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Vuk Mob ft. Voyage x Breskvica -  Koraci u noći

Bm
Ne znam ko te ovde šalje
Bm                   G           A
Na pogrešnoj adresi ljubav ti dozivaš
A                    Bm
Slobodno nastavi dalje
Bm                G            A
Ovo je ulica u kojoj ne pripadaš
A                    Bm
Nisi ti za ove noći
Bm                      G           A
Ovde jutra skoro nikad ne osvanu
A                     Bm
Meša se alkohol sa tugom
Bm                  G            A
Ovde loši dobri nikad ne postanu

Bm
Sve me boli bez tebe
       G               A
Za tren si post&#244; njen kada nije bilo me
Bm
Sve me boli bez tebe
       G               A
Za tren si post&#244; njen kada nije bilo me

Bm
Neka me probude iz mrtvih
       G                    A           Bm
Tvoji koraci u noći kad se meni budeš vraćala
Bm
Da srce pravi se da kuca
       G                    A           Bm
Da te laže kad ti kaže da mu ništa nisi značila
Bm
Neka me probude iz mrtvih
       G                    A           Bm
Tvoji koraci u noći kad se meni budeš vraćala
Bm
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Da srce pravi se da kuca
       G                    A           Bm
Da te laže kad ti kaže da mu ništa nisi značila

Opet sve je njeno
Sve sam dao da bi shvatila
Da u laž sam se kleo
A ti samo si me lagala
Da se pomirim sa istinom
Srce bi mi puklo pod pritiskom
Noći vrele, a ja stalno pod rizikom
Ne, nije mi žao što sve sam ti dao

Sve me boli bez tebe
Još za tren si post&#244; njen kada nije bilo me
Sve me boli bez tebe
Još za tren si post&#244; njen kada nije bilo me

Neka te probude iz mrtvih
Moji koraci u noći kad se tebi budem vraćala
Da srce pravi se da kuca
Da te laže kad ti kaže da mu ništa nisi značila
Neka te probude iz mrtvih
Moji koraci u noći kad se tebi budem vraćala
Da srce pravi se da kuca
Da te laže kad ti kaže da mu ništa nisi značila

Sve, sve, kada nije bilo me
Sve, sve, da mu ništa nisi značila
Sve, sve, kada nije bilo me
Sve, sve, da mu ništa nisi značila
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