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1. MOJ UVOD 

Kot že sam naslov pove knjiga razlaga »kako napisati 

glasbeno besedilo«. Želel sem dodati še vmesno besedo 

»dobro«, »kakovostno« ali kaj podobnega, ampak o tem naj 

odloča vsak sam. Namen knjige je namreč, da prikažem način 

in neke osnovne temelje, ki se jih držijo (vsaj okvirno) v 

nadaljevanju omenjeni tekstopisci na področju slovenske 

narodne in zabavne glasbe. 

Vem, da obstaja veliko tekstopiscev. Iz svojega zornega kota 

sem ocenil, kateri pisci so trenutno zelo aktivni na glasbeni 

sceni v narodni in zabavni glasbi in med njimi izbral nekaj 

takih, do katerih sem lahko dostopal, hkrati pa so bili 

pripravljeni svetovati vsem začetnikom oz. vsem tistim, ki so 

na začetku svoje poti v pisanju besedil. 

O osebnostih teh piscev ne bom pisal, ker marsikoga osebno 

še nisem spoznal. Namen te knjige je izobraževanje. Podal 

bom le njihove nasvete in mnenja, ki sem jih pridobil od njih.  

Če prebirate te besede, vas pisanje besedil verjetno zanima ali 

pa ste mogoče le glasbenik po srcu in vas zaradi tega besedila 

privlačijo.  
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Najprej poglejmo seznam tekstopiscev, ki so mi podali svojo 

besedo: 

 Barbara Kolarič 

 Damjan Pasarič 

 Feri Lainšček 

 Franci Smrekar 

 Igor Pirkovič 

 Ivan Sivec 

 Leon Oblak 

 Matej Kocjančič 

 Matjaž Vrh 

 Vera Šolinc 

BARBARA KOLARIČ – Javnosti je poznana kot pevka v 

ansamblu Ekart. Kot tekstopiska je včlanjena v Društvo 

pesnikov slovenske glasbe. Njena besedila so bila 

predstavljena na glasbenih festivalih in večkrat nagrajena, kot 

članica strokovne komisije pa tudi ocenjuje besedila na 

glasbenih tekmovanjih. Sama je kot solo glasbenica prejela 

nagrade na Narečni popevki, festivalu v nekdanji Jugoslaviji, 

prav tako pa je tudi prejemnica prestižnega priznanja za vokal 

– Korenove plakete. Tudi z zdajšnjim ansamblom je prejemala 

nagrade tako doma kot tudi v tujini. Sodelovala je že z 

mnogimi uspešnimi glasbeniki, pihalnimi orkestri in big bandi. 

Veliko se ukvarja tudi z mladimi ljubitelji glasbe in jim 

pomaga odkrivati njihove talente. V svoji zbirki ima več kot 

120 glasbenih stvaritev. 
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DAMJAN PASARIČ – Z glasbo je povezan od malega, saj je 

tudi njegova družina glasbeno nastrojena. Sam igra diatonično 

in klavirsko harmoniko, do sedaj pa je zasedal mesto v petih 

ansamblih, igra pa tudi v trio skupini. Uspešno ima uglasbenih 

čez 70 besedil. Leta 2015 je napisal besedilo za zmagovalno 

polko festivala Slovenska polka in valček, leto kasneje pa na 

istem festivalu še za pesem, ki je kot najboljša v celoti prejela 

nagrado strokovne komisije. 

FERI LAINŠČEK – »Ustvarjanje zame ni poklic, ampak 

način življenja,« so njegove besede. Ustvarja glasbo, sodeluje 

pri filmih in piše knjige. Po njegovem romanu je bil posnet 

film »Petelinji zajtrk«, ki ga pozna marsikateri Slovenec. Prav 

tako je marsikomu prišlo na uho njegovo besedilo: »Prinesi mi 

rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo.« 

Besedilo najdemo v istoimenski pesniški zbirki »Ne bodi kot 

drugi«, ki je bila že šestkrat ponatisnjena prodana v več kot 

12.000 izvodih. Njegova besedila je uglasbilo na desetine 

glasbenikov in glasbenih skupin, dobil pa je kar tri nagrade za 

najboljše besedilo na Narečni popevki in tudi na Slovenski 

popevki leta 2016. Dejal je enostavno, a izjemno: »Izbrala je 

pesem, namesto zlatnika.« 

FRANCI SMREKAR – Sodelovanje z Modrijani (Najina 

naveza, Klic srca ‒ z Eldo Viler, Spomin na pevca še živi, 

Prijatelj ne kloni nikdar ‒ z ansamblom Toneta Rusa …) je le 

delček od njegovega dolgoletnega ustvarjanja. Njegovi začetki 

pisanja besedil segajo približno 40 let nazaj. Bil je med 

ustanovitelji Društva pesnikov slovenske glasbe in v začetnih 

fazah tudi podpredsednik društva. Že od samih začetkov je 
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želel in se boril, da bi se ta glasba več predvajala na radiu in 

televiziji. Prejel je »Vodovnikovo nagrado« za dolgoletno 

ustvarjanje besedil v slovenski glasbi. Bil je pobudnik za 

nagrado »Plaketa Jožeta Šifrerja«, ki jo sedaj podeljujejo za 

najboljše večglasno petje na festivalu Vurberk. Še vedno pa se 

trudi, da bi na čim več festivalih slovenske narodno-zabavne 

glasbe podeljevali nagrade za najboljša besedila.  

IGOR PIRKOVIČ – Tudi v njegovem seznamu lahko 

najdemo veliko glasbenih besedil, v zadnjem času pa tudi 

kakšno melodijo. Ustvaril je več kot 200 glasbenih del. Ima 

številne uspehe iz glasbenih festivalov. Med drugim so 

njegova dela zmagala na Slovenski popevki, Emi, Slovenski 

polki in valčku, Vurberku, Ptuju, Graški Gori … Sodeloval je 

z več kot sto izvajalci, nekateri med njimi so Eva Boto, Edvin 

Fliser, Boris Kopitar, Dejan Vunjak, Nuša Derenda, Ansambel 

Lojzeta Slaka, Igor in Zlati zvoki, Ansambel Toneta Rusa, 

Tangels, Ansambel Roka Žlindre, Veseli Dolenjci, Vesele  

Štajerke, Helena Blagne, Natalija Verboten, Poskočni 

muzikanti, Okrogli muzikanti … Izdal je tudi pesniško zbirko 

z naslovom »Slovenska pesem: Zbirka pesmi o domovini«. 

Sodeloval je z naslednjimi producenti in komponisti: Lojze 

Slak, Raay, Matjaž Vlašič, Slavko Avsenik ml., Igor 

Podpečan, Tone Rus, Rok Žlindra, Marjan Turk … Prav tako 

je član Društva pesnikov slovenske glasbe.  

IVAN SIVEC – Napisal je več kot 2500 besedil za glasbo, 

piše pa že več kot 50 let. Je eden od začetnih ustvarjalcev 

besedil na področju narodne in zabavne glasbe. Napisal je tudi 

nekaj biografij za glasbene legende, kot so Brata Avsenik, 
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Viharnik vrh gora (o Slavku Avseniku), En godec nam gode 

(o Lojzetu Slaku), Godec pred peklom (o Francu Kranjcu), 

Glasba je moj čarobni svet (o Francu Miheliču) … Na temo 

glasbe je napisal tudi magistrsko nalogo z naslovom 

»Fenomen ansambla bratov Avsenik«. Sodeloval je z mnogimi 

slovenskimi glasbenimi izvajalci. Nagrajenih je bilo čez 45 

skladb z njegovim prispevkom na raznih festivalih. Glasbene 

izvajalce, s katerimi je sodeloval, ter nagrade, si lahko 

pogledate na njegovi spletni strani. Ena izmed največjih 

nagrad pa je Souvanova nagrada za življenjsko delo, ki jo je 

prejel za zakladnico slovenskih besedil. 

LEON OBLAK – Na prelomu tisočletja si je zaželel, da bi 

nekoč nekdo posnel pesem z njegovim besedilom. Želja se mu 

je izpolnila in do sedaj so posneli že več kot 150 pesmi z 

njegovim besedilom (v večini so to zabavne pesmi). Nekatera 

so bila izvedena tudi na festivalih, kot so Ema, Orion, 

Melodije morja in sonca, FeNS, HIT festival, Slovenska 

popevka, Eurovizija … Skupaj je bilo na festivalih izvedenih 

več kot 50 skladb z njegovim prispevkom. Več kot 20 skladb 

je bilo tudi nagrajenih (najboljše besedilo, najboljša pesem po 

izboru občinstva, najboljša pesem v celoti, nagrada strokovne 

komisije …). Napisal je tudi dve pesniški zbirki (»Pasijon 

Mengore« in »Sto svetnikov in svetnic v sonetih«), ki sta bili 

razprodani v nekaj mesecih. 

MATEJ KOCJANČIČ – Deloval je v ansamblu Poljub in že 

takrat je pisal besedila. Leta 2014 je postal predsednik Društva 

pesnikov slovenske glasbe. Besedila je prispeval za ansamble: 

Poljub, Viža, Poskok, Nemir, Vikend, Popotniki, Mladika, 
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Potep, Prva liga, Vžig, Roka Žlindre, Fantje izpod Lisce, 

Topliška pomlad, Mladi Dolenjci ter skupine Malibu, Itak,  

Novi spomini,  Iber, Topliška pomlad … in še bi lahko 

nadaljeval. Kot avtor besedil je prejel že nekaj nagrad na 

glasbenih festivalih. Najbolj odmevne so kar tri nagrade iz 

festivala Slovenska polka in valček. Prvič je prejel nagrado za 

najboljše besedilo leta 2006, drugič leta 2015, ko je zmagal 

valček, ter prav tako tretjič, ko je leta 2016 zmagala polka z 

njegovim besedilom. V zadnjih dveh primerih posebne 

nagrade za besedilo niso podeljevali. Ustvaril je že več kot 

150 glasbenih del. 

MATJAŽ VRH – Zadnjih nekaj let aktivno piše besedila, 

prav tako pa je že prejemnik nekaj nagrad iz glasbenih 

festivalov. Čeprav so vse zelo pomembne, naj omenim le 

njegove začetke: leta 2007 je na Narečni popevki slavil s 

skladbo »Sin muj se njeće žjent« (Malibu).  Leta 2008 je na 

vurberškem festivalu prejel tretjo nagrado za besedilo 

pesmi »Drugemu si se predala« (Gorski cvet). Leto 2009 je 

začel z dvojno zmago na festivalu Slovenska polka in valček s 

pesmijo »Del srca« (Ans. Roka Žlindre), nadaljeval pa na 

škofjeloškem narečnem festivalu z nagrado za besedilo »Ku 

pride huda ura« (Krajcarji). Isti ansambel je pozneje na 

vurberškem festivalu predstavil še valček »Roža poletja«, 

čigar besedilo je zopet prejelo tretjo nagrado. Leto 2009 

je Matjaž Vrh več kot uspešno zaključil na 

dolenjskem festivalu Šentjernej, kjer je pesem »Kamenček 

v mozaiku« (Brežiških flosarjev) prejela edino nagrado za 

besedilo. Enaka usoda je naslednje leto doletela pesem »Ni 
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vsakomur dano« (Štajerski fakini) … Z vsem tem in 

nadaljnjim delom (teksti so se vrstili tudi v naslednjih letih) je 

prišel v stik z naslednjimi ansambli: Blisk, Vžig, Hit, Gas, 

Poet, Maj, Jurčki, Nemir, Narcis, Azalea, Smeh, Klateži, 

Žargon, Roka Žlindre, Veseli Dolenjci, Novi spomini, Mladih 

5 … 

VERA ŠOLINC – Dama, ki je zelo čustveno povezana s 

svojo glasbo in o kateri bi lahko napisal zelo veliko, a bom 

naredil le kratek povzetek njenega glasbenega ustvarjanja. 

Glasbi se je prvič približala pri šestih letih. Do srednje šole je 

igrala že na 300 porokah. Igrala in pela je v več ansamblih, 

trenutno pa deluje v svojem (Vera & Originali), s katerim je 

leta 2016 prejela prestižno mednarodno nagrado za izvajanje 

Avsenikove glasbe »Oberkrainer award 2016«. Besedila piše 

več kot 25 let, do sedaj pa jih je napisala že preko 1200. 

Občasno ustvari tudi kako melodijo in aranžma. Pri tako 

velikem naboru ji seveda ni ušlo, da ne bi odnesla nagrad iz 

glasbenih festivalov. Trenutno so njena besedila stalnica na 

takih prireditvah. 
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2. PO ČEM SE RAZLIKUJEJO PISCI? 

Tekstopisci so si dokaj različni, predvsem že zaradi svoje 

osebnosti. Vsak človek je vsaj malo drugačen od drugih in to 

se pokaže tudi v besedilih. Večkrat ti opisujejo zgodbe 

lastnega življenja in tako se seveda te razlikujejo. Na neki 

način te drugačne zgodbe naredijo tekstopisca posebnega, vsaj 

malo drugačnega od drugih. 

Veliko jih ustvarja na način, da se želijo čim bolj povezati z 

ljudmi, želijo čim bolj približati besedilo človeku in njegovi 

duši, njegovim podobnim zgodbam iz življenja. Tako dobi 

pesem dodaten čar, ko se izvaja, ljudje pa se lahko najdejo v 

njej. 

Določeni tekstopisci ustvarjajo tudi glasbo in tako besedilo že 

prelijejo v zvočno obliko. V tem primeru, vsaj po navadi, 

izvajalec nima večjih težav pri izvedbi besedila, ker je vse bolj 

povezano ‒ kar je lahko tudi pozitivno, melodija in besedilo pa 

sta veliko bolj sozvočna. Tudi tisti, ki le izvajajo glasbo, imajo 

morda prednost pri pisanju besedil, saj imajo nekaj več 

glasbenega znanja, a to ne drži v vseh primerih. 
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Nekateri imajo na splošno več glasbenih izkušenj in znanja, 

kar tudi prispeva k boljšemu nastanku besedila. Razlikujejo pa 

se tudi po tematiki, o kateri pišejo. Opazimo lahko tudi razliko 

pri ritmični in vsebinski dovršenosti, saj tako pesem lepše 

zveni. 

Tudi pristop do izvajalca je drugačen pri posameznem 

tekstopiscu. Nekateri imajo oseben stik z izvajalci, nekateri 

tega v večini ne uporabljajo. To se nato lahko pokaže pri 

izvedbi besedila.  

Določeni izvajalci imajo besedila napisana naprej, drugi jih 

pišejo sproti, vse je odvisno od želje izvajalca. 
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3. PO KATEREM VZORCU PISATI 

BESEDILO? 

Ko začnemo, je najprej treba vedeti, o čem bomo pisali. Treba 

je imeti neko temo, osnovo, da lahko zgodbo besedila peljemo 

vedno v isto smer. Večina je dejala, da je glavna točka 

»zgodba«. Naslov lahko izberemo tudi na koncu. Besedila 

lahko pišemo na glasbo ali brez njenega poslušanja. Je pa res, 

da če nastaja besedilo na glasbo, ga po navadi napišemo tako, 

da se z melodijo lepo ujema. Verze poskušamo tako obrniti, da 

je pesem čim bolj tekoča. Nekateri pišejo na lastno ustvarjeno 

melodijo, drugi na melodijo, ki jo prejmejo od izvajalca, spet 

tretji pa na že neko posneto, znano melodijo, ki jim predstavlja 

osnovni okvir besedila. 

Besedilo lahko pri ustvarjanju včasih nastane v celoti, na 

enkrat, včasih pa tekstopisci zapišejo le verze, ki jim v tistem 

trenutku pridejo na misel in čez čas naredijo neko celoto. Tako 

pri nekaterih nastanejo naprej refreni, pri drugih pa ni važno, 

kje se bo zgodba besedila začela pisati. Večkrat je to odvisno 

od trenutnega razpoloženja in idej, ki prihajajo iz glave. 
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4.»TEHNIKE« PISANJA 

Eden izmed pomembnejših elementov je zagotovo »rima«. 

Rime se različno ujemajo. Lahko se ujemajo v istem verzu, na 

koncu dveh verzov, ki sledita zapored, lahko pa tudi mešano. 

Kasneje je pomembno, kako se ujemajo z melodijo. Nekateri 

pri tem uporabljajo kar neke osnovne oblike, ki jih uporabljajo 

vedno znova in znova. Drugi tudi vmes testirajo kaj posebnega 

in vidijo, ali se dobro ujemajo.  

Pomembni so tudi zlogi. Večina izkušenih tekstopiscev 

upošteva, da je v verzih isto število zlogov. Zlogi so lahki isti 

v dveh zaporednih verzih, lahko v štirih, če želimo, pa lahko 

celotno pesem napišemo z istim številom zlogov v verzih. 

Večkrat se razlikuje le refren, ki je nekoliko poseben, da pride 

še bolj do izraza. Število zlogov pa seveda ni tako pomembno, 

kot je sam zven. Ko si besedilo zapojemo, mora teči lahkotno.  

Nekateri pisci napišejo več kitic in na koncu izluščijo samo 

najboljše, ki se ujemajo z izbrano zgodbo, ki jo želijo 

predstaviti v besedilu.  

Misel, ki je podana v besedilu, je bolje, da zaključimo v verzu 

ali dveh, da se ta ne vleče skozi celotno besedilo. Da 
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sestavimo celotno besedilo, pa je potrebnih več lepih, dobrih 

misli. 

Pri pisanju besedila nam je lahko v pomoč, če se učimo tehnik 

(pesniška oblika, matrika, verz, rima ...), poslušamo čim več 

različnih pesmi ter preberemo čim več besedil različnih 

izvajalcev. Veliko se lahko naučimo od že uspelih, 

zmagovalnih besedil na festivalih in zimzelenih uspešnic. 

Pomagajo nam lahko tudi mentorji, tekstopisci, ki so že nekaj 

dosegli. Nekaj jih je predstavljenih tudi v tej knjig. Nekateri 

poudarjajo, da naj čim manj kompliciramo, na koncu je važno 

le, da pesem lepo zveni. Uho in srce povesta največ. Če boste 

vztrajali in dobili dober odziv od publike, potem bosta trening 

in leta prinesla tudi vedno več kakovosti. 
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5. MELODIJA ALI BESEDILO? 

Če pred pisanjem od izvajalca dobimo najprej melodijo in 

želimo napisati neko specifično besedilo, je treba seveda 

najprej določiti melodijo. Če pa najprej ustvarjamo besedilo, si 

po navadi avtor sam izmisli neko svojo melodijo, po kateri 

piše, v poštev pa pridejo tudi že posnete pesmi, ki lahko 

predstavljajo osnovo. Če je glasba napisana že pred tem, 

podaja določenim avtorjem teksta neko svojo zgodbo in potem 

mora tudi besedilo temu slediti. Po navadi pa namen pesmi 

povedo prihodnji izvajalci.  

Moram reči, da večina avtorjev piše besedila na osnovi 

melodije, saj želijo narediti vse za boljši, bolj tekoči končni 

izdelek. Na festivalih običajno ocenjujejo pisna besedila, brez 

slišanega končnega izdelka, kar pa večkrat ni v korist 

tekstopisca, ki se mora podrejati melodiji, če je ta napisana 

prej. Ko pišemo besedilo brez melodije dobimo t.i. poezijo, ki 

pa jo je običajno zelo težko povezati v pesem. 
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6. KLJUČNI ELEMENTI 

»KAKOVOSTNEGA« BESEDILA 

Vsebina, način podajanja besed, smiselnost, navadne in 

nenavadne rime, duhovitost so že teme, ki odpirajo to točko. 

Če želite napisati bolj inovativno besedilo, uporabljajte svežo 

tematiko. Pomembna je tudi slovnična pravilnost. 

Lahko napišemo več kitic besedila na eno temo in na koncu 

izberemo le tiste, ki so nam najbolj všeč. Tako bo besedilo 

zagotovo boljše izpadlo, kot da ga vsiljujemo v točno določen 

okvir.  

Zelo pomembna za kakovostno besedilo pa je dobra zgodba. 

Ta mora seči v srce človeka, da ga lahko globlje doživi in si 

lahko sam v mislih predstavlja določeno sliko o besedilu. 

Besedilo se more tudi ujemati z melodijo in celota mora nekaj 

»povedati«. 
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7.  TEMATIKA 

Veliko tekstopiscev bi se radi izognili ljubezenski tematiki, 

ker je te enostavno preveč. Ampak kaj, ko na drugi strani 

izvajalci želijo največ teh pesmi. Zato se pogosto vrtijo ene in 

iste besede in zgodbe na temo ljubezni. Je pa res, da je že 

skoraj vsak človek doživel neko ljubezensko izkušnjo, zato se 

v tej temi najde največ ljudi. Poudariti pa moramo, da na 

festivalih komisija za ocenjevanje besedil ne sliši rada 

ljubezenskih pesmi, ker je le-teh na pretek. Z ljubezensko 

tematiko je na festivalih najtežje doseči dobro uvrstitev. Kdor 

je bil zaljubljen, ve, da je ljubezenska tematika zelo široka. 

Takrat nam je odprto vse vesolje. Zato ne vem, ali obstaja 

tema, ki bi se lahko primerjala s temo ljubezni. 

Razen ljubezni obstajajo tudi ostale tematike, ki jih je 

tekstopisec morda doživel, zato mu je o njih najlažje pisati. Če 

pa napisano vzame za svoje tudi publika, je to največ, kar si 

tekstopisec lahko želi.  

Kar precej se med besedili širi tudi družbena tematika. Vse, 

kar se dogaja okoli nas, pogosto zapišemo tudi na papir. S tem 

lahko na lep, preprost način včasih podamo nekomu dobro 

besedo, mu polepšamo dan ali celo prihodnost. 
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Izberemo lahko skoraj vsako tematiko in jo prenesemo na 

papir. Kljub temu pa se pisci najpogosteje odločijo za 

ljubezenske teme, kar so mi potrdili tudi imenovani 

tekstopisci. Čeprav je teh besedil na tisoče, bodite izvirni, 

uporabljajte druge rime, drugačne besede, da bo besedilo za 

poslušalca postalo vsaj zanimivo. 
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8. NASVETI ZA ZAČETNIKE 

Na začetku moramo imeti voljo, željo, nato lahko začnemo. 

Najprej naj si zamislimo zgodbo, nato sledijo verzi. Hitro 

boste ugotovili, ali vam pisanje ustreza ali ne. Tudi tukaj 

potrebujemo nekaj »talenta«, tako kot pri vseh dejavnostih. Ni 

vsak za vse! Pišite iskreno o stvareh in izrazite mnenje, v 

katerega sami verjamete. Le-tako se bo tudi poslušalec lahko 

poistovetil z vami. V tem primeru boste tudi vi veseli, saj je 

iskrenost najpristnejša.  

Zelo veliko k pisanju pripomore tudi glasbeni posluh.  

Mogoče še ne na začetku, ampak kasneje je prav gotovo 

pomembno, da imate širok besedni zaklad. Pišite na 

svojevrsten način, s svojimi besedami in se izogibajte 

ponavljanja za drugimi.  

Cena pri besedilu ni pomembna, tako s strani tistega, ki piše, 

kot s strani prejemnika, kupca, izvajalca … Cena ne izraža 

kakovosti.  

Svetujem vam, da se raje zgledujete po dolgoletnih piscih in si 

mogoče najdete kakega mentorja, s katerim se pogovorite o 

svojem načrtu glede prihodnosti pisanja besedil. Mentorji so 

tako kot na vseh drugih področjih tudi tukaj zelo pomembni, 

če želite delati čim boljše. To pomeni, da morda poiščete 
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človeka, ki je že prebrodil neko podobno zgodbo, kot jo želite 

prehoditi vi in ta vas bo vodil. Lahko mu posredujete tudi 

svoje primerke besedil, da vas usmeri in posreduje naslednji 

korak. Veliko se lahko naučite od takih ljudi, zato ne vzemite 

tega nasveta kot neko »nepomembno stvar«. Prvi korak je že 

ta knjiga, ki je plod podanih informacij teh ljudi. Moram 

priznati, da so bili tudi v mojem primeru več ali manj 

zasedeni, a se ne ustrašite, saj se bo vedno našel kdo, ki vam 

bo želel pomagati.  

Mogoče še ne na začetku, verjetno pa vsak pisec doživi padec, 

ko mu zmanjka idej oz. tematike za pisanje. V večini primerov 

se ta kmalu povrne, zato se takih obdobij ne ustrašite. Pridno 

opazuje svoje življenje ter okolico in dobili boste ideje. 

Treba je poznati tudi slovensko slovnico, da se v pesmih čim 

bolj pravilno izražate, razen če z namenom kakšno besedilo 

napišete na drugačen način. Na splošno pa se moramo 

predvsem zaradi izvajalcev in poslušalcev držati nekih 

slovničnih pravilnosti.  

Tudi »tehnik« se učite čim bolj na široko. Imejte odprte oči, 

ušesa, vsa čutila, ki vam lahko dodajo neko vrednost. Več o 

tem sem že pisal v prejšnjih poglavjih. 

Zapomnite si naslednje: »Vsako besedilo mora biti poglobljen 

odtenek lastnega občutja.« 
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9. TRENUTNO STANJE GLASBENIH 

BESEDIL V SLOVENIJI 

Vem, da večina ljudi ne prepozna razlike med »dobrim« 

tekstom in nekim splošnim. A to se spremeni, če pogledamo s 

strani večine dolgoletnih tekstopiscev. Ti so že toliko razvili 

glasbeni čut, da prepoznajo, kam spada določeno besedilo. 

Mogoče kdo ne verjame, a zaupajte vase, in če boste vztrajali 

pri pisanju nekaj let, boste tudi vi sprejemali besedila z 

drugačnimi pogledi. To je dobro predvsem zato, ker potem 

kakovost besedil raste, saj se od posameznikov oz. te manjše 

množice lahko vsi učimo. Ste se že kdaj vprašali, zakaj v 

večini primerov nagrade na festivalih za najboljše besedilo 

dobivajo več ali manj isti ljudje? Zakaj glasbeni ustvarjalci 

tem ljudem zaupajo, da jim napišejo besedilo za festival? Ja, 

malo je potrebne tudi sreče, a v veliki večini je k temu 

pripomogla »kakovost« besedila. Ne vem, kako bi dejansko 

opisal »kakovost«, a ta beseda zajema vse, kar sem omenjal v 

predhodnih poglavjih. Žal pa je resnica takšna, da se avtorji 

besedil tega ne zavedajo ali pa se nočejo zavedati. Sedaj, ko 

ste že skoraj prebrali to knjigo in če ste pisec, vam svetujem, 

da vsaj poskušate upoštevati podane nasvete, ki ste jih bili 

deležni, ker v tem primeru verjamem, da boste pri pisanju 

besedil samo še rasli.  
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Mogoče je kdo izmed vas, ki prebira to knjigo, le še začetnik. 

Mogoče še ni napisal nobenega verza, a ga je nekaj le 

pritegnilo, da si pogleda, kaj piše v njej. To je odlično, saj 

obstaja verjetno še veliko neodkritih talentov, ki bi pa lahko 

postali odlični ustvarjalci besedil. Mogoče pa je čas, da 

začnete v tem trenutku.  

Zadnje čase je veliko napisanega na temo predvajanja 

slovenske glasbe na radijih, televizijah ... Tukaj lahko vsak 

izrazi svoje mnenje, a dejstvo je, da ima na splošno veliko 

ljudi možnost, da predvaja kakovostnejšo glasbo ter jo tudi 

predstavlja. S tem bi se kakovost celotne slovenske glasbe v 

prihodnje lahko še dodatno dvignila. 

Veliko glasbenih izvajalcev meni, da če sami napišejo 

besedilo, privarčujejo in/ali da bodo tako razvijali svoj stil. To 

mi je všeč, a na žalost moramo priznati, da le redki uspejo v 

tej smeri. Daleč od tega, da to ni mogoče, a teh je le mali 

odstotek. Poglejmo uspešne izvajalce, kako so začeli in kdo 

jim je ustvarjal glasbo in tudi sama besedila. Večina uspešnih 

ustvarjalcev je vsaj na začetku svoje glasbene poti sodelovala 

z izkušenimi ustvarjalci in so kasneje, ko so že dojeli 

delovanje glasbenega žanra, mogoče začeli postopoma tudi 

sami delovati na področju ustvarjanja lastne glasbe. S tem 

načinom lahko veliko hitreje napredujemo v vseh pogledih, ki 

spadajo h glasbi, a seveda to ni pogoj, to so le dejstva, ki se 

kažejo pri veliki množici glasbenikov v Sloveniji. 
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Če pogledamo narodno glasbo, smo v točki, kjer se veliko 

pesmi veže s popom. Tako upadajo povpraševanja po 

festivalih in nastajajo neki hitri ritmi, na katere ne moremo več 

normalno zaplesati valčka ali polke. Temu se ne moremo 

izogniti, kar je po eni strani tudi prav. A ne smemo pozabiti na 

svoje glasbene korenine v tej zvrsti. Nekoč smo bili evropski 

glasbeni vzor, lahko v prihodnje v tej smeri vztrajamo? Večina 

nas verjame, da pesmi in s tem tudi besedila nikoli ne bodo 

izumrla. Tako kot v tem trenutku bomo imeli tudi čez čas 

nekaj bolj in nekaj manj kakovostnih besedil. A važno je 

zadovoljstvo, saj je glasba en sam užitek. Če obstaja možnost, 

zakaj ne bi pisali besedil, ki bodo mogoče všeč še večji 

množici kot le našim najbližjim? Potrudite se, splača se, saj je 

glasba nekaj, kar se nikoli ne izbriše. 
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10.  MOJ ZAKLJUČEK 

Iskreno sem vesel ter hvaležen za vsako besedo, ki so mi jo 

podali izjemni tekstopisci. Zaradi teh besed sem veliko 

pridobil, imam pa tudi smernice, kako postajati vedno boljši. S 

to knjigo sem to znanje podal tudi vam.  

Vsem, ki želite prispevati poslušna besedila, želim, da vam 

čim bolje uspe. Kdor se bo resnično potrudil in neprestano 

vlekel voz v pravo smer, bo na koncu zagotovo poplačan 

(seveda je pri vsem treba imeti vsaj malo talenta in sreče). 

Veliko je ciljev, veliko življenjskih zmag, a naj vam na koncu 

izdam eno izmed lastnih glasbenih želja. Ta je, da moje 

besedilo zmaga na glasbenem festivalu in se zapiše v 

zgodovino, kot pesem, ki se bo pela še leta in leta. Tega si 

resnično želim in verjamem, da se z majhnimi zidaki lahko 

zgradi velika stavba, zato se bom trudil in izpopolnjeval svoje 

glasbeno znanje in mogoče me v prihodnosti doleti ta čast 

zmagovalca – ne toliko v prestižnem smislu, ampak v lastnem 

počutju, saj mi glasba pomeni vse. Kdor je s srcem v glasbi, 

ve, kaj želim povedati. Vsem tekstopiscem, glasbenikom in 

tistim, ki obožujejo glasbo, želim, da v njej uživate vsako 

sekundo, ko vam ton zaide v ušesa in da cenite glasbo, ki se 

ustvarja v Sloveniji.  
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Kot povsod drugje bodo vedno na eni strani bolj kakovostne 

pesmi kot na drugi, a vsak se trudi po svojih močeh in ustvarja 

po svojih željah. Zato je vsak posamezni človek tako poseben, 

ustvarja pa se tudi edinstvena glasba. 

 

 

»Glasba mora priti iz srca, vsebovati mora čustva. 

Drugače je to glasba brez pravega pomena.« 

 

Matej Trstenjak 

 

 

 

HVALA ZA BRANJE IN  

VELIKO USPEHA PRI  

PISANJU GLASBENIH BESEDIL. 
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ČE ME ŽELITE KAJ VPRAŠATI, 

LAHKO PIŠETE NA: 

trsta.starejsi@gmail.com 

 

OBIŠČITE PA TUDI MOJO SPLETNO STRAN Z 

NEUGLASBENIMI BESEDILI: 

www.besedilko.com 

MOGOČE SE BO KAKŠNO ZASIDRALO V VAŠE 

SRCE IN GA BOSTE ŽELELI UGLASBITI.   

 

MATEJ TRSTENJAK 

mailto:trsta.starejsi@gmail.com
http://www.besedilko.com/
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POVEZAVE:  

 
Društvo pesnikov slovenske glasbe: http://hohner.wix.com/dpsg2 

Narodnjak: http://www.narodnjak.si/  

Veseljak: http://veseljak.si/  

Ivan Sivec: http://www.ivan.sivec.net/  

Igor Pirkovič: http://igorpirkovic.si/  

Leon Oblak: http://www.leonoblak.com/ 

Barbara Kolarič: http://www.ansambel-ekart.si/ 

Vera Šolinc: http://www.vera-originali.eu/  

Feri Lainšček: http://www.ferilainscek.si/  

Matej Kocjančič: https://www.facebook.com/matej.kocjancic.3 

Matjaž Vrh: https://www.facebook.com/matjaz.vrh1 

Damjan Pasarič: https://www.facebook.com/damjan.pasaric.3  

Franci Smrekar: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004945304644 
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