Odjednom
I strofa:
Ima skoro mesec dana od kako ti ja,
nisam čula glasa niti oči videla,
izašla s drugaricama,
flertujem sa frajerima,
skoro da sam te prebolela.
Kad u drugom separeu vidim sediš ti,
kao da me grom iz vedra neba udari,
usto k'o i prvog puta,
ostala sam bez aduta,
kad su nam se sreli pogledi.
Refren:
I odjednom evo me na pragu tvom,
i odjednom tvoje usne ponovo,
svud po meni plove kao nekada,
opet sam se lako predala.
I odjednom si me opet izdao,
i odjednom mi je taksi stigao,
i odjednom sam se tebe odrekla,
jednom đubre-đubre doveka.
II strofa:
Istog trena kada si se ti pojavio
kao da si mi u piće nešto stavio,
izluđena, opijena,
same sebe niti sena,
oko prsta si me savio.
Refren:
1x
Refren:
1x

Interfon
I strofa:
Hej, nema potrebe da lažeš me,
prošlo pola je noći,
hej, hajde smesta da rešimo to,
sami oči u oči.
Otvori vrata sujeti mojoj,
ako si dobar, ništa se ne boj.
Refren:
Zbog tebe noćas ja nemam dileme,
da li si sam, ili s' njom,
zbog tebe dugo već imam probleme
s' disanjem i ljubomorom.
Zbog tebe mesec je pun i kad nije,
to prija ludilu mom,
zbog tebe probiću dva zvučna zida
kad legnem ti na interfon,
kad legnem ti na interfon...
II strofa:
Hej, nema potrebe da idemo,
po tom ledu i dalje,
hej, samo bez objašnjenja sad,
znaš da mrzim detalje.
Ako sam s' tobom gubila vreme,
možda sa drugim, možda mi krene...
Refren:
1x
Refren:
1x

Šta će meni ime
I strofa:
Ja k'o da nisam tu bila,
k'o da te ljubav i sila,
do mene nije vodila.
Sad sam ti strana adresa,
nisam od krvi ni mesa,
nisam se ni dogodila.
Refren:
Šta će meni ime,
kada ga ne znaš ti.
Reći ću ga ja nekom drugom,
da te podseti.
Šta će meni telo,
kada ga ne gledaš.
Kad ga budem drugome dala,
možda progledaš.
II strofa:
K'o da ti nisam sve dala,
i ne zaslužujem hvala,
noćima mi ne prilaziš.
K'o da sam milju daleko,
k'o da te vezao neko,
više mi i ne dolaziš.
Refren:
1x
Kad kažem da sam s' tobom bila,
ne veruju mi...
Ne verujem više ni ja,
a ti...?
Refren:
1x

Jednom nedeljno
I strofa:
Ni malo ljubavi, ni malo nežnosti sa tobom
osetila nisam odavno,
a imali smo sve što trebalo je samo ti
u meni pravu nisi video.
Ni malo vremena, da bar ponekad upitaš me
kako mi je i šta osećam,
ni malo ničega, pa zašto onda nikog se
pre tebe ne sećam, više ne sećam.
Refren:
Jednom nedeljno,
još mi dolaziš samo jednom nedeljno,
a ja svaki put umrem
kad mi kažeš da žuriš
i da mnogo ti je žao što sam sama,
ubediš me lako.
Jednom nedeljno,
ti mi dolaziš samo jednom nedeljno,
pa me vratiš u žive,
a ja želim te još,
želim te tu svakog dana.
II strofa:
Ni malo ponosa, ni trunku dostojanstva nemam
kada me u oči pogledaš,
jer znam da lažeš me,
ma znam za nju odavno
al' prećutim uvek kad me ostavljaš.
I često pitam se, ma dokle ova četri oka
da se vidjaju u prolazu,
al' očigledno je
svi snovi što sam sanjala će ostati u snu,
zauvek u snu.
Refren:
1x

Sigurno
I strofa:
Da te prebolim lako, ne umem,
da odem od tebe, nemam gde,
da te varam sa drugim, glupo je,
samu sebe varam.
Da se napravim luda, mogu ja,
toliko sam puta uspela,
al' ljubavi tvoje da li to vredi,
u to nisam sigurna.
Refren:
Sigurno je jedino to
da nikad me nisi voleo,
još nedelju-dve i rastanak je
pitanje dana.
Sigurno je jedino da
te nikada nisam imala,
sigurno je dok budeš kod nje
ja biću sama.
II strofa:
Da te vidim kraj druge, samo to,
od ružnih je snova ostalo,
odavno sa tobom ništa lepo,
nije mi se desilo.
Da se napravim luda, mogu ja,
toliko sam puta uspela,
al' ljubavi tvoje da li to vredi,
u to nisam sigurna.
Refren:
1x
Refren:
1x

Ela ela
I strofa:
Nešto je noćas u vazduhu,
cimet i med u uzdahu,
veče je divno i sve je full,
sve gori kao Istanbul.
Istanbul, Istanbul, Istanbul...
Refren:
Ela, ela, ela,
znaš ti šta bi htela,
hajde da se malo oslobodimo.
Ela, ela, ela,
sve je igra tela,
igraj sa mnom k'o da ljubav vodimo.
II strofa:
Dok milujem te prstima,
kao da sviram po dirkama,
osećam da nisi cool
da goriš kao Istanbul.
Istanbul, Istanbul, Istanbul...
Refren:
1x
Refren:
2x

Da te nema
I strofa:
Kada odeš od mene
sporo teku sati,
a kada mislim o tebi
osmeh mi se vrati.
Još od prvoga trena
kada sam te srela,
tvojim dahom dušu grejem
s' tobom se i tužna smejem.
Refren:
Da te nema, tvoja bih senka postala,
da te nema, od zvezda bih te skovala,
da te nema, suze bi mladost odnele,
da te nema, ne bi ni traga od mene ostalo...
II strofa:
Na mome nebu sa tobom
pojavi se duga,
i odjednom mi dobro,
verujem u ljubav.
Još od prvoga trena
kada sam te srela,
tvojim dahom dušu grejem,
s' tobom se i tužna smejem.
Refren:
1x
Refren:
1x

Nisi ti ni upola lud
I strofa:
Oči u očima, prsti u prstima,
sve si mi bliži a već tvoja sam.
Zvezde u kosi, vetar me nosi,
i svaki pogled tvoj me pokosi.
Refren:
Nisi ti ni upola lud
koliko luda sam ja
kad osećam se k'o večeras.
Nisi ti ni upola svoj
koliko tvoja sam ja
al' dokle misliš da me gledaš.
II strofa:
Plamen u plamenu, rame ka ramenu,
sve si mi bliži ja to osećam.
Bilo bi zdravo za telo i misli,
kad bismo malo dalje otišli.
Refren:
1x

Rezervno rešenje (feat. Blizanci)
I strofa:
Znaš da ne postoje
ni ruž ni maskara
da celo veče ti traju.
Ni muško srce što
laže i ne vara
i ne odleti na kraju.
A onda sruši se ceo svet,
u srcu ti zavlada zima.
I zato svaka bi devojka,
trebalo uvek da ima...
Refren:
Dublera ili kaskadera za one nežne scene,
kada joj se radi baš to.
Dublera ili kaskadera u vatru da ga tera,
rešenje jedno malo rezervno.
II strofa:
Znaš da ne postoji
ni jedan alkohol
koji te drži do jutra.
A ni muškarac što
priču ne promeni
i prevari te već sutra.
A onda sruši se ceo svet,
u srcu ti zavlada zima.
I zato svaka bi devojka,
trebalo uvek da ima...
Refren:
1x
Refren:
2x

Svejedno
I strofa:
Nisi mi iz oka ispao,
da ne mogu tebe da prebolim,
ma nisi ti ni jedne suze prolivene vredeo.
Zaboravi da sam te volela,
zaboravi sve da mi stope ljubiš,
ti i ja jedno za drugo nismo bili nikada.
Refren:
Ne boj se neću nikada da pričam,
da nisi bio Bog zna šta, jer ipak,
pamtim kad drhtala sam sva, a možda,
samo sam bila pijana.
Ne boj se neću nikada da pričam,
da nisi bio Bog zna šta, jer ipak,
pamtim kad drhtala sam sva, a možda,
samo sam bila pijana,
svejedno, kad više nismo zajedno.
II strofa:
Zaboravi da sam te volela,
zaboravi sve da mi stope ljubiš,
ti i ja jedno za drugo nismo bili nikada.
Refren:
1x

