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ANGEL DIVJE 
E E9 E E9 
E        A 
   Našel me je angel tisto noč ... tam, 
E       A 
   mi pokazal, da ljubiti znam ... in 
E            A 
   me popeljal do nevidnih zvezd, 
         E 
   mi pokazal pot je do nebes. 
         A 
   Čutim, da lahko mu dam ... vse! 
 
Kot na svetu bil bi zame le, 
znal mi umiriti je srce, 
prelepo, da bi lahko bilo 
toplo tudi, ko mi je hladno, 
naj nikdar se ne konča ... vse to! 
E H cis 
    fis 
Vse, vse se popolno zdi, 
   A 
trenutek, ki te spremeni 
  H 
v angela ... 
 
  E   fis 
ODP: 1 Vse, kar bi lahko bilo, 
     A 
 s tabo bi lahko bilo, 
       H 
 vse, kar je lepo. 
  E     fis 
 2 Zdaj ko sem popolna, 
           A 
 v meni se nov svet vrti, 
       H 
 vse, kar je, si ti. 
 
Zdaj med nama je na tisoče cest, 
tisoč žalostnih in sivih mest. 
Vem, da iste misli misliva, 
istim zvezdam se zaupava. 
Ko zaspiva, skupaj sva! 
 
In vse se popolno zdi, 
trenutek, ki te spremeni 
v angela ... 
 
ODP: 3 Vse, kar bi lahko bilo, 
 vzelo s tabo je slovo, 
 vse, kar je lepo. 
 4 Kar lahko imela bi, 
 še v sanjah me boli, 
 vse, kar je, si ti. 
 
 1,3 

    A 
Zaupajva zvezdi, ki žari že na milijone let! 
Mar ni že dovolj čakanja v vrsti, hočem te imet. 
    h       cis         E 
Brez luči bosa pleševa na beat, 
       h      cis   E 
ki krade noč ga ulici. 
 
Ne počiva niti mesto, glej blešči se kot zlato, 
postaja kot ti, ki v ritem se spreminja ti telo. 
Naj bo dež, da poskusiva v dežju, 
edino, kar že slutiva. 
Poslušaj, 
 
  D  A 
ODP: divje ljubi me pred mestom, 
  D        h 
 divje naj poleti, 
  D   A   h  E 
 divje tu in zdaj! (2X) 
 
Še vedno sva tu, pihava v svet, da se še bolj vrti, 
in kakor prva ljubezen v telo mravljincev ne izpusti. 
Nikdar več ne boš ostajal sam, 
zvezda nosi madež sanj. 
Poslušaj, 
 
ODP:  
 
  fis   E/gis 
DJ je kriv, da ponorel je ta svet, 
       A       H 
zamajal tla, jih na valove pripel, 
    fis   E/gis 
potrkal je luni, naj sence poda, 
     A        H         D 
pokaže sledove svetlobi brez meja. 
 
ODP:  
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EVOLUCIJA NAJLEPŠI DAN 
Tehno razvalina smo ... 
A E ... 
D      A 
   Neznosen glavobol me žre, 
       D     A 
   v moji glavi kaos je, 
      D  A 
   povsod so informacije, 
            D   A 
   počasi zgubljam že oblast, 
      F 
   sem to sploh še jaz? 
 
       d   fis F      E 
ODP: Je resnica ali sanje? 
       A   E      A 
 Tehno razvalina smo, 
     E        A 
 lastni grob si kopljemo, 
     E   A 
 možgane v čipe stiskamo, 
           E       A 
 v stroje se spreminjamo. 
 
Informacij več in več, 
prostora že zmanjkuje mi, 
možganov zipat se ne da, 
konec sveta ... 
 
ODP:  

h E A D h E A5b 
h       E          A     D 
   Vse mi jasno je že, ko se zbudim, 
h      E   A    D 
   to bo dan, ko vse lahko naredim, 
    h        E       A  D 
   topel in lep. Nekdo ob meni še spi, 
     h       E       A 
   ko odprem oči. 
 
Sonca prvi žarki, lepo modro nebo, 
prva kava prebudila me bo, 
ne vem zakaj, ampak lahko bi to bil 
moj najlepši dan. 
 
Polna glava malih norih idej, 
energija domišljija brez mej, 
me ne moti, če se vsak mi smeji, 
ko odprem oči. 
 
       h   E        A  fis         h 
ODP: Jaz sem sonce in to je moj dan, 
   E     A    fis  h 
 dan, ki zame bil je poslan, 
  E       A         fis   h    E   A 
 jaz bom pesem, ki ti prepeva pravljice. 
 
Vse oblake grdih misli pihnem drugam, 
namesto sivih kapljic mavrico dam 
in jo okrog obrnem, zdaj se smeji, 
če odpreš oči! 
 
ODP:  
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NASMEH NE BOM 
E fis A gis E fis A gis 
E fis A H E fis D E 
 E fis  A        gis 
   Ko jutro svoje tipalke razpre, 
E  fis     D   E 
   je lepše, če prebudi te nasmeh. 
 E    fis   A gis 
   Bo dan enkraten in lepo se bo začel, 
E    fis         D   E 
   če nekomu boš podaril nasmeh. 
 
Obrazi mrki, vsem nekam se mudi, 
srečnejši bodo, jim podari nasmeh. 
Ob prvi kavi še nebo se zaspano zdi, 
toplino v srcu ti prinese nasmeh. 
 
E D A E D H 
  E    fis      H 
ODP: Nasmeh vedno premaga 
    E         fis   H 
 slabo voljo in potrtost ljudi. 
  E    fis   H 
 Nasmeh sreči pomaga, 
  D     H 
 le nasmehni se! 
 
Je dan naporen, časa ti zmanjkuje spet, 
ustavi se in mi podari nasmeh. 
Greva skupaj, greva na drug planet, 
v najin svet, kjer doma je nasmeh. 
 
ODP:  
 
E  fis 
   Je padla noč, 
 A      gis 
   k meni stisni se. 
E        fis 
   Za lepe sanje 
   D  E 
   podarim ti nasmeh. 

Bil je čas, ko bi predala ta boj, 
bil je čas, ko bi se igrala s teboj, 
a nikoli ne bo pravi čas 
izgubiti voljo v vsak nov dan. 
 
Te obožujem in svarim, 
te potrebujem a trpim, 
te sprašujem, kje stojiš, da te ne izgubim. 
 
a      G 
   Ne bom naredila, v kar upa cel svet, 
h    A 
   ne bom bežala, če si ti preklet 
a        G 
   niti nosila breme dveh besed, 
    h/fis     A/e 
   ki izgovoril jih je tvoj naduti smeh. 
 
h   A/cis        D 
   Zdaj te preklinjam in poznam, 
         E        h 
   čutim v žilah in priznam, 
      A/cis   D       A         D 
   da je lepo biti jaz objemati vse, kar imam. 
 
    fis        A   D 
ODP: Ne bo cel planet, kar želiš, 
    fis       A    D 
 razbil si mi zadnji spomin, 
     C9      h        A    Gmaj7 fis A 
 sesipaš se v včerajšnji prah. 
 
Ni več slik, ki bi vrnile me v dan, 
ko si je sodil v sobi ves pijan, 
izbrisal strelo in odprl nebo, 
kot da življenja prej sploh ni blo. 
 
Med vami postopam in živim, 
čutim dotike jih ne krotim, 
se ne borim ne bojim, delam vse, kar si želim. 
 
ODP:  
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OCEAN  POLJUB V SRCE 
  H        E 
Moje življenje razburkan je ocean, 
    H     E 
valovi me vedno mečejo drugam, 
  gis     E 
se zazdi, da se umiri, 
     gis    FIS 
drugič spet, a drugič spet besni. 
 
V moje življenje zdaj priplul si ti, 
boriš se z valovi nevarne so čeri. 
Ti nevihte boš pregnal, 
ti si iskrico prižgal. 
 
     E      H 
ODP: Zdaj sonce več ne bo zašlo, 
      FIS        gis 
 ogenj srca ugasnil ne bo. 
   E    H 
 Jadra strasti zdaj polna so 
         FIS      gis FIS 
 in vem, da je ob meni nekdo. 
 
Viharje nevihte odneslo je daleč stran, 
na mirni gladini priplula sva v pristan, 
a ti ogenj si prižgal, 
a ti del mene si postal. 
 
E H FIS gis (2X) 
 
ODP: 

a C D9 a C D9 

    a      C      D9 
Vse beži stran od mojih poti, 
 a     C  D9 
ni obstanka, kaj če izgubim? 
  a  C D9 
Kar opaja moje telo, 
       a      C        D9 
mi boža prsi, nosi nad zemljo. 
 
Nekdo piše besede času, ker mu je vzel 
občutek, ko je svet v rokah imel. 
In resnica o paru, da je mit postal 
z zamenjavo življenja v enodnevni udar. 
 
Padla je kocka že v drugo stran, 
zdaj izbrala je mene – sploh se ne spoznam. 
Tvoj utrip, ki se z mano igra, 
nosi me na vrh svobode tega mesta. 
 
E       F      H 
   Brez imena in oznak 
    D9      E 
   oddaljuje me prepad 
   F    H 
   na otoku samih rok 
       D           C 
   brez obleke, brez vseh zmot. 
 
      G        a 
ODP: Tu pred tabo zdaj gorim, 
   E  C 
 v plamenih se topi 
          G       E 
 strah, ki zbrisal si ga ti 
          C 
 s poljubi v srce vse dni. 
      G        a 
 Tu pred tabo zdaj gorim, 
   E  C 
 v plamenih se topi 
          G       E 
 strah, ki zbrisal si ga ti 
           a 
 s poljubi, poljubi v srce. 
 
Brišem stopinje, kar je nekdaj bilo, 
srkam resnico, zakaj vse to? 
Kapljice sprave med dobrim in zlim, 
pije jih koža tvojih dlani. 
 
Brez imena in oznak 
oddaljuje me prepad 
na otoku samih rok 
brez obleke, brez vseh zmot. 
 
ODP:  
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SANJE SIMFONIJA 
cis H cis H (2X) 
cis        H          cis  H 
    Lebdim v vesolju tisočih zvezd, 
cis        H         cis  H 
    potujem neskončno svetlobnih let. 
cis   H      cis  H 
    Soj galaksije iščem naprej, 
cis      H       cis  H 
    odeta v tančico nevidnih odej. 
 
     fis      A        H 
In daleč tam nekje si ti, 
     fis      cis         H 
za sabo puščaš le sledi. 
 
Nova življenja srečujem povsod, 
neznani demoni mi kažejo pot, 
vseh dimenzij nešteto oblik, 
v vesolju odmeva njihov krik. 
 
In daleč tam nekje si ti, 
za sabo puščaš le sledi, 
 
In daleč tam nekje si ti, 
za sabo puščaš le sledi, 
a ko sanje ulovim, 
spet ob tebi se zbudim. 

  E 
Deklica velikih in nedolžnih oči 
v svoji beli postelji se je igrala s kitkami. 
Ko so lizike in punčke že postale odveč, 
je začutila, da življenje ji ponuja več. 
       A 
Postala je kraljica in ves svet je bil grad, 
vsi so se klanjali, obljubljali so ji svoj zaklad. 
     E 
Želela je, hotela je, drhtela je vsa, 
kadar imela je občutek, da lahko jih ima ... 
C e C e C e D A 
  E 
Tanka bela koža, noro črno srce, 
simfonija v usnju punco spremenila je. 
Postala je kraljica, ki želel jo je vsak, 
a ona naredila vedno prvi je korak. 
 
       C    e     C      e 
Klečali in prosili so za milost, za poljub moči, 
 C        e           D    A 
lajali so majhni v verigah, v solzah iz strasti. 
 
       E     A 
ODP: Bila je tam in gledali so od daleč, 
       E         C D   E 
 gledali in kradli njen pogled. 
           A 
 Nihče ni vedel, kdo je ona v resnici, 
   C         D 
 koga se boji. 
 
Vsak dan nova zmaga vsak dan novi obraz, 
strupeni poljubi in ljubezen na ukaz, 
počela je vse, kar drugi sanjajo le, 
do dneva, ko ga v temnem kotu opazila je. 
On je bil junak, na videz, majhen kot vsi, 
a za črnim steklom skrival je ognjene oči. 
Pokazal ji je svet v rdečo temo odet, 
ko na drugi strani bolečine si ujet. 
 
Klečala in prosila je za milost, za poljub moči, 
lajala je majhna v verigah v solzah iz strasti. 
 
ODP: Bila je tam in on je gledal od daleč, 
 gledal je in kradel njen pogled, 
 le on je vedel, kdo je ona v resnici, 
 koga se boji. 
 
 Bila je tam in on je gledal od daleč, 
 gledal je in kradel njen pogled, 
 le on je vedel, kdo je ona v resnici, 
 njega se boji. 
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USPAVANKA  
fis h7 E fis 
  fis       h7        E         fis 
Sad ljubezni dveh ljudi – drobno bitje v zibelki. 
 fis    h7  E     fis 
Tebi pojem pesem to, ker mi je hudo. 
  fis     h7       E   fis 
Sem čakala ga zaman na ta prekleti dan, 
 fis         h7    E     A 
da delila srečo bi, ko življenje se rodi. 
 
       A     D       cis7 

ODP: Le tebe še imam, tvojo drobno dlan. 
         h7      E7   A 
 Ti si mi vse, si zadnje upanje. 
       A     D         cis7 
 Le tebe še imam, ljubezen vso ti dam, 
       h7   E      fis 
 njegovo pa ime polagam ti v srce. 
 
So veselje skrivali, vedeli so, da boli, 
vedeli, da te ne bo, da mi je hudo. 
So prinesli k postelji njegovi dve stvari: 
igračo plišasto in šopek rož v slovo. 
 
ODP:  
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