Stoja 2002 - Evropa – “Grand production”
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Evropa
Mala kuća, mali prag
ti k'o život meni drag
i u džepu stoja, dve
to za sreću dosta je
Nema niko, to da znaš
ovaj život kao naš
što je njima pusti san
to je nama svaki dan, hej
Ref. 2x
Još jednom, pa, opa
zajedno svi na sto
ma, kakva Evropa
na ovom svetu nema to
Sve što imam, ja sve dam
a šta mogu, takva sam
sve što imam, to si ti
a šta drugo treba mi
Ref. 2x
Ref. 2x

Umri
Ubio si sve u meni, ne postojim
a ja tebe volela sam i još volim
ove suze, ova moja bol ti prija
anđeo si nekad bio, sad si zmija
Ref.
Umri, umri, umri, zbogom
a ja cu za tobom
Ubio si sve u meni, sve je stalo
a meni je jedan život s tobom malo
srce si mi otrovao, to ti prija
anđeo si nekad bio, sad si zmija
Ref.
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Neka pati, sve nek plati
U svoj život ti se kuneš
dobro da si živ
za rastanak mene kriviš
a znaš ko je kriv
Ref.
Neka pati, sve nek plati
neka suze lije
od nas dvoje, milo moje
ko voleo nije
Od nas dvoje grešnik ko je
to se dobro zna
neko vara, neko laže
a to nisam ja
Ref.
Ja sve dala sam ti lako
a ti, ti mi vraćas tako
Ref.

Ne vraćam se ja na staro
Ne vraćam se ja na staro nikada
ne, ne, ne
pa makar mi u samoći
prošle godine
Šta je bilo otišlo je, nestalo
da, da, da
sva je tuga iza mene
dalje idem ja
Ref.
Ne vraćam se ja na staro
ti si me izgubio
poludeću, s tobom neću
pa makar me ubio
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Ne dam srce da razboliš ponovo
ne, ne, ne
nisi više ti gospodar
moje sudbine
Našu ljubav reka suza odnela
da, da, da
a ljubav je kao vreme
nema vraćanja
Ref.

Bolje i da ne vidim
Kad se tebe setim plače mi se
kad se tebe setim plače mi se
kako mi je teško ne vidi se
da meni bez tebe ne živi se
Evo ovih dana, svega mi
stara rana mira ne da mi
k’o da držim led u rukama
zbog tebe sam ja na mukama
Ref.
Bolje i da ne vidim
nego tugu da gledam
bolje i da samujem
nego srce da predam
nekom koga ne volim
Evo ovih dana, duše mi
moji snovi svi su srušeni
k’o da imam žar u grudima
žalim što me Bog ne uzima
Ref.
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Idi, nek’ te sreća prati
Ti odlaziš, dušo moja
nosiš moga srca deo
a htela sam da sa tobom
ja prozivim život ceo
Ref.
Idi, nek te sreća prati
ali jedno moraš znati
svako svoje greške plaća
u životu sve se vraća
Ti odlaziš, dušo moja
nije ti k’o meni žao
a bar malo da me voliš
ti me ne bi ostavljao
Ref.

Samo se jednom živi
Okrećem stranicu novu
neću sa tobom na dno
ti da mi pretiš, da se svetiš
nemaš prava na to
(2x)
Ref. 2x
Kraj tebe živim k'o da ne postojim
k'o da je voda u venama mojim
ako me voliš ti me ne krivi
samo se jednom živi
Okrećem stranicu novu
sada sam spremna na sve
ma ništa više, ništa više
neće biti kao pre
(2x)
Ref. 2x
Ref. 2x
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Mesec sija
Sve mi na tebe miriše
noćas volim te najviše
nemam, zbog tebe nemam sna
noćas ja bicu pijana
Ref.
Mesec sija, a meni baš prija
ti si s drugom, nemam ništa s tim
mesec sija, a meni baš prija
nikad neću da se otreznim
Zato što noćas nisi tu
tražim u vinu istinu
zato nije mi baš do sna
noćas ja biću pijana
Ref.
Ref. 4x
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