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Katarina Grujić x Ognjen - Vino po vino

Katarina
Gm                Dm
Vino po vino i prođe subota
F
al meni isto je
C
ti boliš me baš fino
Gm                 Dm
priča se priča da vreme leči sve
F
al meni isto je
C
ja lečiću se vinom

Ognjen
Ovo je priča o nama ovo je priča o sreći
što pukla je sama nije kvario treći
al mi smo budale kao rogovi u vreći
jer prećutimo ono što hteli smo reći

Samo da ne vidim te samo da ne čujem te
jer ovo srce bi da a glava će ne
koga voliš koga ljubiš muče mene pitanja
al mislim ja na tebe od sumraka do svitanja

Katarina
Vino po vino i prođe subota
al meni isto je
ti voliš sve baš fino
priča se priča da vreme leči sve
al meni isto je
ja lečiću se vinom

Ognjen
Hajde malo da stane da ugasi plamen
kad velik je požar onda umre i kamen
u vodi vatra gori i neće da stane
još malo ovako izgubiću pamet
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Čujem da provodiš se da patiš ne vidi se
i klubove i kafane overiš sve
da izgledaš nikad bolje saleću te
ako te s drugim vidim verij mi ubiću se

Katarina
Vino po vino i prođe subota
al meni isto je
ti voliš sve baš fino
priča se priča da vreme leči sve
al meni isto je
ja lečiću se vinom

Ne stoji jednoj dami
da sedi u kafani
i pije noćima
tako joj idu dani

Ognjen
Kafana je sa se pati
a ne sreća slavi
Katarina
A ja se samo pravim
da novu ljubav slavim

Katarina
A niko živi ne zna
da za tobom patim
visoka je cena
koju ću da platim

Vino po vino i prođe subota
al meni isto je
ti voliš sve baš fino
priča se priča da vreme leči sve
al meni isto je
ja lečiću se vinom

Seti se mene
kad drugu pogledaš
kad malo šećera
krene ti kroz vene
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kako je bilo
kad smo se voleli
sve drugo ništa je
pokazaće nam vreme
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