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Tanja Savić - Za ljubav nisi

Intro: Am F  Dm E
                        Am
A ja bih da ti dam
                                     G    F
Sve sto nije ona da ti dam
                                                    Dm
Sve sto nisam mogla sad za dan
                                            E
Opet lazes kazes da si sam

Dok na tebe mislim da li znas
Tamo gde sam ja je uvek mrak
A sve od sebe dajem budi bar
Musko pa mi reci da je kraj
Kad za ljubav nisi
Am
Sa tobom uvek sve k&#39;o kocka je
F
Evo ti sve zbog tebe i kockam se
Dm
I nisi fer daj makar pozovi me
                  E
Jos me pitaju za tebe a ja kazem dobro je
Am                 G
Usne me tvoje tope Bole me tvoje oci
F
Jer kad je pogled hladan, haldne su moje noci
Dm
A srce tvoje dvor je kraljica sam kad me volis
E
Ja iste snove sanjam kad ces mi opet doci
Am
Moje telo vrelo je a ispod mene led je
F
I nista ne deluje jer uspomene blede
Dm
Kazu da sam dete da na tebe sam slaba
E
A da ljubav lek je pre tebe nisam znala
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A ja bih da ti dam
Sve sto nije ona da ti dam
Sve sto nisam mogla sad za dan
Opet lazes kazes da si sam
Dok na tebe mislim da li znas
Tamo gde sam ja je uvek mrak
A sve od sebe dajem budi bar
Musko pa mi reci da je kraj
Kad za ljubav nisi

Reke sam suze stalno plakala
Pravi si gad ali sve ti prastam ja
I gde si sad ja se pitam gde si sad
Dok ti druge usne ljubis pravim se da jaka sam

Moje telo vrelo je a ispod mene led je
I nista ne deluje jer uspomene blede
Kazu da sam dete da na tebe sam slaba
A da ljubav lek je pre tebe nisam znala

A ja bih da ti dam
Sve sto nije ona da ti dam
Sve sto nisam mogla sad za dan
Opet lazes kazes da si sam
Dok na tebe mislim da li znas
Tamo gde sam ja je uvek mrak
A sve od sebe dajem budi bar
Musko pa mi reci da je kraj
                                   Am
Srescemo se kao stranci od ljubavi daleko
                             F
Poljubac sto pamtim k&#39;o jabuka istruli
                                                         Dm
Kako da te vratim da pokusamo sve to
                  E
Kao zreli ljudi

A ja bih da ti dam
Sve sto nije ona da ti dam
Sve sto nisam mogla sad za dan
Opet lazes kazes da si sam
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Dok na tebe mislim da li znas
Tamo gde sam ja je uvek mrak
A sve od sebe dajem budi bar
Musko pa mi reci da je kraj
Kad za ljubav nisi
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