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Bajaga i Miloš Biković - Darja

Am           E          Am
Ти украла си моје Срце давно
C                   G            C
И не знам тачно шта си урадила с њим
Dm
Ал&#39; када видим твоје очи
Am
Како сијају у ноћи
E                Am
Ја око себе ништа не видим

Ти украла моё Сердце давно
И похитила сны и покой
Всюда вижу твои очи
Они светятся сквоз ночи
Касаются меня как рукой

G                   C
Дарја, ти си украла ми Срце
G                   C
Дарја, и сада венем као цвет
Dm       Am
Дарја, Дарја
E                                   Am
Ја тако желим да се вратиш у мој свет

Дарья, ти разбила моё Сердце
Дарья, не могу тебя забыть
Дарья, Дарья,
Ты пожалуйста опять мне приснись

И зато често сањам твоје усне
А то на мене има лековиту моћ
И кад ми фалиш ових дана
Не знам где је права страна
И не знам да л&#39; је дан ни да л&#39; је ноћ

Мне приснились твои губы опять
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И я снова о тебя заболел
Мене мучить печали
По тебе я так скучаю
Как екарство эту песню запел

Дарја, ти си украла ми Срце
Дарја, и сада венем као цвет
Дарја, Дарја
Тако би хтео да се вратиш у мој свет

Дарья, ти разбила моё Сердце
Дарья, не могу тебя забыть
Дарья, Дарья,
Ты пожалуйста опять мне приснись

Ти украла моё Сердце давно
Ты похитила сны и покой
Всюда вижу твои очи
Они светится сквоз ночи
И касаются меня как рукой

Дарја, ти си украла ми Срце
Дарја, и сада венем као цвет
Дарја, Дарја
Ја само желим да се вратиш у мој свет

Дарья, ти разбила моё Сердце
Дарья, не могу тебя забыть
Дарья, Дарья,
Ты пожалуйста опять мне приснись

Дарја, ти си украла ми Срце
Дарја, и сада венем као цвет
Дарја, Дарја
Ја тако желим да се вратиш у мој свет...

Milan Veljović
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