вуци вас одрли 
кад јурите док ме драги грли 
Овце моје мирујте код тора 
дошо драги преко девет гора 

Умри драги и ја ћу умрети 

Умри драги и ја ћу умрети 
па ћ емо се под земљом узети 
па ћ емо се узети у рају 
кад нам вамо погани не дају 

Ја у тебе немам наду 

Мој драгане ти у граду 
ја у тебе немам наду 
ја у тебе имам вјере 
ко у смрзле кумпијере 

Срце моје обољеће 

Срце моје обољеће 
кога воли узет неће 
нема мила нема врага 
рече доћ и па ме слага 
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Роди мајко још једну ко мене 

Роди мајко још једну ко мене 
нек по селу поцркају жене 
срце моје ножем hy те бости 
зашто венеш због туће младости 

Што ме драги изневјери 

Што ме драги изневјери 
бог ти дао девет шћери 
идевета гујабила 
па ти очи извадила 

Коштаће ме љубав главе 

Није младост бујна рјека 
да протиче до вијека 
варам момке варам плаве 
коштаће ме љубав главе 

Што ћу мајко од младости моје 

Косо моја не треба ми брена 
само чешаљ и вода студена 
што ћу мајко од младости моје 
туће жене године ми броје 
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Кад ја умрем иоред гроба мога 

Кад ја умрем и кад ме понесу 
доћ и драги и узми адресу 
кад ја умрем поред гроба мога 
сади драги бора зеленога 

Косо моја расти право 

Косо моја расти право 
прекррј моје око плаво 
прекриј моје плаво око 
да не гледа на високо 

Вољела сам и вољећу 

Вољела сам и вољећу 
плаве момке друге нећу 
доћи драги на сијело 
срце ми те пожељело 

Дај ми куму do јесени 

Мој колега омиљени 
дај ми куму до јесени 
о јесени вратић у ти 
што потрошим платићу ти 
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Ja сам моју симпатију 

Ja сам моју симпатију 
испратила у армију 
ој војничко уваљано ћебе 
чувај драгог да ми не озебе 

Село моје крајем боровина 

Село моје и ако си гора 
срце моје вољети те мора 
село моје крајем боровина 
мало њива и по нека шљива 

Мила мајко умријећу млада 

Кад се сјетим сеоских момака 
сваког љубих кукала ми мајка 
мила мајко умријећу млада 
превари меједан изненада 

Зелен орах зелена му кора 

Зелен орах зелена му кора 
ко се воли узети се мора 
изгорела фабрика кармина 
тешко цури која није фина 
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Moj драгане дођи к мени 

Ево npobe мјесец дана 
од кад нема мог драгана 
мој драгане доћ и мени 
бар кад шума озелени 

Мој драгане из далеког краја 

Мој драгане из далеког краја 
сретох тебе великог белаја 
вољела бих да те нисам знала 
не бих јаде на срцу имала 

Кад запјевам ја вако малена 

Дурмиторе што си се наднио 
зар не видиш ко је коме мио 
кад запјевам овако малена 
потекла би вода из камена 

Удаћу се иа како ми буде 

Удаћу се па како ми буде 
да ме жене по селу не куде 
јесте ли се умориле жене 
пијућ кафу и кудећи мене 
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Oj ракијо родила на Глогу 

Ој ракијо родила на глогу 
ја без тебе живјети не могу 
мислиш мајко родила си срећу 
родила си пјандуру највећу 

Ој зелени буков ладе 

Ој зелени буков ладе 
ко долази малој саде 
ој д'евојко код оваца 
хоће л бити пољубаца 

Мене мајка даје за јединца 

Мене мајка даје за јединца 
а ја хоћу ће су четворица 
четворица на четири стране 
ко јабука кад развије гране 

Ој дјевојко са Јабуке 

Ој д'евојко са Јабуке 
у моје ћ еш пасти руке 
ој д'евојко из Трмања 
десна ти је нога тања 
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Moj драгане све ме чуди 

Мо' драгане све ме чуди 
ко те раном зором буди 
или отац или мати 
кажи драги живота ти 

Мене моја пуница не воли 

Мене мо'а пуница не воли 
туђ е д'ете срце је не боли 
ој пунице нећу ти мираза 
само ћерку румених образа 

Да ли може da се плати 

О' младости мо'а фина 
што не тра'а сто година 
да ли може да се плати 
мо'а младост да се врати 

Ој da ми ше срести Pado 

Ој да ми те срести Радо 
у зелено жито младо 
ој да ми је гаћат вука 
близу мога комшилука 
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Зашто мала кад си цура права 

Зашто мала кад си цура права 
зашто шеташ око дома здравља 
зашто мала дукатима лупаш 
кад је једном годишње окупаш 

Заијевајмо нек се чује 

Запјевајмо нек се чује 
нек се гора обрадује 
доћ и мала доћ и неђ е 
и нагарај добро вјеђе 

Далеко је онај што ме воли 

Далеко је онај што ме воли 
његово ћ е срце да оболи 
а ни мени није живјет лако 
за све ово ти си крива мајко 

Мала ми се опржи по носу 

Мала ми се опржи по носу 
машицама бренујући косу 
мала ми се опржи па бона 
пеглајући ћуду од џипона 
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Дошла мала код мене на иробу 

Шарен рубац у шарену торбу 
дошла мала код мене на пробу 
ускоро ће мјесец засијати 
нећ е мала кућ и да се врати 

Село моје окићено гором 

Село моје окићено гором 
витомјелом и зеленим бором 
невен вене крај воде студене 
мој драгане и ти ћ еш без мене 

Јели драги жао теби 

Je ли драги жао теби 
што сућена љубав не би 
мој драгане надо мила 
судбина нас раздвојила 

Мој драгане ружо рана 

Мој драгане ружо рана 
годину ме чекај дана 
пјевај драга пјевај моја 
разговор је пјесма твоја 
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Сељанке се варати не даду 

Варај драги девојке по граду 
сељанке се варати не даду 
зелен орах родио на брегу 
мој драгане поздрави колегу 

Кад заијевам грло ме одаје 

Кад запјевам грло ме одаје 
чуо драги па ме не познаје 
киша пада а лишћ е опада 
стара ми се љубав не допада 

Срце моје куцало иа стало 

Срце моје куцало па стало 
сјетило се кога је имало 
да си драги искрен ко ја теби 
никада се раздвојили не би 

Сунце зађе ја му нисам реко 

Сунце зађ е ја му нисам реко 
да поздрави ко ми је далеко 
јарко сунце разговара дане 
ко ће тебе у војсци драгане 
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Доћ ће драги и то доба 

Доћ ће драги и то доба 
кад ћ еш плакат крај мог гроба 
кад ћ еш горке сузе лити 
али ће ти касно бити 

Прстену се надај скоро 

Ој девојко моја Зоро 
прстену се надај скоро 
ил од мене ил од брата 
нећеш остат неудата 

Мој драгане цвјеће у бојама 

Мој драгане цвјеће у бојама 
цјело село говори о нама 
село моје у ружама бјелим 
дошло време да из тебе селим 

Срце моје од камена јаче 

Срце моје од камена јаче 
оно пјева кад треба да плаче 
залуд драги твој поглед гарави 
срце моје тебе заборави 
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Срце моје верем обољело 

Очи моје гледају шарено 
тебе драги варају поштено 
срце моје верем обољело 
три године невјерног вољело 

Ја сам мала ништа ми не шкоди 

Ja сам мала ништа ми не шкоди 
сад су мале цурице у моди 
мој драгане на далеко ли смо 
нек те моје обилази писмо 

Пјевала бих ал ми грло сшало 

Пјевала бих ал ми грло стало 
нема драгог па се нервирало 
мој се драги рјешио да с жени 
па ме пита је ли жао мени 

Мила мајко кад пожелиш мене 

Мила мајко кад пожелиш мене 
ти погледај у горе зелене 
откад нисмо запјевали селе 
угори би заплакалејеле 
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Црне очи у мене малене 

Црне очи а обрве танке 
то ће мене одвојит од мајке 
црне очи у мене малене 
у драгога ко трава зелене 

Зелен боре 

Зелен боре зелен си до зиме 
сви љубаве а ia немам с киме 
жељела бих да се зовем твоја 
да те грли само рука моја 

Све што имам све ћу теби дати 
ја се желим само твоја звати 
кад остане село без момака 
ко да нема ни сунчевих зрака 

Сињавино и све твоје 

Сињавино и све твоје 
успомене чувај моје 
кад наврати момче Раде 
нек се сјети мене младе 

Ђe уватим пољубићу 

Мала моја голубићу 
ће уватим пољубићу 
љубићу те од ината 
одбранит те неће тата 

123 



Мала моја мајци кажи 

Мала моја мајци кажи 
нека зета другог тражи 
ја ћу тражит млаћу ташту мени 
да понекад ћерку замијени 

Мисли Миле да је мени жао 

Мисли Миле да је мени жао 
што је другој љубав обећао 
није Миле јединог ми бога 
тебе волим и више никога 

Јаше мала ждреица мога 

Јаше мала ждрепца мога 
про бријега Дебелога 
јаше мала про планине 
неће с ждрепца да се скине 

Мој драгане ја тугујем 

Мој драгане ја тугујем 
не знам с киме да другујем 
тебе нема моја надо 
обоље ми срце младо 

Што те нема што не свратиш 
да ми наду срцу вратиш 
да пољубиш моје очи 
можда ће ми туга проћи 
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Због тебе ме моја Оља 

Сјећаћ у се све до гроба 
кад љубисмо једну оба 
због тебе ме моја Оља 
ћера мећед про Семоља 

Сад бих мајко најволија 

Сад бих мајко најволија 
да сам млада попадија 
па да бирам своју срећу 
овог оћу овог нећу 

Moj драгане не знам ђе си 

Мој драгане не знам ћ е си 
дошло ми је да с објесим 
доживљавам болне дане 
јави ми се мој драгане 

Ој да ми је селе мила 
као птица имат крила 
па да летим сваког дана 
у загрљај свог драгана 

Oj да ми је брат малине 

Ој да ми је брат малине 
око куле Јеринине 

и шетати до Орљака 
до ћићина савардака 
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He зна мајка не зна јада 

Не зна мајка не зна јада 
за чим ћерка пати сада 
док се мајка за њу брине 
она тражи мушкадине 

Ja те чекам мој драгане 

Ситна киша ромињала 
цјели дан и ноћ 
ја те чекам мој драгане 
када ћ еш ми доћ 

Дошли дани растасмо се сами 

Некад смо се заклињали дико 
да нас нећ е раставити нико 
а сада смо једно другом страни 
дошли дани растасмо се сами 

Године су пролазиле 

Године су пролазиле 
не штедећи своје дане 
радости су одлазиле 
ко снијегом завијане 
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Moj драгане среће лоше 

Мој драгане cpehe лоше 
све ти наде пропадоше 
јел ти жао мој јадове 
што ме други драгом зове 

Дођи мала у шикару 

Дођ и мала у шикару 
да ти гатам у ћикару 
још је сврби пукотина 
од глијета Вукотина 

Купи мени мој драгане 

Како ћу ти мој драгане 
ја жалосне бројит дане 
купи мени мој драгане 
један бисер за сјећање 

Узми мала узми мене 

Ој планинско брдо веље 
срушиле те моје жеље 
узми мала узми мене 
не стављај ме под камење 



Oj дјевојко oj каква cu 

Oj љубави моја прошла 
коме ли си добро дошла 
ој д'евојко ој каква си 
све бих дао моја да си 

К Прошћењу се нема куда 

Од када се Рада уда 
к Прошћењу се нема куда 
дај Прошћенко око плаво 
мијењај га за гараво 

Не да мала но се брани 

Ох што сам се цвјете мио 
пољубаца зажелио 
не да мала но се брани 
на јаде јој дошли дани 

Жао ми је мојега невена 

Жао ми је мојега невена 
бере ми га лола несућена 

Синоћ сјала једна звјезда мала 
на нас двоје мило злато моје 
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Грацке цице иду у штиклице 

Грацке цице иду у штиклице 
ми сељанке носимо опанке 

Ја малена чувам ситно благо 
момка ми је пољубити драго 
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