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HEROJI SREDNJEGA RAZREDA
Nezakonski otrok, povrhu še sirota
Mačehe tranzicije, očeta socializma
Pijanih sojenic darilo optimizma
Raztrgan zemljevid za smer na prava pota
Počasi v princa rase taka mala krota
Uči se kaj pravica je, resnica in lepota
V Raju pod Triglavom, kraljestvu Zlatoroga
Kaj se sme, kaj ne, koga naj uboga
Zakone spoštuj, Kredite plačuj,
Reklame kupuj, S sosedom tekmuj,
Odpadke ločuj, Za starost varčuj
Tiho garaj in pij na skrivaj
Zgodbe o uspehu dogorele sveče
Odrgnjeni komolci, čiri na želodcu
Nagobčnik na možganih, korajža na povodcu
Prazne vreče Bruto nacionalne sreče
Kavč in televizija, na njej slovenske sanje
Črno-beli svet, sto let staro klanje
Vsaka štiri leta, svoboden si, izvoli
Izbiraj med fašisti, gangsterji in voli
Zakone spoštuj, Kredite plačuj,
Reklame kupuj, S sosedom tekmuj,
Odpadke ločuj, Za starost varčuj
Tiho garaj in pij na skrivaj
Vmesna generacija
Brez zastonjskega obeda
Loto kombinacija
Sredi mize prazna skleda
Genska permutacija
Dinozavra do goveda
na vrsti je kastracija
hej heroji, kurc vas gleda,
heroji srednjega razreda
Zakone spoštuj, Kredite plačuj,
Reklame kupuj, S sosedom tekmuj,
Odpadke ločuj, Za starost varčuj
Tiho garaj in pij na skrivaj
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ČISTA JEBA
Ko bi vedla, ko bi znala
tisto noč bi raje spala
tiho zleknjena vsaksebi
brez spoznanj o čisti jebi.
A usoda je hotela
da predolgo sta trpela
njega grozno je dajalo
ko je gledal sladko, zalo.
Ona pa je hod'la k maši
a pri maši mašnik straši
kdor v življenju vzdržen ne bo
si nakoplje čisto jebo.
Čista jeba
to je čista jeba
ko si hkrati čisto blizu
pa tak daleč od vsega.
Tak so jima tekla leta
v nauku duha, sina, očeta
ni več dvoril, ni več upal
v žganju tiho je obupal.
Ko je končno le izbrala
pamet pred lažno moralo
dedec je uvidel zgrožen
da ni v hlačah nič več prožen.
Spomni se, kaj d'jal je pater
pošlje vse v božjo mater
v jezi gre z róko nad sebe
bil je konec čiste jebe.
Čista jeba
to je čista jeba
ko si hkrati čisto blizu
pa tak daleč od vsega.
Nauk te zgodbice nam pravi
da zaupaj svoji glavi
saj že brez modrosti z néba
je življenja čista jeba.
Čista jeba…
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STREL V KOLENO
Kdo si, kakšna, kaj počneš,
Za vrati, kamor jaz ne smem
Čeprav jih na stežaj odpreš
Vkopan ostal bom tu kjer sem
ker pač nisem zmagovalec
ki vzame to, kar mu je všeč
grajskih stolpov osvajalec
iskri vranec, ostri meč
Kot princeskam pristoji
Ti zabodeš prst v vreteno
Princ prenese več krvi
izbere raje strel v koleno
Ne jemlji tega kot poraz
Ne obupaj nad pozabo
Pravljice za kratek čas
Niso za vsakdanjo rabo
niti večni ponavljalec
ki ga sonce oslepi
Mali zlati prinašalec
Pomaha z repom, ko zbeži
Kot princeskam pristoji
Boš zabodla prst v vreteno
Jaz izberem več krvi
prenesem raje strel v koleno
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MOJE MUZE
Moje muze, dobre muze
Kam ste se izgubile
Ste se čisto polenile
Ste pod težo se zlomile?
So vas leta poredila
So vam deca sok izpila
Dedci polomili krila
Vas posoda je pomila?
Kje so iskrice v očeh,
Kam izginil je vaš smeh?
Boste kdaj še pozvonile
Moje dobre muze
Se na rame naslonile
Moje muze
Sladke verze šepetale
Moje dobre muze
K meni legle in zaspale
Moje muze
Moje dobre stare muze
Grdo z vami smo ravnali
Si na silo vas jemali
Vas na koščke razcefrali
Zakvantali, zabahali
Za drobiža pest prodali
Zatajili, zamolčali
Ne bi smeli, nismo znali
Kje so iskrice v očeh,
Kam izginil je vaš smeh?
Boste kdaj še pozvonile
Moje dobre muze
Se na rame naslonile
Moje muze
Sladke verze šepetale
Moje dobre muze
K meni legle in zaspale
Moje muze
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SMS
Stari, helou,
bi šel do mesta na no pivo al pa dva?
Ej pubeci,
v soboto tonska dvajst čez pet, bobni so tam.
Sranje na cesti, zamujam domov.
Okej, pokličem te, ko bom gotov.
Dragi fosil,
vse naj, naj, naj za trideseti rojstni dan (smile).
Kot SMS
drobec, v besede stkan
mine v življenju en dan
veder, iskriv
včasih otožen, siv
hitro v spomin zakopan.
Srečno 13
ti v verzih voščimo Miklavž, Božiček, Dedek mraz.
Si se naspal?
V pečici čaka štrudl, sarma je šla.
Poljubi vsem trem, tu je še kar fajn
še dva dni pa pridem, rada vas imam.
Zdravo, spet jaz,
mi daš še enkrat telefon od Zorana?

Kot SMS
drobec, v besede stkan
mine v življenju en dan
veder, iskriv
včasih otožen, siv
hitro v spomin zakopan.
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STARA DUŠA
Hodil po zemlji je naši in pil nje prelesti
Iskal je zavetje pod streho dobrih ljudi
Z njimi podajal bi hleb, nagibal iz čaše
Ki hrepenenje z veseljem na pol si deli
Mladi duši se okušati mudi
Zdaj plazi po grudi se blatni strt od bolesti
Ponižan, izdan, od pohlepa obran do kosti
Proč od krdela volkov, ki se kolje med sabo
Hlapec Jernej za preužitek se več ne bori
Kar je hotel, kar je upal, kar verjel,
Vse prehitel, vse zamudil, zaman želel
Stara duša, ki posluša svoj nemir
Stara duša, ki poskuša na špancir
Duša stara, ki brez para se vrti
Duša stara, ki ne mara, da se jo duši
Obrača strani prašne knjige kratkih povesti
Starih ljubezni, prijateljev, ki so odšli
Vošči jim miren sen, sreče junaške obilo
Naj se nihče več ničesar ne boji
Kar je videl, kar občutil, kar dojel
Vse prežvečil, vse pogoltnil, preživel
Stara duša, ki posluša svoj nemir
Stara duša, ki poskuša na špancir
Duša stara, ki brez para se vrti
Duša stara, ki ne mara, da se jo duši
En dva tri, en dva tri, en dva tri….
Stara duša, ki posluša svoj nemir
Stara duša, ki poskuša na špancir
Duša stara, ki brez para se vrti
Duša stara, ki ne mara, da se jo duši
Stara duša, ki gre sama na špancir
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VSTATI IN OBSTATI
Tam na tisti strani brega,
Kjer sva ti in jaz doma
Šteje to kak dolgo človek
Na nogah zdržati zna.
Kadar ljubi, kadar pije
Kadar dela in gara
Ko ga žarko sonce bije
Ko strele tolčejo z neba.
Vstati in obstati
Kakor nekdaj tudi zdaj
Vstati in obstati
In udariti nazaj.
Nekdo ti luči ugaša,
Laže ti in se reži
Ko ukrade ti pogačo
Hrani te z drobtinami.
Silijo te na kolena
V tla tiščijo ti obraz
Da navadiš se jermena
Da ubogaš na ukaz.
Vstati in obstati
Kakor nekdaj tudi zdaj
Vstati in obstati
In udariti nazaj.
In ko glava se utrudi,
Ko ne veš, ne kod ne kam
Ko ti skala stiska grudi
Ko ostaneš čisto sam
Spomni se, da na tej strani
Kjer doma sva ti in jaz
Le za vole so jermeni
Le pes uboga na ukaz.
Vstati in obstati
Kakor nekdaj tudi zdaj
Vstati in obstati
In udariti nazaj

BESEDILA Z ALBUMA ČISTA JEBA - 2014

8

LJUBI DVE
Jaz imam pa ljubi dve
Eno črno, eno blond
Prvo sem dobil za rojstni dan
Drugo sem odvil za god
Očarljivi ljubi dve
Divja mačka, bel labod
Prva spremi me od doma
Druga pelje na sprehod
Prva vedno je ob meni
Druga spremlja me povsod
Eeeee, ljubi dve…
Zapeljivi ljubi dve
Prva poper, druga sol
Za telo in za srce
Ena šlager, druga rokenrol
Med seboj se ne poznata
Ena črna ena blond
Noro radi me imata
Skupaj kopljeta mi grob
Eeeee, ljubi dve…
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BELI GRAD
Daleč je beli grad
še dalje je Ljubljana
jaz spet zaspal sem sam
in ti spiš z mano sama
Sanje te božajo
rjuhe koprnijo
glej mesec gre v nebo
in strehe se zlatijo.
Sanjam te
sanjam te skoz megle
iz krvi bridkih dni.
Zaspal je beli grad
zaspala je Ljubljana
zaspala dvoje sonc
razklanega Balkana.
Sanjam te
sanjam te skoz megle
iz krvi bridkih dni.
Sanjam te
sanjam te skoz megle
iz krvi bratovske.
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HČI VAŠKEGA UČITELJA
Enkrat letno po navadi,
Ko zima umakne se pomladi
Na tisti prav poseben dan
Mahnem jo čez gozd teman
Na jasi skriti postojim
V tišini gluhi obmolčim
Skozi krošnje zrem v nebo
In pod sabo čutim njo
Bila je hči vaškega učitelja
Njene oči kot mehkoba travnika
V njem bi se izgubljal spet in spet
Sedem k njej na rosna tla
Poljubim in položim dlan
Nežno ji zašepetam
Kako močno jo rad imam
Da nikdar je ne izdam
da se prav nič ne kesam
In da vedno moja bo
saj drugače pač ni šlo
Bila je hči vaškega učitelja
Njene oči kot mehkoba travnika
V njem bi se izgubljal spet in spet
V njem bi se izgubljal spet in spet
Naredim šopek ji iz vej
A ker življenje gre naprej
Pihnem, svečo pogasim
Se počasi poslovim
Puščam jo naj mirno spi
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Za sabo zbrišem vse sledi
Srčni mir me vodi vstran
Na svidenje na najin dan
Bila je hči vaškega učitelja
Njene oči kot mehkoba travnika
V njem bi se izgubljal spet in spet
Bila je hči vaškega učitelja
Njene oči kot mehkoba travnika
V njem bi se izgubljal spet in spet
Bila je hči vaškega učitelja
Njene oči kot gladina jezera
Vanj bi se potapljal spet in spet
Vanj bi se potapljal spet in spet
Spet in spet
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VISOKA PESEM
Saj ne vem kak bi začel tole moje potovanje
skozi temo zrem v neke čudne sanje
iz tišine, iz črnine in globine
zbudi me prvi vdih z občutkom bolečine.
Pride slika, zvok priplava iz daljave
topla odeja, nos pobožajo vonjave
v roki je toplina, tvoja dlan jo stiska k sebi
daj ne joči, vidiš da prihajam k tebi.
Daš mi piti in otreš mi kapljo sline
trudno ti pomignem za požirek vina
v sobo stopajo vsi moji, me objemajo, bodrijo
spet je noč in radio igra mi mojo melodijo.
Z vsakim dnem sem boljši, sam se vstanem, oblečem
zbogom bergle in kateter, ščijem in sem srečen
na obletnici mi vnuk opeva vse mejnike
ko na zidu powerpoint predvaja neke stare slike.
Upam spit mal več, z vsako kupco sem bolj trezen
in pod noč, ko se zbudim, sem vedno majčkeno nalezen
penzija prihaja, cene zlagoma kopnijo
drug za drugim mi prijatelji ponovno oživijo.
Ne le oni, žal iz groba dvignejo barabo
ki nam bo zdaj še desetletja sral na glavo
ej glupost človeška, res nimaš meje
ampak jaz sem zopet živ in to je to kar šteje.
RIF
Na moj prvi dan v službi se objemamo, slavimo
v startu mam fajn položaj, mi dajo odpravnino
ti deluješ vedno mlajše, že se ljubiva v mraku
skočiva s padalom in obiščeva Monako.
Prvi špil našega benda je v razprodani hali
narod poje vse komade, kot bi jih od nekdaj znali
cvet novinark nas oblega, naskakuje
še komerc programi nas vrte kot kake tuje.
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Deca pridejo domov, spet vozim karavana
naš Runo izkoplje kup kosti, leta zakopanih
od tujcev kupimo par bank, zapufanih nad mero
za dobrobit nas vseh Gianni zaključi kariero.
Hodim v gorco, ob nedeljah tarokiram
kmal po zimi imam trgatev, parkrat letno demonstriram
dan državnosti slavim z na pol obešeno zastavo
v opomin na čas, ko smo si zjebali državo.
Pleša upada, mišice se mi krepijo
zmir manj plomb imam in skoraj nulto dioptrijo
ti se še kar mladiš, pogosteje te vzamem
nov album gre v promet za med še preden ga posnamemo.
Brezposelnost kopni, tajkuni vračajo kredite
industrija raste, afere so prikrite
Amerika še vedno po svetu dela sranje
za hčerko pride sin, zdaj misliva le nanju.
RIF
Tazadnji del poti je valjda najbolj lep, brezbrižen
ni panike, ni bolečin, če že, pa hitro minejo
študentska soba je moj dom, praznina v moji glavi
s sosedom ustanovima bend in sanjava o slavi.
Po kratki vojni pot lastne države je končana
zgubimo samostojnost a dobimo pol Jadrana
spet imamo dobro muziko in v košarki slavimo
ni demokracije, se pa dosti več smejimo.
Spijem lahko, kolko hočem, pa še funkcioniram
vsak dan v istih kavbojkah, pa se sploh ne sekiram
dol mi visi za inflacijo, okolje
al se prav reče oljčno ali pač olivno olje.
Čas pa drvi z nezaslišano brzino
pade sneg, pade Križaj, pade poljub pred kinom
moja starša, vitka, mlada, se mi zdita grozno stara
in za rojstni dan je tu prva akustična kitara.
Žoga pri pouku, Alan Ford v šolski torbi
bolj, kakor učiteljem, verjamem Riblji čorbi
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na Mundialu v Španiji smo v vlogi favoritov
da ohranil bi nam mir se prebudi naš Tito.
Nemir pred odraščanjem zamenja smeh otroški
stopim iz tricikla, že ves dan visim na joški
na koncu zlezem tja kamor pošiljamo se z bendom
kot vsaka dobra stvar se vse zaključi s happy endom.
RIF
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