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Saša Matić - Rastanak

Dm            F
Samo dragi Bog je znao
C                G
kakvu mi je sreću dao
B              C     F    A7
kao nikad niko pre
Dm          F
moj si pravi dragulj bila
C               G
srcu draga duši mila
B            Am      A   Dm
ti si meni bila          sve

A                 Dm
Žig sudbine nosi svako
F                C
neko teško a ja lako
Gm          A        Dm
to mi je od Boga dar
pored tebe ja sam znao
da ustanem i kad sam pao
a to nije mala stvar

B             C                    F
Jedan ko nijedan život  prođe
Gm            A                  Dm
i kraj mora svakako da dođe
Gm                   A
zato čuvaj suze svoje
Dm   C    B
kada  sati se odbroje
Gm           C         F
i kad nebo rastavi nas
B            C                    F
Jedan ko nijedan život  prođe
Gm           A                 Dm
a kraj dođe onda kada dođe
Gm         A
zato čuvaj suze svoje
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Dm   C       B
kada sati se odbroje
Gm           A             Dm
jer ja plakaću za oboje

Samo pesma zna ti ime
nikad ne zaboravi me
željo moja falićeš mi ti
dao sam ti život ceo
jer sam to oduvek hteo
zato nemoj žaliti

Žig sudbine nosi svako
neko teško a ja lako
to mi je od Boga dar
pored tebe ja sam znao
da ustanem i kad sam pao
a to nije mala stvar

Jedan ko nijedan život  prođe
i kraj mora svakako da dođe
zato čuvaj suze svoje
kada sati se odbroje
i kad nebo rastavi nas

Jedan ko nijedan život  prođe
a kraj dođe onda kada dođe
zato čuvaj suze svoje
kada sati se odbroje
jer ja plakaću za oboje

Jedan ko nijedan život  prođe
a kraj dođe onda kada dođe
zato čuvaj suze svoje
kada sati se odbroje
jer ja plakaću za oboje
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