Slovenska glasbena besedila
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Veš, tko kot slikar ne more vsega narisat,
tko, poet ne more vsega opisat.
In presedeu sm pred praznimi listi
in jih čečkau,
ko sm iskau prave besede,
sam nobena ni zvenela prou
in najbrž mi bo žau,
da zdej tole bom prbou
sam so trenutki k želim si,
da te nebi spoznau.
Sam ta pesm ni pesm
v keri ti za vse si kriva.
In ta pesm ni pesm,
mogoče lahk še kej nardiva,
ta pesm so moje solze,
v moji bolečini, moja žalost,
kero skrivam ko sm v tvoji blizini,
ta pesm …
So moje solze prelite v tišini,
ujete na papir in skrite v vsaki teli rimi
Bla si …
Bla si več kot sm želeu in ko sm te spoznau,
sm za trenutek spet v pravljce vrjeu.
In čeprov mi ni uspel, da bi te naredu srečno,
ti podarjam tole pesm v znak ljubezni za večno.
Povej mi …
Te zanima kaj leži mi na duši?
Ustav se za trenutk in posluši,
vsaj poskuši mi sledit, vem da besede bolijo,
sam še bolj, če se ne izgovorijo …
Šou sm od mam te do nimam,
od nimam do mam, od sorodne duše,
do osebe kere ne poznam.
Od dueta, ker se lahk
pogovarja brez vsazga zvoka,
do nekoga kerga nočm
poklicat, ko sm na robu joka.
Ne da nočm, tud ne smem,
ker zdej več nisva v odnosu,
ko ti lahk vse povem in klici so moreči
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in ni govora o sreči,
in pogledi ko so včasih bli ljubeči, so boleči.
Se spomneš, ko sva enkrat govorila,
da kej podobnga še nisva začutila.
No, vsako besedo si v laž spremenila
v trenutku, ko si rekla,
da si se na novo zaljubila.
Joku sm v avtu, ko sm šou
in prsegu sem pr seb,
da s to zgodbo bom končau
in če me kdo še kdaj vpraša,
to nikol ne bom priznau, sam ...
še zmeri mislm, da sm pravo spoznau!
Povej mi …
Te zanima kaj leži mi na duši?
Ustav se za trenutk in posluši,
vsaj poskuši mi sledit, vem da besede bolijo,
sam še bolj, če se ne izgovorijo …
Sam težko je rečt adijo, se obrnt in it.
Pozabt na preteklost in začet na novo gradit,
še posebi če si tak kot jst in v pravljce vrjameš
in ko pridejo h koncu, tega niti ne dojameš,
ker nočeš dojet, nočeš vrjet,
nočeš sprejet in ne mislš,
da se neki tok posebnga, zgodi lahk spet,
ker ne morš tok za vsakim hrepenet
in ne more ko prenehaš
tok za vsakim bolet, vrjem mi …
to srce zdej poganja sam še kri,
ne glede na to,kok neumn to zveni
in včasih pesm ni dovolj da lahka razloži
kok te lahk v duši zaboli
in boli, da te ne gane
in boli, da jzz in ti,
ne predstavljava pravljce,
kot jo morala bi!
In veš kaj še boli?
da ti k si mi največ pomenila,
si tko žalostno pesm dobila.
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