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Boris Režak - Vjeruj mi na riječ

G#m            C#m
  Sa njim imaš mrak u bojama
D#                    G#m
Sliku što ne umije da živi
             C#m
Sa njim imaš sjaj u ocima
D#                   G#m
Samo kad ti sjecanje posivi

U moje ruke ceš lako sletjeti
Zauvijek nek&#39; bude ovog trena
Zalud probali druge voljeti
Ali ja ne mogu da te nemam

G#m          C#m
Vjeruj mi na rijec i sa mnom kreni
F#               H
  Znam da ljubav glumiš samo meni
G#m             C#m
  Znam da namjerno me lažeš sada
D#            G#m
  Da bih otiš&#39;o...

G#m          C#m
Vjeruj mi na rijec da sve mi fali
F#               H
  Smijeh tvoj mi još odzvanja u glavi
E            C#m
Vjeruj mi na rijec i samo kaži
D#            G#m
  Sve bih ponovo...

Sa njim imaš ples pod zvijezdama
Ko još može bajkama da sudi
Znam da sa mnom bi po staklu hodala
Sa mnom su ti snovi uvijek budni

U moje ruke ceš lako sletjeti
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Zauvijek nek&#39; bude ovog trena
Zalud probali druge voljeti
Ali ja ne mogu da te nemam

G#m          C#m
Vjeruj mi na rijec i sa mnom kreni
F#               H
  Znam da ljubav glumiš samo meni
G#m             C#m
  Znam da namjerno me lažeš sada
D#            G#m
  Da bih otiš&#39;o...

G#m          C#m
Vjeruj mi na rijec da sve mi fali
F#               H
  Smijeh tvoj mi još odzvanja u glavi
E            C#m
Vjeruj mi na rijec i samo kaži
D#            E
  Sve bih ponovo...

MOLUDACIJA  Am,Dm,G,C,Am,Dm,E,Gm

Am              Dm
Vjeruj mi na rijec i sa mnom kreni
G                C
  Znam da ljubav glumiš samo meni
Am              Dm
  Znam da namjerno me lažeš sada
E             Am
  Da bih otiš&#39;o...

Am              Dm
Vjeruj mi na rijec da sve mi fali
G                C
  Smijeh tvoj mi još odzvanja u glavi
F               Dm
Vjeruj mi na rijec i samo kaži
E             Am
  Sve bih ponovo...
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