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Alkohol človeka spremeni, 

tako trdijo vsi in to drži. 
In če misliš, da frajer si, ker piješ, 

le slabo stran sebe razkriješ. 
  

Le poglej okoli sebe, 
saj te gledajo vsi, 

ko glasnejši si od glasbe, 
le kaj se s teboj godi. 

 
Kar nekaj lepih je stvari, 

ki počneš lahko jih trezen, 
ne da te alkohol mori 
in ne da bil bi jezen. 

 
Odgovornost zdaj je na tebi, 

te slabe navade se znebi. 
A ti si tisti, ki usodo si kroji, 

zato le pojdi tja, kjer svet lepši se ti zdi. 
 

Hvaležen boš, zato se za priložnost zagrebi, 
v dobro vseh in v dobro sebi. 

Do tvojega cilja ovir je veliko, 
a pot lahko opravljaš piko za piko. 

 
Okoli sebe veliko dobrih imaš ljudi, 
družina, prijatelji, ki zate jih skrbi. 
Čeprav niso vedno na tvoji strani, 

so v tvoje življenje z razlogom dani. 
 

Le pogumno svojim sanjam sledi, 
kar potrebno je, to naredi. 

Če pa kdaj ti šlo ne bo, 
verjemi, da na koncu se dobro bo izšlo. 

 
Udarec prenesel boš prav vsak, 

ni važno, ali močan ali blag. 
A za zdaj važno je le eno, 

da življenje živiš počaščeno. 
 



 
Resničen odnos z družino je drag, 

čeprav imaš jezik brez dlak, 
te povedati je strah. 

Le pogumno, potrebe ni za preplah. 
 

Edino kar šteje je tukaj in zdaj, 
zaupaj svojim, kaj muči te in zakaj. 
Pogovor pomaga in vedno bo tako, 

hitro ga preskusi in ne bo ti več hudo. 
 

Ceni ta naravni raj, 
na zemlji najdi svoj mirni kraj. 

Kraj, kjer skriješ se lahko, 
ko v življenju ti je hudo. 

 
Izkoristi zdaj prejeti dar, 

kaj storiš, nikomur ni mar. 
V mislih pa le eno imej, 

da življenje nikoli ne bo več kot prej. 
 

Ne vračaj se spet nazaj, 
tja v slabi pivski “raj”, 
saj se ti bo kaj zgodilo, 

lahko da življenje bo prehitro ugasnilo. 
 

Enkraten v očeh imaš čar, 
res si faca, res si car. 

Nisi poseben, si takšen kakršen si, 
bodi takšen do konca svojih dni. 
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