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Baka Prase - IMAM VREMENA ZA TO

F#m             D
Ti sve u životu mom
                 A
U srcu udaraš ko grom
              C#
A mi nismo zajedno
            F#m
A ja se nadam da
            D
Ti još nisi videla
              A
da sam za tebe ja
               C#
Tako privlačan i mlad

Sa tobom bih ja pravio bebe                       Uhvati ritam i cepaj &lt;3

I kako ne vidiš da mislim samo tebe
Nisam milia ali zbog tebe biću treper
Ooooo Sara Jo imam vremena za to
Kao svetli zrak u tami
Tvoja boja pa me mami
Jedva čekam da mi budemo sami
Imam vremena za to

Kada god te vidim sviće
Ti si jedno divno biće
Da li hoćeš samnom ti na piće
Imam vremena za to to to
sad za to to to
sad za to to to sad za to
Imam vremena za to

Za mene prava si kao lava si
A ja ne spavam ni
Jer sam bez sna
U stanu sedim uvek sam
Na tebe mislim svaki dan
Na ruci imam Rolex sat od 10k
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I kako ne vidiš da mislim samo na tebe
nisam mili i zbog tebe biću treper
Oooo Sara Jo imam vremena za to
Kao svetli zrak u tami
Tvoja boja pa me mami
Jedva čekam da te predstavim mami
Imam vremena za to

Kada god te vidim sviće
Ti si jedno divno biće
Da li hoćeš sa mnom ti na piće
Imam vremena za to to to
sad za to to to to sad za to to to to

Kada mislim da sam sjebo
I kad oblačno je nebo
Pomislim na tebe i na nas
I uvek kad ti je teško
Tu je moje čulo sšesto
Tu sam za tebe zauvek znaj

I kako ne vidiš da mislim samo na tebe
nisam mila ali zbog tebe biću treper
Oooo Sara Jo imam vremena za to
Kao svetli zrak u tami
Tvoja boja pa me mami
Jedva čekam da mi budemo sami
Imam vremena za to

Kada god te vidim sviće
Ti si jedno divno biće
Da li hoćeš sa mnom ti na piće
Imam vremena za to to to
Sad za to to to to sad
za to to to to sad za to
imam vremena za to
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