
Voranc Godec: 

PESEM O ALKOHOLU, GOSTILNI, GODBI 

 

V opozorilo naj tale kitica bo, 

da vsi dogodki, ki v pesmi so, 

so izmišljeni in se niso zgodili, 

kot bi mislili tisti, ki so ga pili. 

 

Čim prej preberi tole pesmico vredno 

in zapomni si jo za vedno, 

upam, da ti bo pomagala, 

da odvisnost bo zaspala. 

Vedno imej se lepo, 

alkoholu reci ne, 

zazri se v nebo, 

ko vino te požre. 

 

Alkohol ti škodi, ne ga piti, 

ker brez veze je, če si zapit, 

nikoli ne rešuj težav za šankom, 

saj hudič ti pride s tankom. 

Tudi, če sovražiš vse, 

vedi, da rešljivo je. 

 

Poskusi zdržati teh 40 dni, 

saj od tega glava ne boli, 

če pa pravi si mazohist, 



tudi alkohol ti ni v korist. 

 

Nikoli več za šank, 

naj tam bo malo strank, 

ki pijejo le alkohol, 

naročijo naj več kokakol. 

 

Ko imaš problem, 

daj sooči se s tem, 

ne, da stran bežiš  

in z očmi mižiš. 

  To ti ne pomaga, 

ker alkohol je zgaga. 

 

Povedal ti bom zgodbo, 

ko pitje obrestovalo se ni, 

ko zaslišal sem godbo, 

s prijatelji v gostilni smo bili. 

 

Grem jaz v gostilno, 

spet se ga napit, 

čeprav vem, da bo zasilno, 

me nihče ne bo po rit´. 

Pili smo ga celo noč, 

dokler smo še imeli moč, 

ko pa jutro je prišlo, 

v gostilni smo bili zato, 



ker se nikomur ni dalo iti domov, 

zasliši se skupina tonov in zvokov. 

 

Gremo s fanti gledat ven, 

kaj dogaja se za tem. 

Vidimo, da godba gre 

in vse glasno je. 

Slišali smo bobne in trobila, 

ko nesreča se nam je zgodila. 

Ena od flavtistk naglas je zavpila, 

ker si roko je zlomila, 

ker se je ob mojo nogo spotaknila, 

ker je nerodno pred gospo zavila. 

Nato me ženska je tožila, 

češ, da jemal sem mamila, 

čeprav na lotu je zadela, 

20.000 evrov je hotela, 

pa sem pravil ji, da ni bilo tako,  

da le pivo je bilo. 

Smo potlej vse lepo se zmenili, 

a s prijatelji nikoli več napili. 

 

To bila je moja zgodba, 

ko mimo prišla je godba. 

Od nesrečne prigode 

Kolesariti sem začel, 

to je boljše, kot prazniti vinske sode, 



tudi pesmi pisati sem začel. 

 

Ti pa nekaj mi obljubi, 

a ne boš več pil, 

ker če ne, boš na izgubi, 

življenje ali denar boš lahko izgubil.     

 

Sedaj proti koncu bližamo se, 

daj vsaj enkrat se nasmej, 

ker vem, da bo še boljše, 

sploh pa kot prej. 

 

Ko si pesem to prebral, 

srčno upam, da si spoznal, 

da brez vina ni težav. 

Če pa hodiš zdaj v gostilno, 

vprašam te – zakaj. 

Doma imaš kosilo obilno, 

obrni se nazaj. 

Če sledil si navodilu, 

ne boš krede več ošilil, 

neodvisnost boš izpilil.    
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