Stoja 2013 – Nije da nije – “BN music”

01. Robija
02. Nije da nije
03. Hoću pesmu, hoću lom
04. Zgazi, ubi
05. Šuki, Šuki
06. Pare, pare
07. Sad ja tebe neću
08. Kakva sam takva sam
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Robija
Kažu biće bolje
ja kažem nikada
jer nemam više volje
srce se ne nada
Za sve je sada kasno
gde si bio pre
nek’ ti bude jasno
tako ne može
Ref. 2x
Ne možemo ja i ti
ne možemo, ne vredi
jer sa tobom Bog to zna
život mi je robija
Dugo moje oči
sreću ne vide
svega mi je dosta
ovako ne ide
Ref. 2x
Ref. 2x

Nije da nije
Ljubav smo probali
drugi nas prodali
dani mi predugi
a noć sve kraća
Naivni bili smo
oboje krivi smo
sve što smo činili
sad nam se vraća
Ko stvarno ljubi
taj uvek gubi
poludi kad se probudi
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Ref.
Nije da nije, kažem
neću da te lažem
volim te malo li je
nije da nije
Srce mi kuca jače
malo mi se plače
i malo više pije
nije da nije
Ko da smo prokleti
mora nas boleti
tako je suđeno
šta ja tu mogu
Da rana postaneš
da mi nedostaješ
kome da kazem to
jedino Bogu
Ref. 2x
Ref. 2x

Hoću pesmu, hoću lom
Noćas nije tu, a treba mi
ludo srce mira ne da mi
predaje se duša ranjena
ove noći njegova si zamena
Ref.
Hoću pesmu, hocu lom
noćas znam da si sa njom
noćas idem do kraja
kraj tvog stola igram ja
Hoću pesmu, hoću lom
ljuljam se u krilu tvom
noćas idem do kraja
kraj tvog stola igram ja
Obori čase sve
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i pesmom ubi me
i nemoj stati ti
dok ne padnemo svi
Noćas nije tu al' neka zna
da ga čekam više neću ja
predaje se duša ranjena
ove noći njegova si zamena
Ref. 2x

Zgazi, ubi
Šta sam dušo tebi bila
kasno ćeš da shvatiš
svoju sreću izgubila
kako da je vratiš
Dve su zvezde s neba pale
liče na nas dvoje
do juče ih i ja gledala
a sad ne postoje
Ref.
Zgazi, ubi ljubav što nas veže
pa da vidim kome biće teže
zgazi, ubi srce koje voli
pa da vidim koga će da voli
Ja te više ne poznajem
takav nisi bio
šta si hteo imao si
sve si izgubio
Ref.

Šuki,Šuki
Ref.
Daj Šuki, daj Šuki
šuki, šuki daj, daj mi pola sveta
daj šuki, daj šuki
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šuki, šuki daj, da ti budem lepa
Daj Šuki, daj Šuki
šuki, šuki daj, da ništa ne fali
daj šuki, daj šuki
šuki, šuki daj, daj mi i ne zali
Šmekeru, hajde svima iz inata
dijamante, brilijante
stavi oko moga vrata
Šmekeru, nek' nam bude k'o u snu
sve što kažu oni lažu
oni ljubomorni su, a ti baš zato
srebro i zlato daj, daj
Ref.
Šmekeru, neka puknu svi od muke
i safire, i rubine
stavi tu na moje ruke
Ref.
Daj šuki, daj šuki
šuki, šuki daj, daj mi šuki care
daj šuki, daj šuki
šuki, šuki daj, sve do zadnje pare

Pare, pare
Svakog dana isto ludilo
nebo me na bol osudilo
pare, pare, pare, pare jure svi
opusti se, poslušaj me ti
Ref. 2x
Udri brigu na veselje
i ostvari svoje želje
igra tugu nek' odnese
ceo Balkan nek' se trese
Odavno smo izgubili san
niko više nije normalan

www.stoja.rs

pare, pare, pare, pare jure svi
kad ostariš, pare šta će ti
Ref. 2x
Igraj, igraj, igraj
igraj, igraj
Ref. 2x

Sad ja tebe neću
Videla je samo tebe, luda glava
nije mogla ni da diše ni da spava
volela te ja do kraja srcem svojim
pogled’o me nikad nisi kao da i ne postojim
Ref. 2x
A sad gledaš me
sad kad imam sve
sad kad znam za sreću
sad ja tebe neću
Sad se smejem, suze više ne brišem
ne uzdišem
ućutao bol u meni
od kad s njim ne govorim
desilo se to, Bog te kaznio
Ref. 4x

Kakva sam, takva sam
Ref.
Kakva sam, takva sam, ne diraj
život mi iz korena ne menjaj
svi su vreme gubili sto su mene menjali
nemoj da ga gubiš sad i ti
svi su vreme gubili što su mene menjali
uzmi ili ostavi
Nikada se nikome ja ne klanjam
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uvek se na sebe oslanjam
dva puta istu grešku ne plaćam
zato svakom kažem sta osećam
Takve kakve voliš ti
poslušne i pitome
možeš naći bilo gde
takvih ko ja malo je
Ref.
Nisam slika koju zlatom uramiš
da te čekam tamo gde me ostaviš
ne postoji tol'ki zid ni ograda
preko koje ti ja ne bih pobegla
Mažena i pažena
od života nisam ja
zato ne dam nikome
da mi stavi okove
Ref.
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