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RELJA - TAKVI KAO JA

Gm              Cm          D          Gm
Na pogrešnom si mestu našla malo ljubavi
Gm              Cm          D          Gm
U pogrešnom čoveku znak sigurnosti
Gm              Cm          D          Gm
A šta će tebi moje laži s pola istine?
Gm              Cm          D          Gm
Takvi kao ja odu kada vole najviše

Gm              Cm          D          Gm
Na pogrešnom si mestu našla malo ljubavi
Gm              Cm          D          Gm
U pogrešnom čoveku znak sigurnosti
Gm              Cm          D          Gm
A šta će tebi moje laži s pola istine?
Gm              Cm          D          Gm
Takvi kao ja odu kada vole najviše

Gm              Cm          D          Gm
Cure mi sati, samo Bog zna kol&#39;ko ću da platim
Gm              Cm          D          Gm
Za meko srce što pati, k&#39;o kiša u Sahari, tvoje suze dijamanti
Gm              Cm          D          Gm
Cure mi sati, znam karma čeka da mi vrati
Gm              Cm          D          Gm
Svojim me očima prati, znaj da biću dobar samo dok smo na distanci

Gm              Cm          D          Gm
Korak tvoj u meni pali alarme
Gm              Cm          D          Gm
Ti si ta u glavi, glasovi mi galame
Gm              Cm          D          Gm
Zvezdama solo kratim repove
Gm              Cm          D          Gm
Nisam spreman da se dam, a ni da dam te nekome

Na pogrešnom si mestu našla malo ljubavi
U pogrešnom čoveku znak sigurnosti
A šta će tebi moje laži s pola istine?
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Takvi kao ja odu kada vole najviše

Na pogrešnom si mestu našla malo ljubavi
U pogrešnom čoveku znak sigurnosti
A šta će tebi moje laži s pola istine?
Takvi kao ja odu kada vole najviše

Gm              Cm          D          Gm
Najviše, najviše
Gm              Cm          D          Gm
Takvi kao ja odu kada vole najviše
Gm              Cm          D          Gm
Najviše, najviše

Gm              Cm          D          Gm
Gledam oči, gledam nokte, to je smrtonosan koktel
Gm              Cm          D          Gm
Samo jedan tvoj pokret, dosta je da ostanem proklet
Gm              Cm          D          Gm
Ti veruješ meni, a ja ne verujem sebi
Gm              Cm          D          Gm
Kad bi shvatila ko sam, verovala ne bi

Korak tvoj u meni pali alarme
Ti si ta u glavi, glasovi mi galame
Zvezdama solo kratim repove
Nisam spreman da se dam, a ni da dam te nekome

Na pogrešnom si mestu našla malo ljubavi
U pogrešnom čoveku znak sigurnosti
A šta će tebi moje laži s pola istine?
Takvi kao ja odu kada vole najviše

Na pogrešnom si mestu našla malo ljubavi
U pogrešnom čoveku znak sigurnosti
A šta će tebi moje laži s pola istine?
Takvi kao ja odu kada vole najviše
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