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Baš, baš
Ref.
Šta tu ima da se krije
lepo mi je
tebi baš, baš, baš i nije
drugarice ne zovi ga
boli me za njega
baš, baš, baš me briga
Sanjam da te srce boli
a to nije dobar znak
k'o u vatri jednom gori
večno nosi ožiljak
Da l' nekog imaš, ne marim
ja imam, hoću to da znaš
da ja za tobom ne žalim
nimalo baš, baš, baš
Ref.
Čujem da te ona vara
to ti život vraća sve
sad ne glumiš više cara
čovek si bez sudbine
Ref.
Ref.

Do gole kože
Na usnama mi žar
pusti neku sporu stvar
napuni čaše dve
lagano skini me
Kol'ko si ih samo imao do sada
da l' si ikad brojao
godine su prošle
sad kad bi ti došle
mnoge ne bi poznao
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Ne krivim tvoja oka dva
ma, nisam svetica ni ja
volela sam
pa pogrešila
Ne krivim tvoja oka dva
ma, nisam svetica ni ja
dobili smo
šta nam pripada
Ref.
Na usnama mi žar
pusti neku sporu stvar
napuni čaše dve
lagano skini me, do gole kože
Noćas nema spavanja
sutra nema kajanja
al' govori mi nešto, mili moj
da ti neću biti samo broj
Kol'ko si samo imao do sada
ma, briga me za to
godine su prošle
sad kad bi ti došle
ne bi me povredio
Ref.
Ref.

Idi
Popila sam možda malo
i to mi je snage dalo
noćas negde oko dva
rekla sam ti ja
Ref.
Idi, ne vraćaj se nikad više
idi da slobodno srce diše
idi da nastavim život dalje
sve sto želiš, nosi tamo
leđa da ti vidim samo
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Idi, ne vraćaj se nikad više
idi da slobodno srce diše
idi da nastavim život dalje
idi
Oprosti, al' prekasno je
isteklo je vreme tvoje
noćas negde oko tri
izgubi me ti
Ref.
Nemoj se nadati
da ja ću plakati
znam, nije fer, ali za tren
bićeš zaboravljen
Ref.

Kučka
Stani mirno kad ti pričam
ne laži da nisi kriv
rekli su mi gde si bio
rekli su mi i sa kim
Nisam takva, od svih krijem
bol kad osetim
ali sad me nešto tera
da se osvetim il' da odlepim
Ref. 2x
Ma, postaću plava i biću kučka prava
leći ću sa njim da te ponizim
tebi teško biće, a poslaću ti pice
na njemu posveta, baš je slatka osveta
Stani mirno kad ti pričam
nemoj da se praviš lud
bolje kleči, puzi, moli
iz te kože nemaš kud
Ref. 4x
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Može viski
Sa mog lica pogled skreni
skupio se bol u meni
moram jednu suzu pustiti
mislio si da sam kamen
zato bićes zaboravljen
teško onom koga voliš ti
Ref.
Može viski sa sodom
može vatra sa vodom
al' ja ne, ne, ne
ne mogu sa tobom
Daj mi nešto za smirenje
i ne traži pomirenje
ne, ne, ne, ne, ne
nikad više kraj tebe
Ne čudi se, moja greško
jednom je i meni teško
moram jednu suzu pustiti
žao mi je, što bih krila
što sam ikad s tobom bila
teško onom koga voliš ti
Ref. 3x

Muzika (duet Dejan Matić)
Nisam romantičan
nisam ni obican
ponekad pomeren
al' uvek odmeren
Za mene lik si ti
pa nek' se čude svi
ne slušam priče te
ja znam te najbolje
Ref. 2x
Kad si sa mnom ti
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ja hocu da poludim
kad ležem lepo mi
i kad se s tobom budim
I zavisna sam vec
bez tebe ja nisam ja
pesma je svaka tvoja rec
a život s tobom muzika
Ponekad malo lud
al' nikad nisam grub
dobar k'o dobar dan
al' nikad prosečan
Za mene lik si ti
pa nek' se čude svi
ne slušam priče te
ja znam te najbolje
Ref.
Ref. 2x
Pesma je svaka tvoja reč
a život s tobom muzika

Pogrešna
Nemoj ništa da mi veruješ
izdaću te sigurno
nisam ono što očekuješ
ljubav, ma, nisam ja za to
Ref.
Pogrešna za tebe sam ja
jer prevara spava u mojim očima
pogrešna, ponekad malo zla
nećeš sa mnom biti dugo, u to sam sigurna
Nemoj nikad da me zavolis
boleće te sigurno
ja ti neću reći volim te
ljubav, ma, nisam ja za to
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Ref. 2x
Pogrešna, pogrešna

Potopiću ovaj splav
Sa malenog splava pored Dunava
čuje se pesma starih cigana
tu smo nekad često bili ti i ja
Ref. 2x
Otkud ti srce to
baš si ovde došao
mesta stotinu
a ti ovde ljubis nju
Sada sam fina ja
a kad budem pijana
beži dok si živ i zdrav
potopiću ovaj splav
Na malenom splavu luda družina
spojila ih ista gorka sudbina
tu smo nekad često bili ti i ja
Ref. 3x

Stena
Nisu me nikad učili
šta da radim kad me prevari
koliko treba vremena
da tuga prođe
Nisu me nikad učili
šta treba da se učini
koliko treba čekati
da drugi dođe
Ref.
Stena, budi takva, kažu mi
ne daj da se primeti tvoja tuga
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spremna budi da mu oprostiš
nije bolja od tebe ta žena druga
Ali ja plakaću poput kiše
tri dana, nijedan vise
ali ja probaću ipak sama
pa nek traje godinama
žena nije to sto misliš ti
neće svako tvoju laž da oprosti
Nismo baš stvoreni svi
da nas ne zabole porazi
koliko puta treba ustati
i opet pasti
Teška su to pitanja
ko je kriv, on ili ja
koliko srce treba imati
da manje pati
Ref.
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