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Milica Pavlovic - Mogla sam

Gm                               F
Ma to sa njim je sinoc bilo zezanje
D#                               F
veruj mi uzalud sad dramis
Am                                   G
zar ni uz viski ne mozes da svaris to
F          G              Am
da ne bi da me udaris

Dm
Trebalo je da prećutim ti sve
A#
vrele poruke da sklonim i brišem
Gm
al sam mislila da ispadnem fer
Am
a i poznaješ me ti kako dišem

Trebalo je da prećutim ti sve
da se pravim luda kao sve žene
al sam mislila da ispadnem fer
i da prvo čuješ ovo od mene

A#                         C
Vidi mogla sam ja sa njim da odem
Dm                  F
i do kraja se zabavim pošteno
A#                       C
da izludim se makar jednom dvaput
Dm                  F
nedeljno, nedeljno

Vidi mogla sam ja sa njim da odem
i da istinu ni sebi ne priznam
vidi mogla sam luda sam što nisam
Mogla sam

Ma to sa njim je sinoc bilo zezanje
sad mi je i pomalo smešno
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oprosti nekad stvarno nemam utisak
da radim nešto pogrešno

Trebalo je da prećutim ti sve
vrele poruke da sklonim i brišem
al sam mislila da ispadnem fer
a i poznaješ me ti kako dišem

Trebalo je da prećutim ti sve
da se pravim luda kao sve žene
al sam mislila da ispadnem fer
i da prvo čuješ ovo od mene

Vidi mogla sam ja sa njim da odem
i do kraja se zabavim pošteno
da izludim se makar jednom dvaput nedeljno
nedeljno

Vidi mogla sam ja sa njim da odem
i da istinu ni sebi ne priznam
vidi mogla sam luda sam što nisam
mogla sam

Vidi mogla sam ja sa njim da odem
i do kraja se zabavim pošteno
da izludim se makar jednom dvaput nedeljno
nedeljno

Vidi mogla sam ja sa njim da odem
i da istinu ni sebi ne priznam
vidi mogla sam luda sam što nisam
mogla sam
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