
Дугме служи капуту 
 

Дугме служи капуту 

Асфалт служи на путу 

Друг да се дружи 

Сунце да кружи 

Све нечему служи. 
 

Чамац да се реком плови 

Мамац да се риба лови 

Песма да се лепо пева 

Муња да кроз облак сева 

Молба да се нешто воли 

А мајка је да се воли. 
 

Генерале сило љута 
 

Генерале сило љута 

кад ти буде доста рата 

сврати кући два минута 

да свом сину будеш тата. 
 

Ој фризерко вешта зверко 

знам да коса није слама 

ипак иди шетај с ћерком 

цео дан јој буди мама. 
 

Директоре лепи створе 

окани се реферата 

хајде кући под прозоре 

буди својој деци тата. 
 

А свет може да причека 

и с фризуром и са ратом 

док се једна срећна ћерка 

наигра са својим татом. 
 

А Мазе татине 

 

Мамине мазе 

На чистоћу пазе. 

А татине мазе 

на чистоћу газе. 
 

Мамине мазе 

једу док је тазе. 

А татине мазе 

Разбијају вазе. 
 

Мамине мазе 

Пију сок од малине 

А мазе татине 

Пију батине. 

 

Гњави ме теча 
 

Гњави ме теча, 

Гњави ме тетка, 

Гњави ме чешаљ, 

Машна и четка. 

 

Гњави ме брица, 

Који ме брије, 

И брат од стрица, 

 Који ме бије. 

 

Гњави ме мачка,  

Кад лови миша, 

Гњави ме мокро, 

 Кад пада киша. 

 

Гњави ме ујак, 

Гњави ме тата, 

Сви само мене, 

А нико брата. 

 

Гњави ме медвед, 

Јер хоће меда, 

Гњави ме пчела, 

 Јер му га не да. 

 

Гњави ме деда, 

Па баш ме гњави,  

Деда је збиља, 

 Гњаватор прави. 

 

Морам још рећи, 

 Ради дојма 

Кога ја гњавим, 

 Немам појма. 

 

 

Ово је време чуда 

 

Ово је време чуда, 

Ујаци падају с дуда. 
 

Ту око Горе Фрушке, 

Стричеви падају с крушке. 
 

Живот је једна фарса, 

Тетке падају с Марса. 
 

Сви знанци и сви странци,  

Можда су падобранци. 

 

 

Лепа Ката 
 

Била једном једна Ката 

у Перлезу близу Ченте 

лепа као са плаката 

па и лепша на моменте. 
 

Имала је очи плаве 

оригинал морска плавет 

носише их посред главе 

тако да ти стане памет. 
 

Имала је русу косу 

некад плаву некад црну 

као пласт у сенокосу 

као гнездо ал на трну. 
 

Имала је лепа Ката  

уз лепоту сто дуката  

па је била тата-мата 

за све момке из Баната. 
 

Кад би ми неко рекао 
 

Кад би ми неко рекао 

како је живот стекао, 

којим је парама платио  

и пошто би га вратио. 
 

Кад би ми неко рекао 

како је ваздух стекао, 

коме је писма писао  

да моли да би дисао. 
 

Кад би ми неко рекао 

како је сунце стекао, 

којим се смехом смејао  

да би се џабе грејао. 
 

Кад би ми неко рекао  

како је воду стекао, 

на којим је мукама био 

 да би бесплатно пио. 
 

Кад би ми неко рекао  

како је земљу стекао, 

коме је душу продао 

да би по земљи ходао. 
 

Кад би ми неко рекао 

како је мајку стекао, 

 којим је небом кружио  

да би оца заслужио. 

 

Ако желиш мишице 
 

Ако желиш мишице ко гвожђе 

једи бело или црно грожђе. 

 

Ако желиш снагу збиља мишку 

онда не смеш заобићи крушку. 

 

Ако желиш на све бити имун 

једи, цеди, среди жути лимун. 

 

Ако желиш руке као канџе, 

просто гутај свеже поморанџе. 

 

Ако желиш вештине са стране, 

окоми се на криве банане. 

 

Ако желиш да изгледаш бешње, 

свакодневно упражњавај трешње. 

 

Ако желиш бити бистре главе, 

бери оне јагоде из траве. 

 

И уопште ко год нешто хоће 

мора јести и волети воће. 

 

Чиста песма 
 

Он је добар до те мере, 

Да се свако вече пере. 
 

Једе штрудле, пије кокте, 

И редовне сецка нокте. 
 

За њег нема веће казне, 

Него што су чесме празне. 
 

Кад видите да се пуши 

Знајте то он риба уши. 
 

Сви га воле, сви га љубе, 

Он упорно пере зубе. 
 

Може покнут цела Грчка, 

Он не хаје док се брчка. 
 

А ко? 

А ко? 
 

Зна се!  

Једно ненормално прасе! 

 

 

 

Негде преко седам брда 
 

Негде преко седам брда, 

Преко стена, преко вода. 

Има једна чуднас шума 

Која хода, 

Која хода. 
 

Кад наиђу дрвосече, 

И секира кад зазвони. 

Шума нађе згодно место 

Па се склони, 

Па се склони. 

 

Кад наиђу љути ловци, 

Да оловне проспу кише. 

Шума скупи своју дивљач 

Онда збрише, 

Онда збрише. 
 

Негде преко седам брда, 

Преко стена, преко вода.  

Има једна чудна шума 

Која хода,  

Која хода. 

 

Ишли смо у Афруку 

 

Ишли смо у Афруку 

да садимо паприку 

Знате ону жуту 

фину али љуту 

Једногрба камила 

зачас се помамила 

Зачас се ту створила 

и дебела горила 

Онај мајмун са гране 

мисли да су банане 

И зебра је видела 

јако јој се свидела 

Гризе гладни папагај 

мисли неко воће фрај 

Гледали смо жирафу 

мисли мезе уз кафу 

Ни реч нису казали 

све су зачас смазали 

Ниста нису слутили 

па су се заљутили 

Сад кука пола Африке 

због банатске паприке 

црвене и жуте 

фине али љуте 

Љубивоје Ршумовић 


