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Bajaga - Grad

       Em
Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga
         Am    H7
da budeš sam u njemu.
       Em
Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga
         Am    H7
da budeš sam u svemu.

        Em
Te noći stigao sam kasno napolju padala je kiša
    Am                       H7
kao igla sam se provuko kroz mrak.
          Em
A čim sam odključao vrata na nebu sevnula je munja
         Am                     H7
pomislih bože da li je to dobar znak?
        Em
Dole su svetleli neoni kao šareni baloni
      Am           H7
mokre ulice su pevale.
         Em
A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu
      Am                H7
da će stvari da se promene.

Refren:
       Em
Ovo je grad u kome nema razloga
               Am    H7
da noćas budeš sam u njemu.
       Em
Ovo je grad u kome nema razloga
               Am    H7
da noćas budeš sam u svemu.
       Em
Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga
         Am    H7
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da budeš sam u njemu.
       Em
Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga
         Am    H7
da budeš sam u svemu.

Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon
jer više neverujem nikome.
Ma nek se prekine tišina makar zvonila mašina
Namesti glasi rekoh slušam te.
A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice
to nije priča to je muzika.
Uopšte ne znam šta mi priča a znam da necuh takav glas
a to nije glas već pesma andela.

Pomislih to me neko laže -
mangupi snimili su traku i sad se smeju tom&#39; u mraku.
Pitam je &quot;da li lažeš?&quot; - kaže &quot;lažem.&quot;
Ja ne znam šta ću da joj kažem -
možda ipak i ne folira.

Te noći stigao sam kasno
napolju padala je kiša
kao igla sam se provuko kroz mrak.
A čim sam odključao vrata
na nebu sevnula je munja
pomisli bože da li je to dobar znak?
Dole su svetleli neoni kao šareni baloni
mokre ulice su pevale.
A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu
da će stvari da se promene.

Refren

Ovo je grad u kome nema razloga
da budeš sam u njemu.
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