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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0028  Алај волим љубити дјевојке  
које носе косе на увојке.

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

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

0032  Алај имам ватрену цурицу,  
о стражњицу укреше шибицу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0097  Бог убио ко је изумио  
на собицу метати бравицу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0110  Боље ти је скочити у воду,  
нег’ уз сукњу чекати слободу.


