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TETA ESTERA
Moja teta Estera je plesala s Travolto.
Moja teta Estera je bežala pred Minolto.
Ka se je zgodilo, pubeci?
Je bežala pred Minolto.
Moja teta Estera je rada bla na spidi.
Moja teta Estera je plezala po zidi.
Ka se je zgodilo, pubeci?
Je plezala po zidi.
Sreča jo je zapustila,
ko po desni je vozila,
vse življenje je trpela,
ker barabam je verjela.
AAA, teta Estera.
Moja teta Estera živela je v palači.
Mojo teto Estero oblači zdaj Versači.
Ka je s teto, pubeci?
Oblači jo Versači.
Moja teta Estera bi rada bla kraljica.
Moja teta Estera postala je svetnica.
Ka se je zgodilo, pubeci?
Postala je svetnica.
Sreča jo je zapustila,
ko po desni je vozila,
vse življenje je trpela,
ker barabam je verjela.
AAA, teta Estera.
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BRIGITA (Z ULICE MARŠALA TITA)
Pravega imena vam ne bom izdal,
redko je, lahko bi kdo jo prepoznal,
saj živi v majhnem kraju, v ulici maršala Tita,
kjer nihče ne ve za naju, zato naj stvar ostane skrita.
Tri zadnje črke so enake, in ker podobno kot Anita
ni bila nikoli sita, recimo ji kar Brigita.
Brigita, z ulice maršala Tita.
Spomnim se, bila je zima,
peljal sem jo na čašo vina,
menila oba sva hkrati,
da kaže bolje se spoznati.
Neumnosti sva blebetala,
a skoraj bi me vrglo s tira,
ko je brez sramu priznala,
da njen fant sploh ni ovira.
V umazani študentski sobi
bila ni več, kot se spodobi,
odvrgla masko je svetnice,
pokazala je pravo lice.
Ne le lice in obraz,
tudi to, kar ni za vas,
izdam le to, da pri Brigiti
se je splačalo gostiti.
Brigita, z ulice maršala Tita.
Neko noč se je skesala,
morda je zmagala morala
ali pa so res navade
bolj komotne od naslade?!
Vem, da ni ji blo vseeno,
ko pobegnla je v temo,
a že zaradi mojih muk
to ni bil le goli fuk.
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OSTAL SN BREZ BENZINA
Ful ubitačn žur, Taljan je čakal sina,
Ložan in Srajca sta se skor ftopila v litrih vina,
za rojsni dan sta častla fajn masnega odojka
pa luk in paradajs, vse za boljši apetit.
Muzika in alkošek, vse se je kmal vrtelo
in marsikdo je od veselja tu pa tam zabelo,
ob treh se je naš Tonček »Killer« spet zagrizo v čašo,
ob štirih je nadaljeval s pepelnikom in flašo.
Prjel sn dekle in ji reko v uho: »Jes bom šou,
če češ, te lahko spotoma potegnem še domov.«
Zalutala sma v hosti, to bla je vožnja fina
in tak naenkrat sred poti ostal sn brez benzina.
Ostal sn brez benzina!
Stopo sn vun z avta, povsod okoli drevje.
»U pizdo materno, če nisn zašo v Kočevje?«
»Fuck,« sn mislo, »butl, ka pa naj si začnem zdaj?«
»Sn ti rekla prej, da tankaj, pa si htel biti frajer!«
»Frajer, frajer, glih sn jes vedau, da bom zalutal v toti hosti.
Če bi šla po pravi cesti, bi ga mela sigurno dosti!«
»Enkrat bi si lahko že nabavo avtokarto!«
»Ne me jebat, rajši misli, kak boma prišla vun!«
Od babe in živcov me je vsekala kislina,
da bi si ja zapomno, kak ostal sn brez benzina.
Ostal sn brez benzina!
Bil sn glih tolko jezn, da sn se začel smejati,
tudi mala je po dveh klofutah nehala divjati,
začela je moliti, da bi se kaj zgodilo
in bogme nas Gospod to noč ni pusto na cedilu.
Naenkrat prilomasti medved s kantico benzina,
za njim pa sloka srnica s punim kanistrom vina.
Vprašal me je: »Kupiš?«, sn reko: »Ne bi vraga,
samo se mi roba vidi nekam dosti draga.«
Ni bil glih neki handler, sn zglihal vse na pol,
za malo manj ko jurja sma prifurala domov,
še danes pa v glavi ne gre mi iz spomina,
ka vse se je zgodilo, ko ostal sn brez benzina.
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RAMONIKA RAP
Ni ga takega boga, ko bi lahko skapiral,
ka je mislo naš Jožek, ko je japko obiral,
če je htel biti nagl, al se je dedi zvrtelo,
naenkrat je spod dreve tak ko strela zabelo.
»Pajbje, pridite brž, sn dobo strašno idejo,
gremo zložit ansambl, pol pa z njim na turnejo!«
Malo se mi je smilo, revež, ko se je vdaro,
sn reko: »Vredi je, Jožek, bom jes špilal kitaro.«
Tudi Branko je vidau, da ni vse čisto vredi,
je hitau: »Jes bom na basi, za trobento pa Fredi.«
»Maher Ivo se nekaj že spozna na harmonko.«
»Samo bobnar še manjka, kdo bo drugi ko Zvonko.«
Prve dni smo se resda še no malo lovili,
pa ni trajalo dolgo, že smo dure ftrofili
in zavel je sanjavo, se razlil po dolini
lepi nežni ramonika rap.
Pa smo špilali veseli, malo repali, malo peli,
melodija nas je gnala svojo pot,
bli so tisto lepi cajti, al na odri al ob čvajti,
radi so nas meli vsepovsod.
Glas o nas se je širo tak ko virusna gripa,
bli smo smešni v oddajah, še bolj hecni na slikah,
vabli so nas na špile od Žetal do Gorice,
na koncerte, proslave, žure in veselice.
Marsikaj smo obredli, marsikoga spoznali,
smo prečuli noči, ko so jih drugi prespali,
sploh se nismo am vzeli, kak hitro leta bežijo
skozi nežni ramonika rap.
Pa smo špilali veseli, malo repali, malo peli,
melodija nas je gnala svojo pot,
bli so tisto lepi cajti, al na odri al ob čvajti,
radi so nas meli vsepovsod.
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DAŠEK FLAŠEK
Bil je enkrat Stanko Dašek naš prijatl iz Rogatca,
vsega boga se je zrajtal, zmir je bil tavečja faca,
če je trebalo kam iti, si pojesti ali spiti,
makar v gatah al v pidžami, Dašek vedno bil je z nami.
Dašek Flašek, to je prijatl naš,
Dašek Flašek nikdar ne bi šou od nas.
Dašek Flašek, to je prijatl naš,
Dašek Flašek čakal je svoj čas.
Pa so prišla tista leta, vsak je lahko bil privatnik,
tudi naš prijatl Dašek je nabavo bel ovratnik,
nekaj dnarja je pojerbal, vzel kredite, investiral,
našo lukne v sistemu, že je masno profitiral.
Dašek Flašek, to je prijatl naš,
Dašek Flašek, zdaj prišel je njegov čas.
Dašek Flašek postal je bogataš,
Dašek Flašek pozabo je na nas.
Res je!
Bolj ko je začel cveteti njegov biznis,
manj je Dašek našo cajta za kolege,
od zore pa do mraka je čepau v svoji firmi,
potem pa celi zmatran komaj čakal, da zadremle.
Vedno bolj je skakal na ono stran zakona,
rad se je pohvalo, da dnarji ne smrdijo,
zajebal je vso žlahto, državo in prijatle,
na vrat si je nakopal finančno policijo.
----Blo je hladno jutro 8. novembra,
sam ko pes je čvajo v Lizinem bifeju,
še zadnjič je naročo, se zasmejal v sebi,
pol pa šou ponosno iskat svojo vejo.
Dašek Flašek, bil si prijatl naš,
Dašek Flašek, htel si biti bogataš,
Dašek Flašek, odišo si od nas,
Dašek Flašek, lepi kamen zdaj imaš.
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ČUSTVENO STANJE MLADEGA BIKA
Prišla je cool, ko hladni špricer
mlada žival, bela nevesta
stal sn ko temf, trd in nervozen
puls mi je stopo na gas.
Jes bom znorel, če te ne bom dobil!
Jes bom znorel, če nebom nekaj spil!
Jezus na ka si lepa, kak maš gladke kolene
depilirane noge, podložene ramene
hodiš ko manekenka, fletno migaš z ritko
dekolte maš gliboko, mini kiklco plitko.
Ziher čitaš veliko, da maš tak vlke oke
se zogibaš mesa in piješ vodo in soke
kdo te ne bi ofiral, kdo te ne bi oženo
kdo te ne bi z veseljem dol pod trtico všeno.
Lepotica noči
ki se s cestnega plakata smeji
vse v dvorani stoji
ko zapoješ s prijatelji.
Dal ti bom, dal ti bom, dal ti bom, dal ti bom, dal ti bom vse!
Življenje živel bom, prijatle pusto bom, za tebe le.
Dal ti bom, dal ti bom, dal ti bom, dal ti bom, dal ti bom vse!
Življenje živel bom, denarje služo bom, za tebe le.
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ČEZ OBZORJE
V raznih barvah je pomlad
če imaš nekoga rad
ne zastrupljaš starih ran
raje se ozreš v nov dan.
Brez malikov in svetnikov
in brezživih spomenikov
bosa stopajva dekle
zemlja mlada, topla je.
Bodi sonce, bodi morje
nesi pesem, čez obzorje.
Daj mi vina svojih prs
naj iz njih požene trs
da bo meni senco dal
ko ob tebi bom zaspal
V raznih barvah je pomlad
če imaš nekoga rad
ne zastrupljaš starih ran
raje se ozreš v nov dan.
Bodi sonce, bodi morje
nesi pesem, čez obzorje...
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