Slovenska glasbena besedila

Sendvič
Izvajalec: Triiiple
Avtor besedila: Tadej Zbičajnik - ''Triiiple''
Avtor glasbe: Rok Kolar
Zdravo, sendvič, velik in masten,
obliznem si prste, mmm, kako je slasten,
njegova sredica omamno dišeča,
sline se cedijo apetiti se mi veča,
v prostem času se rad posvečam hrani,
ko žemljo zavoham takoj me omami,
zdrava prehrana sadje in zelenjava,
zame sendvič hrana je ta prava,
ko snemal sem plato je ekipa znorela,
sem skoz jedel sendvič in opravil nič dela,
tudi ko bom velik, ko bom že v službi,
še vedno bom najraje sendvičem v družbi,
čeprav sem okrogel me nič ne skrbi,
naredim velik ugriz da majoneza se cedi,
spomnim se dneva ko sem sendvič spoznal,
od tistega trenutka zasvojen sem postal,
sendvič dej ga poskusi dbest jed na svetu,
z enim ugrizom okusi, mmm, ga je še ostalo?
Jaaaa, za vas nekaj malo,
vidim, da sendvič imate radi, ko s kilami gre daleč,
potem vsak telovadi,
ne bom vas silil kar nimate radi možno pa je,
da to jemo sami mladi,
kruh in majoneza šunka in pašteta,
mi pravijo zdravniki da vplivajo na leta,
in kk zgledu bo moj raj?
Težko si je predstavljat, moj angel bo mogel cel dan sendviče sestavljat,
namesto drog mam sendvič, McDonald's je moj diler,
mam več pojma o sendviču ko o glasbi Fredy Miller,
najraje imam sendvič, raje ko mamo,
me ne briga kožna guba sam da jem salamo,
namesto drog mam sendvič, McDonald's je moj diler,
mam več pojma o sendviču ko o glasbi Fredy Miller,
najraje imam sendvič raje ko mamo,
me ne briga kožna guba sam da jem salamo.
Pridite, pridite, pridite na sendvič,
da vas pogostim,
kr jejte, jejte, če bi pa še enega
pa povejte povejte!
Odločil sem se, da bom odprl restavracijo,
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sendvič in pršut malo za dekoracijo,
solatka za predjed sadje za desert,
ko govorimo o sadju takrat grem na koncert,
brokoli, korenčki in oliva,
za to zelenjavo inšpektorica je kriva,
da inšpektorica hrana je krasna, obrne hrbet, hrana je mastna,
kamorkoli pogledam tu vsi so debeli,
morem pa priznat da s hrano so veseli,
zdaj pa sploh se ne čudim zakaj sem debel,
zato ker zelenjavo sem preklel,
nič zato naprej bom jedel jedel,
ko bo stanje kritično takrat za mizo se bom usedel,
rekel si bom preveč sem tega pojedel,
nisem imel čas da bi si punco pogledal.
Takrat se je začelo obroki in podobno,
Triiiple je shujšal in se s punco imel udobno.
Začelo se je Triiiplovo življenje.
Punce ni doma, spet s hrano dobil je veselje.
Ej, moj Triiiple, zasral si ljubezen.
Ne morem več s to hrano zdaj sem pa že jezen.
Zdaj pa še lahko sam ješ in ješ.
Za zdravje, stari, pa tako sam veš.
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