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Gospa županja, slišm, da vas skrbi
kako povprečn državljan v vašem mestu preživi.
Veste, ni glih lahko tistim, k so v moji družbi,
niti tistim k študirajo, niti tistim k so v službi.
Za študente placa ni, najemnine so pa take,
da človeka, ko jih plača zaboli
in če je redn al izredn študij vseen stane,
še posebi pa vse tiste, keri niso iz Ljubljane.
Tisti k delajo, so vedno manj zagnani,
ker ob rednih službah jih večina more služt še postrani
in sej ni čudn, da se tok počas množimo,
sej pr tridesetih pr svojih starših živimo.
In če nočte, da pobegnemo v svet,
je kle še cel kup problemou za kere morte poskrbet
in če vam to uspe gospa županja,
se vam v naprej zahvaljujem z velko mero spoštovanja, praujo.
Kdor ma srce, ta pomagat zna,
sam očitno ta pregovor tle pr ns ne vela,
ker neki ne štima, to je krik iz mesta,
kjer potrebno je velik več, kot sam lepa gesta, praujo.
Kdor ma srce, ta pomagat zna,
sam očitno ta pregovor tle pr ns ne vela,
ker neki ne štima, to je krik iz mesta,
kjer potrebno je velik več, kot sam lepa gesta, praujo.
Gospa županja, a se vam vsaj prbližn sanja,
kok težko mlada družina dons pride do stanovanja?
Če ne, pol prosm, da mi sledite,
nau trajal velik, ker mamo mal izbire in velke kredite.
Cene k se v takih cifrah vrtijo,
da so ljudje prsiljeni, da se za dolga leta zadolžijo
in dejte zdravn še račune in vse stvari s štacune
v povprečno plačo, a ste padl z Lune?!
Ker nismo pač vsi bogati,
jst za ta denar ne morm rečt mami in tati,
ker imajo take penzije, da ne, sploh ne bom začeu,
ker če penzijo omenm, bo ceu kup ljudi znoreu.
In če nočte, da pobegnemo v svet,
je kle še cel kup problemou, za ker morte poskrbet
in če vam to uspe gospa županja
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se vam v naprej zahvaljujem z velko mero spoštovanja, praujo.
Tud Rimljani so Kolosej zgradil sam iz enga razloga,
da bi množico pomiril in predlagam,
da bi se s stadionom isto nardila,
ker drugače Lubljana nau nikol oprostila.
V besedi je moč sam dejanja govorijo,
tko, da prtisn mal na tiste keri ga gradijo,
ker tole so časi, da se stvari premenijo
in iskreno upam, da ne bo blo tko, kot je sledila trio.
Ker tko stvari stojijo, folk je razočaran,
zarad neizponjenih obljub se počut prevaran
in moraš razumet, ker za navadene ljudi
od temeljnih kamnov, prave koristi ni.
In če nočte, da pobegnemo v svet,
je kle še cel kup problemou za kere morte poskrbet
in če vam to uspe gospa županja,
se vam v naprej zahvaljujem z velko mero spoštovanja, praujo.
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