PASJA GROFICA
Idr`je… Pridte vsi, ka ad ta niste, tu mistu je super za turiste…..
Če bi radi spal, mamo top ležišče,
Apartma taprav paište, ka ma vsaj stranišče.
Nudjo vam tud skrit papir in parkirišče,
kuhinjo moderno, bliz je tud Špar gradbišče.
Zravn vse za kuho, vse dobrote so v ponudbi,
Da vesela bo vsa družba, dela tu tud taxi služba.
Ekipa policijska za varnost skrbi,
Da tukaj vedno vsi boste brez skrbi.
Mesto samo ni veliko, vse pa ima svojo obliko.
Škafar, Jožef, Tone, Anton, vsi so legende,
Klekla se čipka, vse cedi se od užitka.
Kdu je spustu kuzle wan…
Enga si navijem, enga zrolam, enga spijem,
Pa še enga si navijem, un spet frka, pa še trije so pripravleni od prej.
Dans bava paletila u nebu,
Tak kat gor na teras grima skupi to the sky.
Tok high, kok high, tok high, de na grima več nazaj
Tok high, kok high, tok high, de `ma u Idarji astal
Tok high, kok high, tok high, de na znama več nazaj
Tok high, kok high, tok high, de vsi glidama kat zmaj.

CERTA
Holding Certa
to je Holding Certa.
Ko denar je čisto blizu,
pa tak daleč sem od njega.

Me je Jama prehitela,
večji delež zase vzela.
Mene grozno je dajalo,
na sodišče prikovalo.

Ko bi vedla, ko bi znala,
za delnice mal več bi dala.
Jih nabavila bi sebi,
da jih jamar dobu ne bi.

Kminc se z jamarjem pajdaši,
naši zdaj so ratal vaši.
Več denarja je ponudil,
zavest v meni je obudil…

Me je Jama prehitela,
večji delež zase vzela.
Mene grozno je dajalo,
na sodišče prikovalo.

Holding Certa
to je Holding Certa.
Ko denar je čisto blizu,
pa tak daleč sem od njega.

Kminc se z jamarjem pajdaši,
naši zdaj so ratal vaši.
Več denarja je ponudil,
zavest v meni je obudil.

Holding Certa
to je Holding Certa.
Ko denar je čisto blizu,
pa tak daleč sem od njega.

Holding Certa
to je Holding Certa.
Ko denar je čisto blizu,
pa tak daleč sem od njega.

Nauk te zgodbice nam pravi,
Kminc zaupa svoji glavi.
Saj že brez modrosti moje,
iz dneva v dan tako si poje:

Holding Certa
to je Holding Certa.
Ko denar je čisto blizu,
pa tak daleč sem od njega.

Čista jeba,
to je čista jeba.
Ko si hkrati čisto blizu,
pa tak daleč od vsega.

Ko bi vedla, ko bi znala,
za delnice mal več bi dala.
Jih nabavila bi sebi,
da jih jamar dobu ne bi.

Čista jeba,
to je čista jeba.
Ko si hkrati čisto blizu,
pa tak daleč od vsega…

BABJE ZMAGE
Zmagal so naši v Turčiji,
domov s pokalom so prišli.
In ko se zvečeri,
u Idriji smo vsi za košarko navijali.
Dejmo mi!
Zmage čakajo na nas,
vsi smo zbrani, zdaj je čas,
da mi dobimo to,
Evropsko zlato.
Ženski klub smo v Idriji nardil,
da bi ženske špilat naučil.
Zato smo mi zdej tuki,
da vam pokažemo kaj smo se naučil.
Ni več meja!
Zmage čakajo na nas,
vsi smo zbrani, zdaj je čas,
da mi dobimo to,
Evropsko zlato.
EO, EO, EO….
Zmage čakajo na nas,
vsi smo zbrani, zdaj je čas,
da mi dobimo to,
Evropsko zlato.
EO, EO, EO…

BOLNEGA KNAPA TOŽBA
Mal sem zmatran
pa tud mačka imam,
nimam plučence
pa tud angine ne.
U lekarn jest
sedim za šankom,
vsi k'r buljo vame kva mi je.
Taler župe
in vipavca liter,
vse kar knap papije
za zdravnike je.
Vsi se trudma
ampak zarad jutr,
men le ena stvar roji po glav.
Jutr mam padarja,
s pijavka čaka me.
Na stuolu bam trpiu,
ka kri mi pušel bu.
Jutr man padarja,
ka u ruok tud kliše 'ma,
de mi bu zuba zdrl k'r oba.

DRUGI TIR
Vlaki so počasni, jim tirov fali
Kolektor so izbral, da še ta druzga zgradi
To bomo mi nardil še zase zraven kaj zgradil
država daj nam polno vrečo keša.
In ena brihtna glava, burlesko je spisala,
saj Vili nam načrte zdaj premeša
Knapi so nas naučil kak bama glajze palažil
uuu drugi tir
da imeli bomo končno mir zgradite čimprej drugi tir
uuu drugi tir.
Ko delo bomo mi dobil
najprej pogodbo spremenil
da nekaj keša več prišlo
bo v to dolino Idrijsko
V davčno bo oazo vse skupaj odšlo
doma pustili bomo le drobtinico.
Kako ne ve noben debil da smo jih znova nategnil,
In spet nas nihče ne bo odkril
Orban tud' si to želi, da čimprej kaj se spremeni
uuu drugi tir.
da imeli bomo končno mir zgradimo čimprej drugi tir
uuu drugi tir.

