Stoja - SINGLOVI

01. Pogrešna
02. Revolucija
03. Idi gde ti volja
04. Polako
05. Bela ciganka
06. Ola, ola
07. Takvog dečka hoću ja
08. Lila, lila
09. Kao ovde nigde nije
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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 zavoliš
boleće te sigurno
ja ti neću reći volim te
ljubav, ma, nisam ja za to
Ref. 2x
Pogrešna, pogrešna

Revolucija
Uvek sam kontra od onog što bi drugi hteli
hrabra da - da uradim što drugi ne bi smeli
kažu snašla bih se i u svemiru sama
Još više divljam prema onim' što bi da me krote
umem da produžim i da skratim živote
i živa vatra i totalno hladna
I da popijem i da opsujem
i da isplačem i da isplatim
ali na dobrotu uvek duplo uzvratim
Ref.
Revolucija, ako tražiš devojku
preko pune linije što zna da pretiče
revolucija, voleću te ludački
pa nek' ljudi pričaju to me ne dotiče
Revolucija, ako želis promene,
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da te sunce ogreje, da te pokrene,
evo nek' se zna, evo ja ću biti ta
pitaću te prva: udaj se za mene
Re-vo-lu-ci-ja
Uvek sam kad je teško još jača iz inata
idem zbog ljubavi kroz zatvorena vrata
ako je život igra, u toj igri sam glavna
Još više divljam prema onim' sto bi da me krote
umem da produžim i da skratim živote
i živa vatra i totalno hladna
I da popijem i da opsujem
i da isplačem i da isplatim
ali na dobrotu uvek duplo uzvratim
Ref.
Re-vo-lu-ci-ja
dvadeset prvi je vek
otruj se sa mnom i biću ti lek
revolucija-a-a-a
Revolucija, ako zelis promene,
da te sunce ogreje, da te pokrene,
evo nek' se zna, evo ja ću biti ta
pitaću te prva: udaj se za mene

Idi gde ti volja
Sve je moje bilo tvoje, a šta ćes sad
šta ćes, zna se, ne vraćaj se u ovaj grad
Ref. 2x
Idi gde ti volja, široka ti polja
samo zaboravi sad i Dunav i Savu
sve noći na splavu, i mene i ovaj grad
Noći duge, sve su tuge i porazi
zato stari, spakuj stvari, odlazi
Ref. 2x
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Kad vidiš tablu na kojoj piše moj grad
ne idi dalje može da zaboli
preleti samo, seti se tamo
živi ona koja te više ne voli
Ref. 2x
I mene i ovaj grad

Polako
Znam ja šta se krije iza tvog pogleda
grešis ako misliš da je tvoja pobeda
za taj osmeh na tvom licu nema dokaza
i još ne znaš da si na pragu poraza
Ref.
Polako, slaviš prerano
polako, boleće te to
polako, na kraju molićeš
polako, bice tako, o, o
Da ce biti kao nekad to se ne nadaj
druge laži, mene više ne pokušavaj
za taj osmeh na tvom licu nema dokaza
i još ne znaš da si na pragu poraza
Ref.
Dušo moja pogledaj na sat
vreme je da priznaš da si gad
volela sam te, a sad ne znam što
jednostavno, nisi ti za to
Ref.
Polako, slaviš prerano
polako, boleće te to
polako, na kraju molićeš
polako, biće tako, biće tako
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Bela ciganka
Hoću kuću da mi kupiš
da me maziš, da me ljubiš
sa mnom ništa neće da te boli
i tvoja će majka da me voli
Ispred kuće skupa kola
sve što imaš delimo na pola
za mene se Bogu moli
i tvoja će majka da me voli
Ref. 2x
Bela ciganka tebi biću ja
koštaću te ali nikada ne žali
bela ciganka tebi biću ja
i zavideće svi što volimo se mi
Hoću svuda da me vodiš
da me čuvaš da me voliš
hoću da me pokazuješ svima
od Pariza do Beča i Rima
Da me drugi ne ukradu zato
moraš da me okuješ u zlato
i to baš za inat svima
od Pariza do Beča i Rima
Ref. 2x
Ref. 2x

Ola ola
Kosa mi je raščupana
vetar je kriv za to
crvene su usne moje
jer je vino crveno
Malo mi se srce
iz grudi otima
bolje veruj meni
nego svojim očima
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Ref.
Ola ola ola
nista neću ja do pola
ola ole ili ništa ili sve
Ne pitaj me gde sam do sad
i s kim bila sam
veruj sve što kažem
jer da lažem lepo znam
Zašto imam ovaj osmeh
i u oku sjaj
ne pitaj me ništa
samo daj mi zagrljaj
Ref. 2x

Takvog dečka hoću ja
Hoću, hoću takvog dečka
da ga vozi crna mečka
i da ima milione, avione, kamione
i da ima milione, avione, kamione
Da me voli, mazi, pazi
da me miluje
kada mi poludi glava
da me smiruje
Ref. 2x
Takvog dečka hoću ja
bolji mi ne treba
Hoću, hoću takvog dečka
da s njim krenem iz početka
da mi daje srebro, zlato baš kako je red
da mi sa njim život teče k'o mleko i med
Ref. 2x
Želja mi je samo to
da budemo zajedno
da nas vreme ne briše
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o zar tražim, tražim previše
(Da te voli, mazi, pazi, da te miluje
kada ti poludi glava da te smiruje)
Ref. 3x

Lila, lila
Meni je s tobom lila, lila sve
a tebi sa mnom ah lelele
I da mesec ima 90 dana
ja bih svakog dana bila tvoja rana
90 dana, 90 noći
tvoj bol za mnom nikad neće proći
dan po dan, i 10 po 10, noć po noć, tacno 90
Ref.
Meni je s tobom lila, lila sve
a tebi sa mnom ah lelele
što bi se meni ti zamerao
ljubavi moja, ko te terao
Meni je s tobom lila, lila sve
a tebi sa mnom ah lelele
samog si sebe ti zarobio
al' šta si hteo, to si dobio
U godini da je 30 meseci
ti bi posle pola svisnuo od bola
30 meseci, a kada to krene
ti bi srce svoje isplak'o zbog mene
dan po dan, tako je odavno
noć po noć i 30 ravno
Ref.
Znam da voliš da ti pricam bajke
al' te bajke vrede hiljadarke
neću nikad da budem k'o one
ova mala vredi milione
Ref. 2x
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Kao ovde nigde nije
Lutam svetom život ceo
valjda tako Bog je hteo
sve sa sobom nosim ja
takva mi je sudbina
Danas dobro sutra loše
polako se dani troše
al' kad padne sol na ranu
mi odemo u kafanu
Ref.
Gde se peva gde se pije
kao ovde nigde nije
ovde pesma srce topi
kao nigde u Evropi
Gde se peva gde se pije
kao ovde nigde nije
ovde pesma leči ranu
kao nigde na Balkanu
Moja duša tugu krije
ko me pita kako mi je
nikome ne želim to
što je meni suđeno
Danas ovde sutra tamo
što volimo ostavljamo
pa svako na svoju stranu
a mi pravo u kafanu
Ref.
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