Mojne mala
Mojne, mojne da,
mojne da, mojne da,
nemoj, nemoj da,
nemoj da, nemoj da.
I strofa:
Znam da to je samo patka,
kad mi kažeš da sam slatka.
Foliraš se da me voliš,
a na moga se dečka ložiš.
Refren:
Mojne mala,
mojne, mojne, mojne da,
mojne, mojne, mojne da,
da si mu dala, da sam te videla,
vide, vide, videla.
Da si mu dala,
nemoj, nemoj, nemoj da,
nemoj, nemoj, nemoj da,
da si mu dala,
mojne, mojne, mojne da,
mojne, mojne, mojne da.
II strofa:
Poljubiš me kad me vidiš,
trebalo bi da se stidiš.
Šatro meni mesto čuvaš,
a sa mojim se dečkom muvaš.
Refren:
2x
III strofa:
Kad obučem nešto fino,
u krilo mi prospeš vino.
Lukava si, nisam slepa,
ljubomorna si jer sam lepa.
Refren:
2x

Čujem da
I strofa:
Znam da zvuči kao laž,
da sam samo tebe ludo volela,
ali bi trebalo da znaš,
samu sam sebe proklela.
Te noći srušila sam sve,
sa nekim kome više ne pamtim ni lik,
od tada prezireš me ti,
kraj druge tražiš zrno ljubavi.
Refren:
Čujem da nju zoveš imenom mojim,
dok spavaš sa njom da u tebi postojim,
na stubu sam srama i tuđa i sama,
bez dodira tvoga nestajem ti.
Čujem da s' njom samo kupuješ vreme,
da spavaš kraj nje, da zaboraviš mene,
al' zna ona to, samo prikriva bol, veruj mi.
II strofa:
Znam da sam to zaslužila,
da posle tebe više nemam nikoga,
nek' se kraj mene budi bol,
kad nećeš ti živote moj.
Te noći srušila sam sve,
sa nekim kome više ne pamtim ni lik,
od tada prezireš me ti,
kraj druge tražiš zrno ljubavi.
Refren:
1x
Čujem da, čujem da...
Refren:
1x

Da li si to ti
I strofa:
Još samo minut il' dva,
ma više ne čekam ja,
nećeš ti mene da praviš ludom,
samo izvoli pa radi s' drugom,
sve što ti nisam ja dopustila.
Nisam ja nikome na izvol'te,
i nemaš ništa ti sem lepote,
zbog koje sam baš sve propustila.
Refren:
O, da li si to ti zbog mene plakao,
o, noćas je moj raj za tebe pakao,
o, da li si to ti sam u ljubavi.
O, da li si to ti u vatri pepeo,
na moje srce je drugi doleteo,
o, da li si to ti sam u ljubavi.
II strofa:
Još samo minut il' dva,
ma više ne čekam ja,
nije to ljubavi priviđenje,
ostaćeš zauvek željan mene,
kad shvatiš da sam te napustila.
Nisam ja nikome na izvol'te,
i nemaš ništa ti sem lepote,
zbog koje sam baš sve propustila.
Refren:
1x
Srce ti puno bola,
svaka je nova gora,
i sve su nebitne,
kad nisam ja.
Refren:
1x

Slobodno
I strofa:
Slobodno probaj da,
opet me učiniš tužnom,
opet me napraviš ružnom,
u tome dobar si.
Slobodno probaj da,
opet me napraviš krivom,
slomljenu ostaviš živom,
tu si najbolji.
Kad sam rekla da te volim,
ti si mi se smejao,
kada mi je bilo hladno,
ti me nisi grejao.
Samo ti si dobro znao,
ludom da me predstaviš,
samo ti si dobro znao,
samu da me ostaviš.

pa onda baci u stranu,
potvrdi tu moju manu,
što ti praštam sve.
Slobodno probaj me,
pa onda gazi i vređaj,
kad boli, okreni leđa,
to znaš najbolje.
Kad sam rekla da te volim,
ti si mi se smejao,
kada mi je bilo hladno,
ti me nisi grejao.
Samo ti si dobro znao,
ludom da me predstaviš,
samo ti si dobro znao,
samu da me ostaviš.
Refren:
1x

Refren:
Slobodno mi reci ne,
kada tebi dođem,
navikla sam ja na sve,
navikla da prođem.

III strofa:
Slobodno probaj da,
opet me učiniš tužnom,
opet me napraviš ružnom,
u tome dobar si.

Slobodno mi reci ne,
kad krenem da te ljubim,
navikla sam ja na sve,
navikla da gubim.

Slobodno probaj da,
opet me napraviš krivom,
slomljenu ostaviš živom,
tu si najbolji.

II strofa:
Slobodno probaj me,

Refren:
2x

Ti mene lažeš
I strofa:
Nema te celu noć,
znam da bio si sa njom,
zovem u pomoć,
jer je u srcu brodolom.
Reci šta bolje je na njoj,
i šta ti da što nedam ja,
reci da smirim nespokoj,
čime te ona opija.
Refren:
Ti mene lažeš da si moj,
a ja ko mala sve ti verovala,
bila sam ti samo broj,
a sve ti dala, sve sam ti dala. (2x)
II strofa:
Nema te danima,
i nisam oka sklopila,
jedno me zanima,
koja ti pamet popila.
Reci šta bolje je na njoj,
i šta ti da što nedam ja,
reci da smirim nespokoj,
čime te ona opija.
Refren:
2x
Refren:
4x

Paučina (feat. Dejan Milosavljević)
I strofa:
U polumraku sobe,
sami smo, ljubav, ti i ja,
slatke nam reči gode,
za vulkan to je predigra.
Ti si mom telu kremen,
bez kog se nikad ne pali,
ti tečeš mi kroz vene,
jedna smo duša postali.
Refren:
Ti kao niko vešto umeš,
da željno kupiš me,
i probudiš u telu one,
zaboravljene dodire.
Kao po paučini svile,
niz srce silaziš,
i kao plamen vrele strasti,
pod moju kožu ulaziš,
pod kožu ulaziš.
II strofa:
U polumraku sobe,
sami smo, ljubav, ti i ja,
slatke nam reči gode,
za vulkan to je predigra.
Ti si mom telu kremen,
bez kog se nikad ne pali,
ti tečeš mi kroz vene,
jedna smo duša postali.
Refren:
1x
Refren:
2x

Dobro da dobro sam
I strofa:
Nije mi žao, bila sam ti verna,
i dno dotakla,
a tvoja ljubav bila je ko stena,
sad je od stakla,
ne pričaj glasno, tuga ovde spava,
sa njom se ovaj film završava.
Ne, nije ovo emotivna kriza,
ma, daj, ne laži,
da biće bolje, dobra je repriza,
za nas ne važi,
ne pričaj glasno, tuga ovde spava,
sa njom se ovaj film završava.
Refren:
Dobro da dobro sam i da se ne pitam,
kako ću svaku noć sama da izguram,
dobro da dobro je i kada loše je,
dobro da znaš da znam da te zaboravljam. (2x)
II strofa:
Nije mi žao
Što sam ti svaki deo sebe dala,
nije ti stalo,
neka bar kraj nam bude bez skandala,
zar ih je malo,
ne pričaj glasno, tuga ovde spava,
sa njom se ovaj film završava.
Ne, nije ovo emotivna kriza,
ma, daj, ne laži,
da biće bolje, dobra je repriza,
za nas ne važi,
ne pričaj glasno, tuga ovde spava,
sa njom se ovaj film završava.
Refren:
2x

Mrlja od karmina
I strofa:
Zar još uvek njoj za mene,
ništa nisi rekao,
zašto lažeš kad mi kažeš,
da je s' vama gotovo.
Ako ti već nedostaje hrabrosti,
ja ću ti rado pomoći.
Refren:
Ostaviću joj malu poruku,
mrlju od karmina na jastuku,
nek' i ona zna da kao i ja,
nije jedina, jedina. (2x)
II strofa:
Kol'ko vidim ti bi hteo,
obe da nas zadržiš,
barem malo svoju mušku,
sujetu zadovoljiš.
Ako ti već nedostaje hrabrosti,
ja ću ti rado pomoći.
Refren:
2x
Refren:
2x

Samo mi javite
I strofa:
Nije nam bilo vreme,
neke se loše zvezde ,
protiv te ljubavi zarekle,
od sad znam da nikog neću,
voleti kao njega,
odavno usne su mi zapekle.
Ponekad sama prošetam gradom,
odem na mesta što jos mirišu na nas,
i opet grudi sećanja stegnu,
o, Bože, dugo nisam plakala na glas.
Refren:
Samo mi javite kada ga vidite,
samo da znam da dobro je,
makar i s' njom,
i nije važno to što nismo zajedno,
on je zauvek najveći u srcu mom.
II strofa:
Nije to bila ljubav,
od koje sve se ruši,
a boli jako otkad nije tu,
kažu da s' njom ga vide,
i da im dobro ide,
ko nekad mene sada gleda nju.
Refren:
2x

Τι θέλεις
I strofa:

Ακόμα ένα λεπτό, σε περιμένω εδώ.
Δεν επιτρέπω να με τρελαίνεις,
ορίστε μα κάνε ότι θέλεις,
με κάποια άλλη και μη με ζητάς.
Πρόδωσες όλη μας (την) ευτυχία,
δε θα χεις δεύτερη ευκαιρία,
αν κάποτε με δεις, μη με κοιτάς
Refren:

Τι θέλεις, πες μου, τι,
δε θα σε ξαναδώ,
στην άλλη τη ζωή,
ίσως σε συγχωρώ.
Τι θέλεις, πες μου, τι,
πάλι αγάπη.
Τι θέλεις, πες μου, τι,
τώρα είναι αργά,
είμαι ελεύθερη,
δε μ' ενδιαφέρεις πια.
Τι θέλεις, πες μου, τι,
πάλι αγάπη.
II strofa:

Ακόμα ένα λεπτό, σε περιμένω εδώ.
Kαι φεύγω μακριά από σένα,
απόψε πέθανες για εμένα,
δε σε αφήνω πια να με πονάς.
Πρόδωσες όλη μας την ευτυχία,
δε θα χεις δεύτερη ευκαιρία,
αν κάποτε με δεις μη με κοιτάς.
Refren:
1x

Η καρδιά σου πονάει,
το βλέμμα σου μιλάει,
να με λατρεύεις, μα είναι αργά.
Refren:
1x

