Stoja 2004 - Starija – “Grand production”
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02. Da isečes vene
03. Dijamanti
04. Duplo piće
05. Do pola
06. Govore mi tvoje oči
07. Od splava do splava
08. Ne dam ti
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Starija
Da opet budem ja u tvojim pesmama
da ponovo zaigram u tvojim rukama
to nikad više biti neće
ne, ne, ne
Ref. 2x
Jer gde si ti tu nisam ja
kraj tebe ta žena starija
ja gledam te, al' ne ko pre
šta mogu drugo već da žalim te

Da isečeš vene
Obuci nešto i polazi
kratak je zivot, sve prolazi
svi koje volim, baš tu su svi
a gde si ti, gde si ti
Nit' kome ideš nit' prilaziš
iz kuće više ne izlaziš
tamo te znaju i sta ćeš tu
nije ti ona mama da pitaš nju
pa zar ti nije dosadno s njom
hajde dođi da napravimo lom
Ref.
Hajde dođi da sviraju
za tebe i mene
a sviraju tako dobro
da isečeš vene
Prvu turu kad popiješ
i drugu kad platiš
na pamet ti neće pasti
kući da se vratiš
Nek’ se pita što te nema
ko je muško nek’ se zna
nek dobije šta je htela
možda je zaslužila
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Nek te čeka noći cele
navikla je da si njen
nek obiđe sve hotele
a ti budi opušten
pa zar ti nije dosadno s njom
hajde dođi da napravimo lom
Ref.

Dijamanti
Ne možeš kao pre
jer nisam kao sve
moraš me maziti
ne smeš me žaliti
Nećeš mi suditi
to me ne zanima
mozeš me kupiti
malim stvarima
Ref.
Dijamanti to se pamti
sve žuto na rukama
pa čim trazis, odmah dam ti
sve što mi na usnama
Dijamanti to se pamti
ma nećeš da zažališ
jer čim tražiš, odmah dam ti
da dva put me ponoviš
Nemoj me raniti
mogu ti vratiti
ne smeš pogrešiti
mogu se svetiti
Nećeš mi suditi
to me ne zanima
možeš me kupiti
malim stvarima
Ref. 2x
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Duplo piće
Ma baš se trudiš, ti muški gade
ovo srce da mi slomiš na komade
mene svakog dana novim bolom voliš
a ti se provodiš
Ref.
Ma dajte mi duplo piće
obično je za slabiće
a za njega otrov čisti
da ne bude više isti
Ma dajte mi duplo piće
obično je za slabiće
ja ću duplo, otrov ti
kuća časti, živeli
Nisam kao druge, to imaj u vidu
neću da me gledaš k’o recku na zidu
meni svakog dana sve se ređe javljaš
a ti se zabavljaš
Ref.

Do pola
U mom telu srca dva
dobro i loše imam
dođi da te zagrli
moja bolja polovina
Ref.
Do pola ti me dobro znaš
od pola nije dobro baš
do pola volim, od ljubavi se gušim
od pola gorim, sve iza sebe rušim
Svoje srce ne pitaj
svejedno će da se kaje
sve mi uzmi i sve daj
što je dobro kratko traje
Ref.

www.stoja.rs

Govore mi tvoje oči
Opet sediš sam za stolom
svake noći sve do zore
loše ti je sa mnom bilo
s njom ti je još gore
(2x)
Ref. 2x
Govore mi tvoje oči sve što srce krije
da taj život koji živiš, da to život nije
govore mi da se kaješ i da ti je žao
gde ti je to srce bilo kad si ostavljao
Ti još nosiš oko vrata
mog imena prvo slovo
vratio bi se na staro
a ja želim novo
(2x)
Ref. 2x
Ref. 2x

Od splava do splava
Sto da se vise lažemo, tugo
priznaj da nismo jedno za drugo
hajde bar jednom istinu daj
priznaj da došlo je vreme za kraj
(2x)
Ref. 2x
Ja ti nisam ljubav, traži novi dom
sreću nećeš naći u životu mom
bolje kreni od splava do splava
možda je na nekom tvoja ljubav prava
Ljubavi nema, što da se krije
što meni sreća to tebi nije
šta će mi sunce kad nema sjaj
priznaj da došlo je vreme za kraj
(2x)
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Ref. 2x
Ref. 2x

Ne dam ti
Ne valja ti, srećo, to što radiš
žalim vazduh što ga s tobom delim
ne dam više da po meni gaziš
ja tako živeti ne želim
(2x)
Ref. 2x
Dugu kosu da mi skratiš
ne dam, ne dam ti
kao senka da me pratiš
ne dam, ne dam ti
Bolom srce da okuješ
ne dam, ne dam ja
moj gospodar ti da budeš
ne, ne, nikada
(ne dam, ne dam ti)
(2x)
Trebao si samo da me voliš
sada idi pa se žali Bogu
mene nećeš uspeti da slomiš
ja tako živeti ne mogu
(2x)
Ref. 2x
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