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Кафу ми, драга, испеци
1

Кафу ми, драга, испеци,
баш као да је, драга душо, за тебе.
А, ај, ја ћу доћи око пола ноћи
да сједнем крај тебе.
2

Душек ми, драга, размјести,
баш као да је, драга душо, за тебе.
А, ај, ја ћу доћи око пола ноћи
да легнем крај тебе.
3

Не долази, драги, не требаш,
јер ти другу драгу сада милујеш.
А, ај, ти си рек’о да си бољу драгу
стек’о од мене.

Кафу ми, драга, испеци Kafu mi, draga, ispeci
Умјерено

Umjereno

Moderato

Босна и Србија

Bosna i Srbija

Bosnien und Serbien

1

Кафу ми, драга, испеци, Kafu mi, draga, ispeci,
баш као да је,
baš kao da je,
драга душо,
draga dušo,
за тебе.
za tebe.
А, ај, ја ћу доћи
A, aj, ja ću doći
око пола ноћи
oko pola noći
да сједнем
da sjednem
крај тебе.
kraj tebe.
2

1

Kaffee 4brau' 2mir, 3Liebste,
just als wäre er,
teure Seele,
für dich.
Ach, ich werde kommen
um Mitternacht,
um mich zu setzen
neben dich.

Dušek
mi, draga, razmjesti,
baš kao da je,
draga dušo,
za tebe.
A, aj, ja ću doći
oko pola noći
da legnem kraj tebe.

1

Не долази, драги,
не требаш,

Ne dolazi, dragi,
ne trebaš,

јер ти другу драгу
сада милујеш.
А, ај, ти си рек’о
да си бољу драгу
стек’о од мене.

jer ti drugu dragu
sada miluješ.
A, aj, ti si rek’(a)o
da si bolju dragu
stek’(a)o od mene.

Komme nicht, Liebster,
du brauchst nicht
(zu kommen),
weil du eine andere Liebste
jetzt magst.
Ach, du hast gesagt,
dass du eine bessere Liebste
2
als 3mich 1gewonnen 1hast.

Душек
ми, драга, размјести,
баш као да је,
драга душо,
за тебе.
А, ај, ја ћу доћи
око пола ноћи
да легнем крај тебе.

Das 1Lager
bereite 2mir, 3Liebste,
just als wäre es,
teure Seele,
für dich.
Ach, ich werde kommen
um Mitternacht,
um mich zu legen neben dich..
4
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