Slovenska glasbena besedila

Kaj bi dau
Izvajalec: Nikolovski
Avtor besedila: Anže Kacafura, Darko Nikolovski, Slavko Zlatkovič
Avtor glasbe: Janez Hace, Darko Nikolovski
Veš kako si je želet kup stvari
za kere veš da jih ne morš met,
ker enostavno ni denarja.
Prazna denarnica opozarja, kok lahk želim
in me spominja na pogoje
in razmere v kerih živim.
Petek zvečer in spet na mikuži visim,
z mojimi norci litrco za 300 flik delim, spet in spet.
Gledam na svet iz vidika praznga žepa
in iz te strani, moja prihodnost ne `zgleda lepa, veš …
Jst sm iz slojev, kjer se pr starših živi,
fura fotrov avto, če se keš za benz dobi in jap,
denar povzroča skrbi, sam ne ker ga je preveč,
ampak ker ga ni! Kako ti to zveni?
Vrjetn domače, če si iz slojev
kjer so plače povprečne
in marsikere mame nesrečne,
ker čeprov majo službe in delajo nadure,
morjo šparat na oblekah za proslavo mature, veš kaj!
Svet ni lep če si revn ni zabavn,
če so sanje predrage, sam vseen na dosegu rok
to vidš v očeh otrok, keri so hitr razumel,
da bojo mel, dssam če bojo sami vzel in vsi uzemajo!
Od Janksov keri avtoradije pedenajo za svoje grame,
do politika kater podkupnino vzame,
nej kdo od vs pošten ostane jst ne bom,
predn bom broke bom biu dilr meu dostavo na dom,
če treba ...
Kaj vse bi dau,
da bi lahka sijau?
Zmeri upu na bolše cajte,
pizda treba je znajt se
folk se grebe, misljo sam na sebe
in za take se mi jebe.
Preveč sm zgubu in upu, da bom dubu, zaupu drugmu,
čeprov je oblubu, me spet je zafuku,
iskou pravico, občutu krivico, sprejel novico,
spoznou resnico, da sm podcenjevou jo prasico
občutek mel, da sm boga za kurca prjel
v to sm verjel, dojel da sm preveč si želel, zato sm klel.
Vse pravice pripadajo avtorju besedila.
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Mt tečna pršu spet zblojen dam, hotu bit ...
Samostojen sam zgleda, da res ni usojen nam,
iskat smisel v nesmislu, če veš, da v bistvu
si že od samga začetka zvisu, še preden si se prekrižu,
najraj bi zamižu in se zbudu v pravljici,
sprehaju po mavrici, ha, dej predstavli si
18 let minil je odkar so v kletko spustil me,
psihično pohodil me, da bi si prilastil me
so hotl dab na svojo stran pridobil me, nategnil me,
sam fnt se boril je divje in stvari preučil je
v svetu kjer vlada tisti ki z denarjem napada,
sam smrt ne čaka, ne igrej junaka, vsak ga nastrada
dajt lažne upe otroku, če veš da ns cajt slej k prej
vse bo pokopu, nasvidenje v grobu.

Vse pravice pripadajo avtorju besedila.

