Slovenska glasbena besedila

Nedotakljiv
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Avtor glasbe: Janez Hace, Darko Nikolovski
Vse do zdej že od leta 78, zmer se tko nosm,
da dobr vem kdo sm in nism kdorsibodi,
nism kar bi radi drugi da bi biu.
Ampak sm jst in ponosn sm na ta naziv.
Vidu sm v kaj se spremenijo,
tisti, keri rajš drugim glavam sledijo.
Sam jst mam vizijo, ob keri druge zbledijo
in voljo da nardim, tist kar drugi sam želijo,
vse ob svojem času, čaku sm trenutk,
da sm mal finančno zrasu; prsu je moment,
tretja plata kot izvršni producent,
in zdej se čaka, da se vid
kaj bo naredu ta talent!
In spravlju vs bom v smeh.
Predstavlju vm bom vse moje frustracije,
ko bom na tleh in vs opozarju,
na resnost situacije, ti se kr smej,
sam ta poba ma vizijo za naprej …
Sm se zgubu že velikrat,
sam sm najdu pot domov,
biu sm sedemkrat na tleh
in se osemkrat pobrau
model, hinavc papak, frajer vse sm že biu,
kadarkol-kakorkol obreneš nedotakljiv!
Ker je žalostno, vse kar sm hotu je blo ustvarjat,
sam zdej se moram sam o biznisih pogovarjat,
na raznih sestankih predstavljat nove talente
in skor vedno se skregat, če kdo samo omen procente.
Najrajš bi tud jst iz kle pobegnu,
ker čeprov nism najlepši, bi me tuki vsak nategnu,
izkoristu in pustu kot kkšno glupo prasico
in pol se čudjo.
Ko pravico iščem z mojo desnico,
ej, nismo pičke tuki ne mislm se umikat,
pa čeprov me ni dost skupi.
Ti kr upi … Pršu sm do sm kjer sm, ker sm vztraju
in ne mislm trzat pred vsakim cuckom, ko bo name laju.
Norci itak skoz nardijo kar želijo
in če papkom to ni všeč, mi lahk tiča skadijo,
če že mislč kej narest, pol nared neki iz sebe,
Vse pravice pripadajo avtorju besedila.

Slovenska glasbena besedila

bod kot jz, furi svoje in si misl ko vs jebe!
Sm se zgubu že velikrat,
sam sm najdu pot domov,
biu sm sedemkrat na tleh
in se osemkrat pobrau
model, hinavc papak, frajer vse sm že biu,
kadarkol-kakorkol obreneš nedotakljiv!
Zdej eni mi sledijo, drugi se smejijo,
tretje boli kurac in na miru me pustijo.
S četrte strani čutm sovraštvo in foušijo,
sam, ti papki so premejhni, da me lahka zamorijo.
Ne vem zakaj nikol nč sami ne nardijo,
Ko že ... tok o men in o norcih govorijo,
še zdej je dost ljudi, ko z užitkom pljuva name,
sam jst jih naum omenju, naum jim delu reklame,
ob strani mam se zmeri redke in izbrane,
ponosn na izjeme, k so skoz zaupal vame.
Face neznane keri so z mano gradil
in mi pustil, da sm rastu, ko so drugi me dušil.
Veš da tale poba nau odnehu, dokler
enkrat nau biu zgodba o uspehu in
ne vem kaj na seb nej jst nebi spoštovau.
Začeu sm z nule in zdej sm jih že neki nabrou.
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