Slovenska glasbena besedila

Sreča in pogum
Izvajalec: Zlatko
Avtor besedila: Zlatan Čordić - "Zlatko"
Avtor glasbe: ***
Še eden teh, ki pogreša zlate čase,
diploma je v žepu, a breme sem za starše.
Veze in poznanstva, čakam svojo šanso,
vsi radi bi izkušnje v štartu, sem pred klancom.
S prjatlom debateram, ko sm zabederan,
itak doma so glasni "Lenuh noče delat".
Ni potuh, vem, da njim težko je razumet,
odkar so oni iskal šiht, spremenu se je svet.
Brez panike razmišljam kdaj bom šu na svoje,
pa če cel svet hoče zrušt sanje moje.
Morm vase vrjet, nafilat svoj žep,
da več poslušu neb, vzem si njega za vzgled.
Frend noben me noče, ker sem brez izkušenj,
a cepci sploh ne vejo, da sm pridn in poslušen.
Naprej se trudm dobr, vem, da v igri nism sam,
veselje mam pa si v svoji glavi rišm plan.
Premagaj strah, povej na glas "Sanje mam",
svojim ciljem sled, tud če so daleč stran.
Bodi ti, ne boj se bit razočaran,
za sladke rezultate treba je vstrajat.
Včasih samga sebe ne razumem,
cilji me ženejo naprej, treba bit pogumen.
Leta se že trudm, da bi prsu v ospredje
al bom mož al bom cifra, ženskam je še težje.
Lajf je moja knjiga pa pišm jo iskreno,
ni bližnce do vrha, z vero čez overo.
Mam izbero, da zasijm, mam svežino,
z vizijo opozarjam nase, zmagam bolečino,
berm, pišm, misl na ambicije.
Vem, da morm športat, da ne ostanem brez kondicije.
Vrjamem, da sem zmožen, motivera to me.
Smeju se bom zadnji, ko rasu bom vaše dvome,
delo ne pride pome, mamo preveč vsega.
Ne bom čaku nobenga pa pridm jst po njega,
vedno pravi čs, da nardimo kar je prov.
Ne boj se biti razočaran, da ne bo ti žov.
Pokaži svoj talent, izkoristi vsak moment,
pust, kva pravjo drugi, vest posluši, res je not v teb.
Potrpežljiv bod, srečn in lačn,
Vse pravice pripadajo avtorju besedila.
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ne rabiš bit klon, lepš je bit drgačn.

Vse pravice pripadajo avtorju besedila.

