Samo ljubav me čini srećnim
Nikad nisam bio k'o drugi
nikad nisam ni razmišljao
koji put do tebe vodi
nikad nisam saznao
Nikad nisam bio k'o oni
nikad nisam to ni želeo
gubio il' dobio
nikad drugu šansu imao
U-hu-hu
Samo ljubav me čini srećnim
U-hu-hu
hajde, hajde učini me srećnim
Postoji nešto tu
ne želim srebro, milostinju
prazno srce, prazan život
sve je u igri, džokera imam
U-hu-hu
Samo ljubav me čini srećnim
U-hu-hu
hajde, hajde učini me srećnim

Bez razuma
Hej, šta se dešava, prijatelju moj, šta se događa?!
šta imaš ti, reci mi
sa tvojih dvadeset-trideset i kusur godina
potrošenu ljubav, istrošeno vreme
lice tužno poput vojnika
O-ooo bez razuma hodaj
O-ooo bez razuma hodaj
Okreni glavu na drugu stranu
pa, dobro pogledaj!
Bulevarom oslobođenja, šetaju umorni heroji
poljubi orden, baci ga u smeće
nova tura, buraz, više sreće
O-ooo bez razuma hodaj
(hodaj pravo)
O-ooo bez razuma hodaj
(samo pravo)
Sve je popušeno, sve je popijeno
sve je popušeno, sve je popijeno

Sve nek' gori
Ja sam onaj koga mrziš
onaj koga sanjaš
nosim svoj san na leđima
sa osmehom
Pričaću ti laž i istinu
sam praviš sudbinu
znaš li gde je, gde je granica
Gospodar bez robova
krvavi anđeo
ja sam tvoja prošlost
da li me se sećaš
Sve nek' gori
biću istina što boli
sve nek' puca
biću ispod sunca

Kotrljam se
Ovde i sad, čitav dan
senke prate me
suviše umoran za spavanje
vreme ne čeka, ne
Pratio reku, stigao do mora
gazio blato u gradu punom bola
ne tražim sreću u tvojim lažima
Kao kamen kotrljam se
vučem sa sobom ožiljke
svaka pesma šapat molitve
kao da padam, al' još uvek ima me
Znam zbog čega sam tu
nek', sunce leči me
još nije mrak, kao da sumrak je

Zauvek
Ponekad želim da pobegnem
napustim sve, daleko nestanem
ponekad želim da ostanem
nebo dotaknem, do suza nasmejem
Ali za tebe sam tu
samo za tebe uvek tu
zbog tebe, zauvek
Ponek poželim sve da dobijem
svet promenim
glavom zid probijem
Al' samo jedno znam
U jedno sam siguran
Postojiš, gledam te
Ali za tebe sam tu
samo za tebe uvek tu
zbog tebe, zauvek

Ako ti sebe dam
Da l' bi sa mnom hodala
stazom od kamena
ruke držala
kad se svetlost pomrači
osmeh da mi daš
kad ti poklonim
trnje umesto ruža,
a mesec umesto sunca
A-haaa-a-ahaha
ako ti sebe dam
Da l' bi za mnom krenula
gde nikad nisi bila
po vrelom pesku hodala
hiljadama milja
osmeh da mi daš
kad ti poklonim
trnje umesto ruža,
a mesec umesto sunca
A-haaa-a-ahaha
ako ti sebe dam

He-y-la
Nisam mudrac sa istoka
koji odgovore zna
čovek koji spašava
ne to nisam ja
Da l' si u pravu ili ne
nećes čuti od mene
ne, nemam ključeve Eden kapije
Prorok, nisam, ne
to i ne želim da postanem
iskušenik koji tajnu zna
ne, to nisam ja
Sve što imam je
žice napukle
e, takav kakav sam
pevam to što znam
Heyla-heyla-hey
hey-ey-eley

Svjat ili tma
Kaži mi, da l' ova vatra večno gori
da l' u tebi još uvek postojim
kaži mi, sve to moram da znam
sklopim oči i lagano prošetam
Kroz vrata, kojim kriješ laži kao blago
da l' mene gledaš,
a misliš na drugog kradom
tragove moje još uvek brojiš
da l' ti moj dodir još uvek dobro stoji
Правда или ложь
свет или тьма
начало или конец
прекрасные очи чёрные
счастье или страдание
Kaži mi, da l' ove ruke miluju
maglu, mesec, krin na pepelu
kaži mi, sve to moram da znam
sklopim oči i lagano prošetam
Tamo gde tvoj nemir senka prekriva
gde šapat, vetar, oluju doziva
gde kriješ sve te laži kao blago
da l' mene gledaš
a misliš na drugog kradom

Blue baby Blue
A ti si stvarno mislila
da je svet u bojama
suzama od bisera
Slatke snove sanjala
jutro mrzela
jer odnosi veo device
Svi rudari, studenti, profesori
cica-maco svi su tebe mazili
A ti si stvarno mislila
da trube čuju se, bend nastupa
večeras samo za tebe
Slatke snove sanjala
jutro mrzela
jer odnosi veo device
Svi rudari, studenti, profesori
svi vojnici, vazduhoplovci, doktori
svi bubnjari, prateći vokali
cica-maco svi su tebe mazili
O, my baby blue
what can i do for you
let's spend the night together now

Jedna od jedinih
Želim da te vidim
kad sasvim sama ostaneš
Kad jutro dočekaš
sa bojama sunca
Možeš li
šminkom da prekriješ
trag u očima
vatru i žeđ na usama
Bez tebe prazno je
prazno da duša boli
bez tebe prazno je
ljubavi, jedna od jedinih

Zaljubljen u nju
Ona koju volim ima kriv nos
obrve spojene skroz na skroz
kad priča šušti i pišti sve
ne znam zašto, ali baš sam lud zbog nje
Ona je moja, ona je moja,
a ja zaljubljen u nju na celom svetu najružniju
Ako me ostavi poludeću
ako je izgubim popizdeću
kad kaže bbb-bejbe vvv-volim te
nema slađe stvari na svetu od nje
Ona je moja, ona je moja,
a ja zaljubljen u nju na celom svetu najružniju
Krive noge uvek vuku se za njom
kad je vidim doživim nervni slom
okice joj zrikave i stalno hrče,
al nema veze to je moje luče
ona je moja, ona je moja,
a ja zaljubljen u nju na celom svetu najružniju
Kad moja mala nasmeje se
tad ceo svet trese se
načulji klempave ušice
i kaže: dođi, Branimire, dušice!
Ona je moja, ona je moja,
a ja zaljubljen u nju na celom svetu najružniju

