PUT ZA VEČNOST

Stajala si sama na talasima mora
Išao sam k’ tebi k’o čarobnjak
Hodao na vodi, sve bliže tebi
Bos i nag k’o vuk samotnjak

Ti me nisi videla
Bio sam sakriven
Iza nekog leptira
Giganta pravog

Iza mene mutni trag
Još uvek postoji
Neizbrisiv danima
Od grumenja soli

Dodirni me rukom, odbaci sve boli
Pusti nek nas oblak greje
Skini zadnju krpu i ostanimo goli
Nađi put za večnost  gde je

Pusti teme mračne, tamne
Neka bude veselo
Zagrli me čvrsto, toplo
I lezi do mene

Jedino što mogu ti
Dati nije mnogo
Ali sasvim dovoljno
Jer ljubav je to

Ref: Biće bolje da kažem ti jasno
         O, volim te ludo samo da nije kasno
         Možda kasne reči, al’ osećanja ne
         Treba da ti je jasno, volim te drugačije

Stajala si sama na obroncima gora
Išao sam k’ tebi k’o čarobnjak
Hodao po travi, sve bliže tebi
Bos i nag k’o vuk samotnjak

Ti me nisi videla
Bio sam sakriven
Iza nekog leptira
Giganta pravog

Iza mene mutni trag
Još uvek postoji
Neizbrisiv noćima
Od patnje i boli

Ref: Biće bolje da kažem ti jasno
         O, volim te ludo samo da nije kasno
         Možda kasne reči, al’ osećanja ne
         Treba da ti je jasno, volim te drugačije
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