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Milica Pavlović - Ljubi,ljubi

E,F#m
F#m,E,F#m

F#m
Ljubi me sad nek usne zabole
E
ljubi me jedino moje
D
hajde u oci me gledaj
C#
laži i sve obecaj

F#m
Znam da je lažno dok nije lepo
E
pusti da verujem slepo
D
uzmi potroši me celu
E
ostavi mi svoj trag na  telu

Refren 2x

F#m
Ljubi ljubi nemoj da me žališ
svega imam samo ti mi fališ
E
ako te ne boli što za tobom venem
                F#m
nek ti bar koža miriše na mene

F#m,E,F#m

F#m
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Što je tvoje sad je njeno
neki ti ljudi govore uporno
B
to što je sijalo izgubilo je sjaj
F#m
što mu se nudiš kada znaš da je kraj

F#m
A ti me zoveš i noci ove
dok ona tone u prve snove
E
i vec si tu na pragu mom
                   F#m                 D
nikad više govorimo ponovo

Refren 2x
Ljubi ljubi nemoj da me žališ
svega imam samo ti mi fališ
ako te ne boli što za tobom venem
nek ti bar koža miriše na mene

Varaš li je sa mnom ili mene varaš s njom
tako mi je loše kada pomislim na to
jasno je ko dan ostariceš sam
a slaba sam na tebe cim te ugledam

A ti me zoveš i noci ove
dok ona tone u prve snove
i vec si tu na pragu mom
nikad više govorimo ponovo

Refren 2x
Ljubi ljubi nemoj da me žališ
svega imam samo ti mi fališ
ako te ne boli što za tobom venem
nek ti bar koža miriše na mene

Refren 2x
Ljubi ljubi nemoj da me žališ
svega imam samo ti mi fališ
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ako te ne boli što za tobom venem
nek ti bar koža miriše na mene

Ljubi ljubi ...
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