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Ne slušaj vesti
Ref.
Ne slušaj ni vesti
jer nećeš čuti to
da smo on i ja
već dugo zajedno
Ne slušaj prognozu
da biće sunčan dan
za tebe to ne važi
sutra te ostavljam
I možda ova pesma
zvuči poznato
tvojih pet minuta
sat je već davno otkuc'o
Ref. 4x
Ref. 4x
Ne slušaj prognozu
vesti jer nećeš čuti to
da smo on i ja
već dugo zajedno
I ova pesma
zvuči poznato
tvojih pet minuta
sat je već davno otkuc'o
Ref. 4x

Nešto mi govori
Prođe jesen, prođe zima
sama soba, sama ja
da nevolja bude veća
prođe cela godina
Ispred naše stare
kuće lista bagrenje
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procvetaće kad se vratiš
nije pitanje
Ref.
Nešto mi govori da ti se ne žuri
ne ide se tebi, ne putuje
tebi tamo s nekom, hej
dobro je, dobro je
Od tebe su digli ruke
roditelji, drugovi
da nevolja bude veća
ni ja ne znam gde si ti
Ref. 2x

Gde god pođem tebi idem (duet Šako Polumenta)
Ovo je samo kraj i ništa više od toga
mi smo se rastali i prije ovoga
ovo je samo kraj
mi već odavno stradamo nijemo
jer i kad ćutimo, mi se razumijemo
Ref. 2x
Gde god pođem tebi idem
na tu stranu sve me vuče
svi žive za svoje sutra
a ja još za svoje juče
Ovo je samo kraj
mi već odavno stradamo nijemo
jer i kad pričamo
mi se i ne čujemo
Ref. 2x

Necu proći jeftino
Sad kad znam da me ne voliš
sada možeš da se opustiš
ne moraš da budeš nežan
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da praviš se dobar i veran
ni da se kriješ od mene
i lažima kupuješ vreme
Ref.
Jer ja sam tu i nemam gde
i možeš da mi kažeš
da mi kažeš sve glasno, iskreno
jer tvoja sam i znala sam
da si mojih suza vredan
i da neću proći jeftino
Možda sam se ja umorila
možda se i nisam borila
a veruj mi, sve i da jesam
opet bih bila tu gde sam
u svome svetu tišine
al' ne treba to da te brine
Ref.
Ref.

Metak
Sećam se, sećam se ja
naših prvih pogleda, osmeha i dodira
sećam se, sećam se ja
al' ti više, izgleda, ne sećas se ničega
Ref. 2x
U srce da ti pucam, neću
al' jedno sigurno znam
za par meseci tražićeš metak
da to učiniš sam
Sećam se, sećam se ja
kol'ko sam te volela, a to već me ubija
sećam se, sećam se ja
al' ti više, izgleda, ne sećaš se ničega
Ref. 4x
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Sve sam živo pokvarila
Znam, da sam sinoć
malo preterala s njim
i ne, stvarno ne znam
šta mi bi da pogrešim
Da si mi jedini
kunem se u majku i u Boga
da si moj ceo svet
lažem srećo, lažem imam koga
Ref.
Sve sam živo pokvarila
živa bih se zapalila
da me ubiješ ne bih ja marila
neka crno sve postane
nek' mi jutro ne osvane
uzmi, nosi sve, meni šta ostane
Znaj, nije vredan
onih reči, pomena
to, to je bio mali hir
i promena
Ko je taj, reci mi
ko na ludi kamen nije stao
samo ti prokleti
pre od mene ti si mene znao
Ref.
Neka crno sve postane
nek' mi jutro ne osvane
uzmi, nosi sve, meni šta ostane

Leti, leti
Bila sam tvoj uspeh, to znam
ti poraz moj i lažni sjaj
briga te šta kaže svet
ti imaš svoj nebeski let
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Tebi ide baš kako si hteo
za noć srušiš nečiji život ceo
Ref.
Leti, leti, al' se ipak seti
prema meni koji si ti gad
leti, leti, al' s visine veće
dušo moja, teži je i pad
Ljubav k’o stvar ostavljaš sad
otrova pun, a tako mlad
uvek si na korak dva
do neba svog, do oblaka

Ako smeta tvojoj sreći
Siguran budi da nista loše
ne može da ti se dogodi
sa moje strane
iako više nismo u ljubavi
Ref. 2x
Ako smeta tvojoj sreći
ja te više neću zvati
ako želiš da te ne znam
ja te više neću znati
Bio si moja ljubav najveca
i sreća moja bio si
oprosti što sam još tvoja
negde u podsvesti
Ref. 4x
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