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ADRENALIN AVANTURA 
      G 
Življenje moje velik je izziv, 
neskončno dolg čustven je izliv, 
hitro, divje, noro zdaj živim, 
moj sok življenja je adrenalin. 
       D           C 
Ljudje pa le zmajujejo z glavo, 
      D       C 
dekle, le kdaj umirila se boš? 
    D       C 
A takšna sem in takšna jaz ostala bom, 
ker 
   G 
ODP: Moja droga je adrenalin! 
 Moja droga je adrenalin! 
 Moja droga je adrenalin! 
 Moja droga je adrenalin! 
 
Življenje moje velik je izziv, 
neskončno dolg čustven je izliv, 
hitro, divje, noro zdaj živim, 
moj sok življenja je adrenalin. 
Ljudje pa le zmajujejo z glavo, 
dekle, le kdaj umirila se boš? 
A takšna sem in takšna jaz ostala bom, 
ker 
 
ODP:  

A9 fis G6 A9,4 

A9       fis 
   Večer se v noč prevesil je, 
    D 
   pogleda srečala sta se, 
         E 
   dotik dveh teles zaneti plamen strasti. 
 
Zgodilo se je brez besed, 
za naju ustavil se ves je svet, 
opoj čustev zavre, trenutek neskončnosti. 
 
       D         A  D         A 
ODP: Bo noč minila, nepozabna noč s teboj, 
       D      A         E 
 a zjutraj res ne vem, naj ostanem, naj grem? 
       D     A     D     A 
 In če ostanem, zaljubim vate se, 
       D        A   E 
 če pa odšla bom stran, praznina ostane. 
 
Mi nežno božaš toplo dlan, 
jaz pa sploh te ne poznam, 
neznanec si, ki zasiplje me z nežnostmi. 
A zjutraj čas bo šel naprej, 
spet bo vse tako kot prej, 
v srcu čutim nemir, ko nov dan se budi. 
 
ODP:  
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AVTOŠTOP DOBRA VILA 
D D4 D D4 (4X) D D4 D A 
    D  A      D 
   Danes takšne volje sem, 
           G 
   da bi kar nekam odšla, 
A 
   pograbim boršo, 
          h 
   z dobro voljo le napolnim jo, 
fis         e   D 
   me avanture nove čakajo. 
 
Ob cesti palec pomolim, 
in kar prvi ustavi mi, 
odpeljem se v neznano 
ljudi spoznavat nove le, 
dolgčas ne, ne bo mi, ne! 
 
       D A   D 
ODP: Avtoštop za tiste redke dni, 
      G      fis  e A 
 ko se nikamor ti ne mudi, 
        D     D7   G     B 
 če dolgočasnež si, pa bodi doma, 
    D        A    D 
 štop za tistega je, ki življenje rad ima. 
 
Mi prvi ustavi hipi star, 
ves siv, še vedno otrok sanj, 
premlevava o sreči, 
ki prodaja jo za mali dnar, 
a za tako srečo men ni mar. 
 
Drug nesreče se ne znebi, 
blebeče kar tja v tri dni. 
Se tretmu pleša naredi, 
žena ga prav zato pusti, 
ampak meni se tok naprej mudi! 
 
ODP:  
D ⇒⇒⇒⇒ G (G D G, C h a D, G G7 C ES, G D G) 

    A     CIS 
Včasih, ko slonim ob oknu, 
  fis      D 
gledam dol ljudi 
  A   CIS 
zaskrbljene, zamorjene, 
  fis      D 
glave sklonjene. 
 
Ona tiho solze skriva, 
on je ves na tleh, 
vse bi dala, da zanetim 
iskrice v očeh. 
Dala bi, če bi postala 
vila za en dan, 
njemu srečo, njej ljubezen, 
komu le nasmeh! 
 
 A       CIS 
ODP: ta ra ta ta, ta ra ta ta 
 fis        D 
 ta ra ta ta ta (4X) 
 
Nihče več ne objokuje, 
nič več ni skrbi, 
nasmejano sonce sije 
na vse ljudi. 
Naj udari, naj se sliši 
glasno iz neba, 
naj prepeva, naj odmeva 
pesem čudežna! 
 
ODP:  
 
Skozi okno dobra vila 
gleda dol ljudi, 
bi pomagala, če bi znala 
najti ključ za vse skrbi. 
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LAHKO SEM SRCE MLADOST 
       D  A  h      A 
Je voda je zrak, je poskočen korak, 
    D         A     D 
je jutro je dan in večer, 
     G       D          C  A 
je prvi pozdrav: se boš z mano igral. 
 
Je glas je tišina, je prijetna bližina, 
je reka kot čuden nemir, 
je modra, je rdeča, je smeh in je sreča. 
 
       D       A     G    A    D 
ODP: Lahko mi je tako lepo, sem oblak, sem nebo, 
   A  G          D 
 s tabo upam si vse, lahko sem srce. 
 
Ti si zame kot zrak, si moj skriti junak, 
obraz, ki oblake spodi, 
si nasmeh in pozdrav, si me končno spoznal. 
Zdaj je dan zaživel in bo svet bolj vesel, 
besede so našle pomen, 
so prišle dobre vile, so se sanje zgodile. 
 
ODP: Lahko mi je tako lepo, sem oblak, sem nebo, 
 s tabo upam si vse, lahko sem srce. 
 S teboj mi je tako lepo, zmorem več kot lahko, 
 tokrat upam si vse, dobro mi gre. (2X) 

E fis E A E fis E 
E           E/d 
   Me dež na oknu zbudi, 
E/cis       E   
   pomanem svoje si zaspane oči, 
    E   E/d 
   še en dan za lenarjenje. 
E/cis    E 
   Že med rjuhe spet zavijem se, 
 
      cis     H   Emaj7 
   ker vem, da postelja je topla, po tebi diši. 
 
Deževno sivo je nebo, 
sanjarim spet, kako lepo je bilo, 
sem čisto brez skrbi, vse lepo se zdi, 
ker vem da moj, edino moj si ti. 
 
 cis      H    Emaj7 
In ko pade večer, dan se začne, 
    cis   H 
spet zabava bo nora, pridi 
   A 
in spustiva, spustiva zavore vse! 
 
       E       E/d    E/cis 
ODP: Ko se noč spusti, vse se prebudi, 
         E 
 misli ponorijo! 
   E/d        E/cis 
 Mladi kakor mi živimo za noči, 
    E cis H Emaj7 

 naj drugi jih prespijo! 
 
Zabave konec je že, 
na obzorju dan nov prebuja se, 
vse že mirno spi, so utrujene oči, 
je glava težka in bolijo kosti. 
 
Doma pa postelja že čaka, kliče srce, 
občutek res bo enkraten, 
ko spet k tebi, k tebi stisnem se. 
 
ODP:  (A H A H E) 
 
A življenje gre naprej, 
nazaj ne obračam se, 
ne brigajo me drugi, 
saj življenje moje je. 
 
ODP:  
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NE HODI MI BLIZU ON 
h A h A h A h A 
h  A   h   A 
   Navajen si, da vse dobiš, kar si želiš, 
h    A     h A 
   razvajen mamin sinek si. 
h      A   h     A 
   Bi rad, da svet vrti se le okoli tebe, 
h      A      h 
   vedno prvi, vedno ti. 
 
D        C    h A h A 
   Stokrat premisli, preden se približaš mi. 
 
Navajen si, da vsaka da se zapeljati, 
moč se upreti tebi ni 
in tvoj ego ti vsak dan dopoveduje, 
da povsod najboljši si. 
 
D 
   Zato ne hodi mi blizu, 
C     h A h A 
   ne zalezuj me kakor pes 
  D 
   in ne uničuj mi večera, 
C        A 
   za tebe res ne bije moje srce! 
 
      D       A/cis   h 
ODP: Ne, ne, ne, ne hodi mi pred oči, 
          fis       G 
 jaz nisem lutka, ki prav vse naredi! 
     D        A 
 Poberi se stran, poberi se kam drugam! 
      D       A/cis      h 
 V tvojem svetu ni prostora za dva, 
        fis        G 
 saj nisem nora, da tvoja last bi bila! 
     D        A 
 Poberi se stran, poberi se kam drugam! 
 
Je družba tvoja vedno polna lastne hvale, 
pred njimi rad postavljaš se. 
A pred dekleti žal postaneš prava reva, 
ti všeč si sebi le. 
 
Zato ne hodi mi blizu, 
ne zalezuj me kakor pes 
in ne uničuj mi večera, 
za tebe res ne bije moje srce! 
 
ODP:  

F B F B 
F 
   V življenje moje tiho stopil je, 
a         B 
   bil je tih, topel in prijazen, bil je cvet. 
B6 
   Ogrel mi moje je srce, 
F 
   priznati nisem si hotela to, 
a        B 
   da prav on je tisti, ki v življenju z mano bo. 
  B6 
   Zdaj tiho mi srce ihti. 
 
 d    C 
   Že dan beži, se bliža noč, duša kliče na pomoč, 
a        C 
   ko sama zaspim ... 
 
      F         C 
ODP: Vse, kar si želim, je malo nežnosti, 
      d    B 
 dotika toplih rok, ob zori jutranji 
       F 
 v objemu toplem se zbudim. 
      C     d 
 A moje pa srce zdaj tava v temi 
     B 
 in res ne vem, če tisti pravi, 
     F        C 
 vendar je le on, a žal prepozna sem, 
          d  B 
 odgovor vzel je on ... 
 
A čas kot divja reka gre naprej, 
moje rane pa globoke so še bolj kot prej. 
Zaceliti se jih ne da. 
 
Vse bolj in bolj zavedam se, da izdala sem srce, 
moja sreča šla je z njim ... 
 
ODP:  
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RADA BI NAZAJ TABU 
D9 e7 C9 [glej spodaj] 
D9         e7       C9 

   Sama v sobi, štiri stene, 
       D9      e7 C9 
   zatohel vonj, otroški jok, 
D9       e7      C9 
   me spanec noče več objeti, 
      D9       e7   C9 
   iz ulice sliši neznosen se zvok. 
e         G    C 
   Verjela tvojim besedam, 
e         G      C 
   verjela, da sem odrasla že, 
e        G       C 
   se s tabo v svet sem podala 
        h       a      G 
   in zapustila vse. 
 
   D       C         G 
ODP: Rada bi nazaj topel dom zavetje, 
          D     C      G 
 rada bi nazaj, a prepozno je, 
          D  C   G 
 rada bi nazaj mladost otroštvo, 
          D   C         G 
 rada bi nazaj, a ostal je spomin. 
 
Živet hotela po svoje, 
za svoje sebične ideale, 
ko pa obrnil si se vstran, 
za tabo obljube so ostale. 
Vem, treba je potrpeti, 
se postaviti usodi v bran, 
a ko zvečer sem čisto sama, 
želim si, želim si le tvojo dlan. 
 
ODP:  (2X) 
 
Sama v sobi, štiri stene, 
praznina ... 
Samota le v njej počiva, 
počiva ... 
 
ubiranje akordov D9 e7 C9: 
D9  e7      C9 

-----0--------0-------------0-- 
-------3--------3--------3----3 
---2-------0----------0-------- 
-0-------2---------3----------- 
--------------------------------- 
--------------------------------- 

D h G A (3X) 
 
e     A 
   Človeštvo si izmišlja nove norme, 
e         A 
   nas kar naprej s tabuji straši, 
e    A     D h G A 
   družba naša nobena izjema ni. 
 
e        A 
   Vse prepovedano pa strašno me privlači, 
e     A 
   kot Adama jabolko, 
fis   D 
   in ko enkrat ugriznem vanj, 
    G          A 
   nič več me ne zadrži! 
 
       D h   G   A 
ODP: Zapeljiva je skušnjava, 
       D    h        G  A 
 lačno me premami spet in spet, 
       D   h      G  A 
 a ni tabuja na celem svetu, 
      D     h     G       A 
 ki ne bi zrastel le v tvojih očeh. 
 
e            A 
   Le naj strmijo le naj govorijo, 
e    A 
   to me res ne skrbi, 
fis    D 
   za vedno sem opravila s tabuji, 
    G          A 
   nič več me ne zadrži! 
 
ODP:  
 
e     G 
   To me res ne skrbi, 
e     A 
   vsak tabu ima velike oči! 
 
ODP:  
 
G h A 

 
 
 
 
 



Tabu 

 6

TEBE NI TELEGRAM 
A9,5 A A9,5 A E6 E E4 E 
A9,5 A A9,5 A E6 E E4 E 
       A 
Isto jutro, isto sonce, 
       E 
ista pesem ptic zjutraj me zbudi. 
     A 
Dan podaja mu roko, 
        E 
včeraj je utonil v preteklosti. 
  cis       H/dis 
Dnevi neusmiljeno hite, 
  E 
puščajo sledi ... 
        cis        H/dis 
Ljudje kot sence križajo mi pot, 
 A    E 
konec poti ... Ker tebe ni! 
 
Tava mi pogled v neznano, 
vse, kar vzrem, spominja nate me. 
Slike ostale so, 
trenutki sreče na papir odtisnjeni. 
Zbledele bodo slike, jih načel bo čas, 
a spomin bo živel ... 
Praznina v mojem srcu ostaja, 
skozi vse dni ... Ker tebe ni! 
 
Isto jutro, isto sonce, 
ista pesem ptic 
zjutraj me zbudi. 
Dan podaja mu roko, 
včeraj je utonil v preteklosti. 
 
Vem nazaj nikoli več 
ne vrneš se ... 
Hvala za življenje 
in ljubezen vso ... Hvala ti! 

GaDG  GaDG  D 
 
G   h 
   Sprašujem se jaz, 
   e 
   sprašuje ves svet, 
    h 
   zakaj ta usoda 
       C       h 
   je rabelj strasti, 
 a G 
   ki uniči ljudi, 
   a       D 
   ti življenje spremeni. 
 
V rokah držim 
ta prekleti papir, 
tisočkrat že zmečkan, 
ki sporočil mi je, 
da ne bo te nazaj, 
bil nesrečen je slučaj. 
 
      G      a 
ODP: In ko odhajal si, 
   D         G 
 si vrgel poljub mi z roko, 
          a 
 a usoda hotela je, 
      D   G D 
 da to je bil poljub v slovo. 
 
Če lahko bi nazaj vrnila čas, 
bi vsak trenutek 
izkoristila zate, 
te poljubljala strastno, 
pozabila skrbi, 
a nazaj ni več poti. 
 
In spet mečkam ta papir, 
ga mečem vstran, 
poskušam pozabiti, 
a že jutri v rokah, 
spet držala ga bom, 
se solza bo utrnila k tlom. 
 
ODP:  
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