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Banda FRIdom je spontano oblikovana skupina
amaterskih navdušencev nad glasbo in igrivostjo iz FRI.
Sprva smo preigravali predvsem pesmi Beatlov, kasneje
pa so začela nastajati igriva, pa tudi sporočilna
"avtorska" besedila in tudi melodije. Uspešnice "FRIžabice", "While True", "Narobe akademski svet", "Naš
maček", "Večna pot 1-1-3", "Asistent na FRI" itd. iz
prvega albuma øxFFF so osvojile vrhove vseh lestvic
popularnosti na FRI. Pred vami je drugi album
Osvoboditev (idejno pa je že zasnovan tudi tretji
album ). Hvaležni smo za prostore, v katerih lahko
vadimo, prav tako hvala vsem na FRI za podporo in za
navdušenje nad živahnimi ritmi in hudomušnimi
besedili. Hvala Nini za oblikovanje in Jaki za pomoč pri
miksanju.
FRIdom smo:
Matevž Pesek (klaviature),
Igor Kononenko (ritem-kitara, vokal),
Branko Šter (solo-kitara, vokal),
Mattia Petroni (bas-kitara),
Nejc Ilc (bobni).

Zunaj F.R.I. takih ni!
Marinka, naša Marinka,
zunaj F.R.I. takih ni!
Mentor reče: “To je pa res problem!”
Marinka prec servira teorem.
Erik naš 'ma že Zlati znak,
zunaj F.R.I. takih ni!
Mentor reče: “Naj bo k'r tak pristop!”
Erik prec prav': “To je ad-hoc!”
Naša FRI, nova lepa si,
zunaj F.R.I. takih ni!
Navdušeni so vsi profesorji,
piškot in kava glave ohladi.
FRIdom naš, dobro nam igraš,
zunaj F.R.I. takih ni!
Mattia bas ima, Nejc pa ropota,
Matevž trobento na klavir igra.
Brane solo igra, žge ga kar za dva,
Igor brenka, skupaj kvakata.
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Doktorski študent
Na F.R.I.
lučka gori.
Kaj se godi
sredi noči?
L'ubl'ana že spi,
a na F.R.I.
z delom hiti
študent doktorski.
Kol'ko strani
napisal rad bi,
da ko se zdani,
zadovoljen boš ti.
Dekle ihti:
»Domov te več ni!
Srce ti gori
samo za F.R.I.!«
Fant jo miri:
»V mojem srcu si ti!
S teboj bom vse dni,
ko doktorat se zgodi.«
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Profesor
Zjutraj naš profesor se prebudi,
natakne očala si.
Spet pokaže enačba se mu pred očmi,
o njej že tuhta tri dni.
Narobe oblekel srajco je, kavbojke so raztrgane,
še znucane superge nase da, na faks gre brez zajtrka ...
Nima kravate in ne glavnika,
(in) tudi denar ga prav nič ne mika.
Na predavanjih pogosto se spozabi
in začne razmišljati o enačbi ...
Študentom se profesor naš mal' trčen zdi,
o številkah vedno govori.
Na vprašanje odkima, češ, to važno ni,
enačbi ves svoj čas posveti.
Na sestanek spet pozabil je, tudi na družabno srečanje.
Kar naenkrat pa se spomni vprašat te, kolk' ena plus ena je?
Skuhan čaj že zdavnaj se je ohladil,
ko spomni se, da bi ga spil.
Med pogrevanjem se ričet mu je zasmodil,
ker v enačbo se je zatopil.
Na kosilo pozabil je, saj rezultat je presenečenje.
Končno le ugotovi, da ena plus ena je tri ...
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F.R.I.-teza blues
F.R.I-teza magistrska: »Programirat' se ne da«!
Vrli študenti na F.R.I. na izpitu so padli vsi.
Profesor ne dovoli guglat', k'r sami mor'jo programirat' --a programirat' se ne da!
F.R.I.-teza doktorska: »Logično sklepat' se ne da«!
Vrli študenti na F.R.I. so na izpitu popadali.
Profesor ne dovoli guglat', k'r sami morajo razmišljat' --a logično sklepat' se ne da!
F.R.I.-teza znanstvena: »Diplomirat' se ne da«!
Vrli študenti na F.R.I. za denar bi delali.
Kdo bi sploh še rad študiru, knjige pusti rajš' pr' miru --saj diplomirat' se ne da!
Nova FRIteza koristna je za vse, ki študij jim ne gre!
Namest' izpita na F.R.I. ocvrta FRIta se dobi!
Tud', če guglati ne moreš, programirati ne zmoreš --namest' diplome dobiš pommes-FRI ...
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Moja generacija na Večni poti
Govori se, da so faks zgradil', (F.R.I. na Večni poti)
velik' so ceglou porabil'.
(F.R.I. na Večni poti)
Ke se bom vpisat šou,
(F.R.I. na Večni poti)
programirat' j'z z'lo r'd bi znou. (F.R.I. na Večni poti)
F.R.I. -- na Večni poti
Na FRI v resnici luštn' je, (F.R.I. na Večni poti)
sploh, če te zanima, kar t'm dela se. (F.R.I. na Večni poti)
Vsak dan se kej naučim (F.R.I. na Večni poti)
r'd bi diplomiru, preden osivim. (F.R.I. na Večni poti)
F.R.I. -- na Večni poti
Prfoksi k'r solidni so,
(F.R.I. na Večni poti)
res pa velik' zahtevajo.
(F.R.I. na Večni poti)
Algoritme rad imam,
(F.R.I. na Večni poti)
programirat' zdaj že znam. (F.R.I. na Večni poti)
F.R.I. -- na Večni poti
Piškoti zanimivi so,
(F.R.I. na Večni poti)
pa tud' kavo kuhajo.
(F.R.I. na Večni poti)
Scena je fantastična,
(F.R.I. na Večni poti)
ko banda FRIdom zaigra.
(F.R.I. na Večni poti)
F.R.I. -- na Večni poti
for ( i=0; i<N; i++)
F.R.I. -- na Večni poti
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Šraufnciger
Šou s'm u trgovino, -- deb' kupu šraufnciger.
Prodajalc me je uprašou -- če nej bo trotl ziher.
Reku s'm, da rab'm – čist' navad'n šraufnciger.
Ni treba, de je fensi, -- sam' da šraufou lohk' bom hit'r.
Takih ne držimo, -- sam' pametne imamo
Ka'šn IQ, EQ, IF, -- ELO-rating damo?
Ko začel je z GPS-om, -- že s'm bežu iz štacune
Ne bi r'd 'mel tak'ga, -- k' od mene b'l razume
Rad bi dobil
sam navad'n šraufnciger
To je vse, kar rabu bi
Pametno 'mam hišo, -- pamet'n 'mam avto,
pameten bicik'l, -- pametno lopato.
Razpravljajo in mešajo -- politično solato,
jaz pa delam vse pr' hiši, -- nimam časa za debato.
Vse več pameti imamo v napravah
Vse manj pameti imamo v glavah
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Še mal', pa doktoriral bom
Tema doktorata b'la je odobrena,
sem mislil, da na konju sem.
Komisiji všeč ideja ni nobena,
kaj storiti, več ne vem.
Še mal', še mal',
še mal', pa doktoriral bom.
Še mal', še mal',
še mal', pa doktoriral bom.
Namesto doktorata bobne rajš' študiram,
in za družinico skrbim.
Z disertacijo odlašam, mentorja živciram,
da mal' časa pridobim.
Rok za doktorat kaj kmalu bo potekel,
ob zid sem postavljen bil.
Sedaj ali nikoli sam sebi sem rekel,
in doktorat se je zgodil.
In zdaj, in zdaj,
(in) zdaj pa doktoriral sem!
In zdaj, in zdaj,
(in) zdaj pa doktoriral sem!
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Orel
Orlov krik iz višav je naznanil,
iz niko-garšnje oblasti nas predramil.
Hijena - in tud' podgana - se boji,
da orel ne izkljuva ji oči.
Orel naš je najvišji,
pa še višje poleti.
Domač živalski vrt zapusti,
leti visoko nad F.R.I.
Vsaka lena miš se boji,
kaj bo po koncu niko-garšnje oblasti.
Vsa golazen raje zbeži,
da skrije se pred orlovimi očmi.
Strasti naj umirja orlova preudarnost,
da v naravi lahko se širi ustvarjalnost.
Napetost prisile naj popusti,
da sproščeno sodelovanje oživi.
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RoboLiga
Povej mi, dekle, v kateri ligi naj tekmujem.
Da vid'š, kok' s'm dob'r, k' vse po vrsti premagujem.
V Roboligo se prijav', t'm je hudo,
konkurenca ubijalska in nagrade bajne so.
V Roboligi je fajn, tam imajo tud' bend,
poleg tega pa je t'm tud' moj najbol'ši frend.
Vseeno je, fant, v kateri ligi ti tekmuješ.
Res si z'lo dob'r in vse po vrsti premaguješ.
V Roboligi frajer si, da je k'r hudo,
a za mene časa nimaš, zato noči bolj prazne so.
Drug' fant je bolj fajn, ima tud' svoj bend,
od zdaj naprej bo on - moj najboljši frend.
Poglejte, dekleta, zmagal sem v Roboligi.
To je bolj kul, kot da vsak večer bi bil ob knjigi.
Podpisujem avtograme, dajem intervjuje,
glavni sem car, F.R.I. me v zvezde kuje.
Kaj ti bo model, ki ima nek svoj bend,
če pojma nima, kam – kaže sodobni trend.
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Gnila znanost
Akademski svet res ljubiš? Maš dober položaj,
prijatelje snubiš, usluge dobiš nazaj.
Kupuješ si citate, ne poglabljaš se,
napihuješ rezultate, izpustiš preverjanje.
Znanost si pokvaril, predolgo si to počel.
Na stvari si se navadil, na katere se ne bi smel.
Napoveš, kaj boš dognal, kot da prihodnost bi poznal,
al' si se zlagal, al' jasnoviden si postal?
Sam sebe promoviraš, podatke prikrojiš,
na resnico se ne oziraš, da le projekt dobiš.
Vse je inovativno, robustno, originalno,
odlično in stabilno, splošno uporabno …
V publiciranju tekmuješ, besedičenje prodajaš.
Kongrese obiskuješ, da medijem ugajaš.
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FRI-ljubljen
Te študenti majo rad'?
Kol'k' je člankov SCI?
Kol'k' Nobelovih nagrad?
Vpiši največ tri!
FRI-kracija ti pove,
kaj je najpomembnejše.
Če pa priden nisi ti –
ni bilo aktivnosti!
EEEEEEEEEEJJJ!
FRI-kracija
me nadzira,
ustvarjalnosti oskubljen
sem FRI-ljubljen!
Študent, ki je prepisoval,
prfoksa bo nadlegoval.
Študentu reči, da ne ve,
to se danes pač ne sme!
Pravilnik beri in statut,
pravnik biti je adut!
Vsak dan s papirji si zasut,
delo je kaput!
EEEEEEEEEEJJJ!
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Osvoboditev
Praviš: »Razum je vse!« Res, močno orodje je.
Tehnologijo da, a bistva ne prepozna.
Moč in nadzor imaš, sreče pa ne poznaš.
Vsak dan je poln skrbi, pozabil si dihati.
Sončni žarek te zbudi, presenečen odpreš oči.
Mimoidoči se nasmehne ti, strah te zapusti.
Naj se ti odpre srce! ooooooooo
Življenje lepo je, LJUBEZEN se dotakne te.

Kje dobiti ansambel, ki poje o računalništvu?
Organiziram veliko proslavo
za cenjene goste, ki nosijo slavo,
kulturni program za najvišje sloje,
znani ansambel, ki o računalništvu poje.
Banda FRIdom preveč neresna je,
premalo znana in prepoceni je.
Raje bom plačal, da bo na nivoju,
ustreči je treba najvišjemu sloju.
Prav tako dobro bo brez računalništva,
samo da skupina je resna in slavna.
Ponos in resnobnost znak je bolezni,
smeh je normalnost, prav vsi smo ga potrebni,
življenje je prekratko za ceremonije in zadržanost,
srečo ti lahko da le odkritost in spontanost.
12 + BONUS: 13

banda FRIdom: Osvoboditev
Besedila:
5, 6, 9: Brane
7: Brane in Igor
Ostalo: Igor
Melodije:
1: makedonska ljudska (priredba FRIdom)
2: ljudska starogradska (priredba FRIdom)
3, 6, 8, 10, 13: Brane
4: Igor
5: Pete Townshend (priredba FRIdom)
7: Paul McCartney (priredba FRIdom)
9: Jimmy Page & Robert Plant (priredba FRIdom)
11: Goran Bregović (priredba FRIdom)
12: Deep Purple (priredba FRIdom)
Snemano: Studio FRI
Miksanje: Branko Šter in Jaka Šter
Oblikovanje naslovnice: Nina Kononenko
Tisk: po naročilu
Cena: brezplačno
© FRIdom, Ljubljana, 2017
Kopiranje in presnemavanje je dovoljeno.
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