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Miligram - Kavijar

Am                       Dm
Samo što smo stigli prašnjavi sa puta
E
Hteli su sa vrata da nas vrate
Am                         Dm
Ovde nije baš badava, cene su im strava
E
Koga briga brate primili smo plate

Am                 Dm
Šta je to kavijar, može u lepinji
                   E
A što se onaj dere laj,laj,laj,laj
Am                 Dm
Uf&#39; što je dosadan ovaj fenseraj
                     E
Ma da smo znali malo sutra mi bi ovde stali

Ref.
Am                Dm
Dajte mi pesmu da može da se meša
E               Am
Pa da malo partijamo
Am               Dm
Daj da nas služi ona neka lepša
                 E
Il&#39; da piće dođe samo
Am              Dm
Daj neki lom da palimo motore
E                 Am
Zaspaćemo svi pre mraka
        Dm                  E          Am
Izvinte molim koliko još do narodnjaka?

Ovi samo ćute ma tiše jedi brale
Vidiš da smo ovde u manjini
Veliki tanjiri, a porcije su male
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Ostacemo gladni kako mi se čini

Ko je to poširan, jer ti razumeš to
Već smo zeznuli se dva tri puta
Uf&#39; što je dosadan ovaj konobar
Menja piksle svaka dva minuta

Ref.
Dajte mi pesmu da može da se meša
Pa da malo partijamo
Daj da nas služi ona neka lepša
Il&#39; da piće dođe samo
Daj neki lom da palimo motore
Zaspaćemo svi pre mraka
Izvinte molim koliko još do narodnjaka?

Igraj s nama mala vidiš da smo gala
Ona nama bešte sirovine
Kome ti to ljakse, ma dal&#39; ti fali prakse
Il&#39; smo možda takvi samo iz blizine

Šta je to folagra ja ne razumem to
A što se onaj dere laj,laj,laj
Uf&#39; što je dosadan ovaj fenseraj
Ma da smo znali malo sutra mi bi ovde stali

Ref.
Dajte mi pesmu da može da se meša
Pa da malo partijamo
Daj da nas služi ona neka lepša
Il&#39; da piće dođe samo
Daj neki lom da palimo motore
Zaspaćemo svi pre mraka
Izvinte molim koliko još do narodnjaka?

Šta je to kavijar može u lepinji
Već smo zeznuli se dva tri puta
Uf&#39; što je dosadan ovaj konobar
Menja piksle svaka dva minuta

Ref.
Dajte mi pesmu da može da se meša
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Pa da malo partijamo
Daj da nas služi ona neka lepša
Il da piće dođe samo
Daj neki lom da palimo motore
Zaspaćemo svi pre mraka
Izvinte molim koliko još do narodnjaka?
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