
TREBA DELAT 

 

( Adi Smolar- Nikola Peršić – Aleksandar Valenčić ) 

 

treba delat, ako ćeš ča postat 

treba delat, ako ćeš ča znat 

treba delat na svete j' odvavek tako 

ja treba delat od zraka niš ni bilo 

ja treba delat, ja delat delat 

i ko ti se ne da 

 

treba delat ko teješ kamo prit 

treba delat ko teješ pametan bit 

ja treba delat kako najboje znaš 

treba delat kako da se igraš 

treba delat, ja delat delat, i ko ti se ne da 

 

R: ko pogledaš firmi naše 

to pak ničemu spodobno ni 

z otkazi se judi straše 

a doktori, profesori, 

kardinali , direktori 

saki svoju kantredu drži 

 

treba delat ko si lačan al sit 

treba delat pa će ti boje bit 

treba delat magar ni lahko da znaš 

treba delat po lepen i kad pada daž 

treba delat, ja delat delat i ko ti se ne da 

 

treba delat neće ti z neba past 

treba delat , pošteno, a ne pak krast 

treba  delat, ne se dela bojat 

treba delat pomalo , i malo počivat 

treba delat, ja delat delat, 

i ko ti se ne da 

 

R: ko pogledan plavo more 

mi se čini da e stoji 

ma ko pogledaš malo boje 

riba plava, val se vaja 

čeh ti maše pun kuraja 

i čisto niš na mire ni 

 

treba delat, ne ga okole srat 

treba delat, nan govorila je mat 

treba delat pa lepše ćeš živet 

treba delat, pa ćeš sačega imet 

treba delat, ja delat delat i ko ti se ne da 

 

R: i pride da ti najboje 

da najraje biš ležal 

ma ko promisliš malo boje , ča je – tu je 

se pasuje, život te smiron rovinuje 

i sake mi je ure žal 

 

treba delat  to znači da si živ 

lepo je delat i gledat ča si storil 

treba delat da dobro živiš 

treba delat, da za sobun ča pustiš 

treba delat, ja delat delat i ko ti se ne da... 

 

 

 

 

 


