Slovenska glasbena besedila

Sami norci
Izvajalec: Nikolovski
Izvajalec: Da Il Deuce, Zlatko, Knez Stipe
Avtor besedila: Zlatan Čordić - ''Zlatko'', Anže Kacafura, Vladimir Kosović, Darko Nikolovski, Gaj Stavber
Avtor glasbe: Darko Nikolovski
Ker kar je res, je res, se zdej uničm konkurenco
in ko pridm na sceno, pozdravte ekselenco,
definiram sivo eminenco, z inteligenco,
da prkažem esenco ... jst ...
ne dare, ne ... preproste rime
in fraze k posebi so zbrane, zlite v misli
in teze z argumenti podkovane, zvenijo hudo bolane
in jst z njimi kontroliram, zato pa jst komi čakam,
da lahka eksplodiram in da zdemoliram prve dripce,
keri bojo sikal, mame jim bomo ...
Ej, mam se naumo dotikal, itak, bjače, kdo bi se jih,
vrjetn vse so po nesreči zanosile
stari, dej bod mal tih ... Zakaj?
Boli me kurac nimam dlake na jeziku,
spluvu bom vsazga dripca, k se vame bo vtiku!
Dare, zakaj bi pluvu, reč mi kaj boš s tem dosegu?
Se ti zdijo tok pomembni, da bi se z njimi kregu?
Ma pijejo mi živce, pičke skoz iščejo krivce,
majo prazna življenja sam majo ns za primitivce, tko da ...
Ti bod prjazn in jst bom biu blazn, če ne bova skupi,
naju tud ne morjo dt narazn ...
Ko prijem, se napijem, obrijem, po grlu pijačo zlijem
na papke poščijem, žint navijem, resnico razkrijem,
razbijem emsijem flaše na fiki, ko zvijem,
koji jurac si mi ti vpijem pa zdej siki mi piki!
bolezn mam da pridem premalkrat trezn dam
srečo vidm v piru, živet v miru ne znam,
ne morm,premal na svet okrog sebe pozorn,
odločn če česar nočm, hinavcev ne ločm,
hočm to kar hoče vsak, da bi meu ceu svet v svojih rokah
in če bi lahk, bi sami norci obstajal, norci norce vzgajal,
norci včeri, norci za zmeri.
Fuknte sredince v zrak,
če ste norci tud vi,
če ste norci kot mi
in če ste z norci pršli ...
Čordić Zlatan potegnem več k Klemnov Satan,
mam srce pa jajca vpraš pičko kdo je zrajca,
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nisi slep, vidš da nism lep,
sam ti pička vseen name se lep,
k jezik na led!
Zadet, dokler mi nau treba umret,
u kurcu je svet, broke čefur s Fužin 21 let,
kaj se mi ponuja to moram sprejet
in vedno znova zacet in znova začet, a mam prou Dare?
Poslušam fotra name se dret,
ker mi je blo zmer bolš kot v šoli,
za šolo z žolo sedet.
Emsiji nehte se dret, mam tak flow,
da me vidš s pticami po zraku letet!
Ko umrem ... bom prvi hud k mogu je po Paku umret,
to kar počnem še bogu ni jasn ne more dojet!
Še koke te ne more k moj flow zadet!
Hujših norcev ni, razn če začnem še mrtve štet!
Prjatu a lahk začutš norost,
ki ti jo daje v srcu mladost?
A čutš dotik, zdej ko si z mano vzpostavu stik?
Pravjo pršu je ta čs, da se končno premakne goro,
da se vse zatrese, da postane vse okoli nas noro,
ulična svetilka naj posveti dol na cesto
in da tisto moč, da lahk predstavm svoje mesto.
Ta svetloba Stipe! Te v pravo smer žene,
pogledam okrog sebe vidm Sami norci okrog mene.
še vedno živim življenje kot igro,
še vedno znam čarat,
še vedno neki nardim, predn znorim
in ko zgrabm mikrofon še vedno postanem nor,
ko sm na odru gor ...
Furam hard core za daretov zbor.
Pržgite zdej luci za moje nore ljudi,
ker pogled iz teme je zgubu pomen se ti ne zdi?
Iz oči v oči, se srecujem s stvarmi,
katerih nočm vedno stiskam zobe,
da lahk postanem tist kar hočm,
tud ko sm v hudi stiski dvignem glavo gor.
Mi veckrat moji frendi pravjo:
Stipe ti si nor! Sam ostajam iskren,
da postanem sveta vladar in obračam svoje misli,
tko k plate DJ Supastar.
Doša manka ...(za zdej...)
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