Slovenska glasbena besedila

U tvoj glav
Izvajalec: Pižama
Avtor besedila: ***
Avtor glasbe: ***
Pršou sm kokr luč k svet u temi a tema je ni sprejela.
Gremo u preteklost kjer se vsa stvar je začela,
1550 leto razsvetlitve.
Polpretekla zgodovina obdobje zatemnitve,
morale plitve.
Potlačene molitve in trplena,
končn smo ga upal da pršla bo luč zelena,
a je ni!
Pržgala se j rumena in ne mormo čez križiše.
Dj prvij si stereo k glas moj ga obiše,
da znori veliki brat.
Pardon brt je mjhn a pod sabo vsak ma svojo stranko.
Gremo se jt kviz in postavm vm uganko.
U ker držav nima premier psa,
ps ma premiera.
K bo enkrat pršlo do burje bo vzela psa in še premiera,(ga je že).
Lej razburje k se poraja k iz ljudstva prerok nov vstaja,
moja čustva so čiz diuja, bes in maščevanje.
Ne mislm vs ubit, raj vm skrajšam spanje
in u sanje se prplazm.
Zmenam malikovanje ničnih vrednot za spoštovanje osebnih drugot,
k ns delajo različne.
Že vs vidm k spletkarte kt bi bli spletične,
vs moj ritm b radi stišal.
Moja usta za zmeri bi utišal,
hotl ste me vreč na gorečga lesa kup,
ni vm ratal bl sm zvit k vsi vaši jointi skup.
Na seb maš Pižamo sam ponoč,
Pižama sm u tvoj glau dan in noč,
prerok nove dobe ti ne pustim do spanja,
dočakou bom trenutek tvojega kesanja,
na seb maš pižamo sam ponoč.
Pižama sm u tvoj glau dan in noč,
dan in noč pižama u tvoj glau dan in noč,
dan in noč pižama u tvoj glau.
Zard prejšne kitice dost folka me j sprašval s kero roko pišem,
u kero smer se obračam in s kakšnm barvam rišem.
Tle j cajt da utišam vse k se utikate,
vame Mi podtikate strankarsko pripadnost.
Me spotikate na poti k sm si jo zadou,
Vse pravice pripadajo avtorju besedila.
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k par prjau k sm jh djau ne zdi se vm prou. Aja?!?
Tle j srce tle maš kol, zabij ga not do kraja.
Razčetver me in me obes na vrh mlaja.
Kar sledi je vstaja vseh k me podpirajo.
Trenutnm razmeram se upirajo.
Hodjo na volitve in kokr izbirajo, k je tok za izbrt.
Utopično čakam preobrt,
da mogoče enkrt umo dobil kšno stranko.
K u skrbela tud za druge ne sam za svojo danko
in naumo več sluge folka pr koritu od zibelke do truge.
Mrbit bo pršou clo gdo k bo naredu kej za mlade
in nau ta glavn point mu ta vrhn stoučk vlade.
Prazne nade filajo mi glavo k sprehajam se sred Krana
in upam da ta scena postane mn zaspana,
da dobimo plac u kermu dal se bo kej devat,
da nau folk hodu vn sam pit in se zadevat,
da nau ta glavna fora sam droga in orožje,
a se gdo je uprašou koko men u moji kož je,
k že po defoltu u peskounik igle pašejo,
da froci k jh najdejo memgrede kej fašejo.
Mularija k žvi iz dneva u dan.
Edin kar ga nasmeje je prešvercan gan,
zato ustan če tud tebe morijo te stvari.
Sam spremembe ne pridejo tko hit k 1,2,3.
Več cajta bomo nucal da zamenal umo mišlene.
Sam mogoč naš otroc bojo mel pol bol žiulene.

Vse pravice pripadajo avtorju besedila.

