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Banda FRIdom je spontano oblikovana skupina iz FRI 
amaterskih navdušencev nad glasbo in igrivostjo. 
 Sprva smo preigravali predvsem pesmi Beatlov, 
kasneje so začela nastajati igriva pa tudi sporočilna 
"avtorska" besedila in tudi melodije. Uspešnice "FRI-
žabice", "While True", "Narobe akademski svet", "Naš 
maček", "Večna pot 1-1-3" in "Asistent na FRI" so 
osvojile vrhove vseh lestvic popularnosti na FRI. Pred 

vami je prvi (beli) album øxFFF (idejno pa je že 
zasnovan tudi drugi 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 Jaki za miksanje 
in Nini za oblikovanje.  
 
FRIdom smo: 

Matevž Pesek (klaviature), 

Igor Kononenko (ritem-kitara, vokal), 

Branko Šter (solo-kitara, vokal), 

Mattia Petroni (bas-kitara), 

Nejc Ilc (bobni). 

 

 



FRI-žabice 

Veseli smo žaboni mladi 
iz FRI-bajerja. 

Vsi prfoksi nas imajo radi 
zaradi rega-kvakanja. 

 
Jaz sem žabica majhna, 

na FRI sem vpisana. 
Tu desetke se dobiva 

iz rega-kvakanja. 
 

Na programih rada se pasem, 
hrošče najraje jem. 

Študentske programe pregledujem, 
lačna iz FRI nikol ne grem! 

 
Doktorat v LKM končujem, 
nastala je robotska žabica… 

Iz umetne inteligence se norčujem, 
ne obvlada niti kvakanja! 

 
Genetske algoritme raziskujem: 

križanje, reprodukcija. 
Več ženskih žabic potrebujem 

za empirična testiranja. 
 

Mi smo žabice vesele, 
iz FRI-lužice. 

Nihče ničesar nam ne more, 
ko rega-kvakamo me! 
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Naš maček 
 

Naš maček je ljub'co imel, (mjav mjav) 
vasovat noč vsako je šel;  (mjav mjav) 

prišel je domov ves zaspan, (mjav mjav) 
ko mežnar odzvonil je dan. (mjav mjav mjav) 

 
Zbolela je ljub'ca močno, 
o joj, če več zdrava ne bo! 
Naš maček je jokat'začel, 
nobene več miši ni ujel. 

 
In ko mu res vzame jo smrt, 

naš maček se plazi potrt, 
življenje sovražit'začne - 

v soboto obesil se je. 
 

To žalost v eksempel povem 
neskrbnim vam mladim ljudem: 

Če dolgo živet' vam je mar, 
zaljubit' se nikdar nikar! 
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WHILE true na FRI bom  študiru 
 

Ko sem čisto majhen bil, 
vel’ko dudo sem dobil; 

WHILE true    jst bi dudo lizu! 
Malca v šol’ zan’č je bla, 
kuhar vpraša, kaj mi da; 

WHILE true   piškote jst bi jedu! 
 

Na zabavi deklica, 
neverjetno luštkana; 

WHILE true  jst bi s tabo plesu! 
Ko si me pogledala, 

prec sva bla zatreskana; 
WHILE true  jst bom tebe lubu! 

 
Neskončno ciklanje obvladam že, 

zato na FRI sem vpisal se; 
WHILE true  jst bom programiru! 

Uganko Jože spet nam da, 
al bo čokolada al piškota dva? 

WHILE true   na FRI bom študiru! 
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Narobe akademski svet 
 

Narobe, narobe, narobe akademski svet, 
narobe obrnjen, narobe akademski svet, 
narobe, narobe, narobe akademski svet, 

narobe obrnjen je zdaj ta naš svet! 
 

Asistent, asistent, asistent se zdaj boji,  
kakšno oceno študent mu bo dal! 

 
Profesor je kriv, če študent prav nič ne ve, 

profesor je kriv, če študent se ne uči. 
 

Magister dons manj zna, kot je včeraj inženir, 
bolonjska reforma je pravi špancir! 

 
Svobode akademske nihče danes ne pozna,  

akademskemu svetu denar je vladar! 
 

Učitelji pojejo, študenti pa ploskajo,  
učitelji pojejo, predavanj pa ni! 
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Ko banda FRIdom nam zaigra 
 

Ko predavanja odpadejo, 
ko predavanja odpadejo. 
Oj, kako bi rad bil zraven, 
ko predavanja odpadejo. 

 
Ko vodstvo FRI napije se … 

 
Ko prfoksi vsi zapojejo … 

 
Ko tajnice zaplešejo … 

 
Ko senatorji se objamejo … 

 
Ko študenti vsi diplomirajo … 

 
Ko asistenti vsi doktorirajo … 

 
Ko banda FRIdom nam zaigra … 

Oj, kako je fajn bit zraven … 
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Tam dol na Večni poti 
 

Tam dol na Večni poti stoji, stoji en FRI. 
(pa FKKT) 

Pod faksom pa špancira študentka, študentka FRI.  
(al FKKT) 

Iz okna dol jo gleda en zauber, zauber asistent.  
(asistent) 

»Oj študentka pridi k meni sej pr men pisala boš izpit.« 
 (boš izpit) 

»Jaz bi že prišla k tebi a bojim, bojim se odletet.«  
(odletet) 

»Nič se ne boj izpita saj lahka vprašanja ti bom dal.«  
(ti bom dal) 

»Ta prva naloga je lahka, obkroži A al B al C.« 
(al D al E) 

»Ta druga naloga je lahka; napiš program za hitrisort.«  
(quick-sort) 

»Ta tretja naloga je lahka, al drevo je al graf al sam seznam.«  
(al sam seznam) 

Asistent njen izpit je pregledu in ji, in ji je petko dal.  
(give me five) 

»Gimnazijo sem končala, a petko dobila šele zdaj!«  
(šele zdaj) 

 

 
 

 

 

 

 

6 



U Lublan' na Večni pot' 
 

U Lublan' na Večni pot' 
je ena luštna FRI 
je ena luštna FRI 
je ena luštna FRI 

U Lublan' na Večni pot' 
je ena luštna FRI 
je ena luštna FRI. 

 
U predavalnc' na FRI 

pa en mlad študent smrči. 
 

Na predavanju kr spi, 
kaj prfoks naj naredi?  

 
»Zbud se ti!« zakriči 
in študent odpre oči.  

 
»Pust me spat, ne se dret, 

od včeraj sem zadet!«  
 

»Moj sošolc notebook ma, 
zapisuje za oba.« 

 
Prav prfoks: »ko bo izpit, 
ta študent bo spet u rit!«  
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Dolga pot 

 
Hotel sem priti v ta kraj. 
Rekli so mi, da tam je raj, 

žaluzije so pametne 
in preproge so žametne. 

 
Vprašal sem vratarja, kje je vhod 

A rekel mi je, da ni lahko prid't not' 
Moraš se potrud't, poiskat' svojo pot 

Če se bo pa kej zatikal, je pa dobr' 'met u žepu šrauf'nciger 
 

A dolga je pot, 
dolga pot, 

a večna je pot, 
Večna pot 

 
Ugotovil sem, da ni slabo. 

Med poplavo na otoku smo. 
Tud' jaz 'mam svojo sobo, ki je prej nisem 'mel 

kot da na loteriji bi zadel. 
 

Sej bando FRIdom ustanovili smo, 
na FRIju sekamo in žagamo. 

WHILE TRUE igramo in kvakamo, 
in zdej prišli smo tud' v studio. 
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Večna pot 1-1-3 
 

Prve tri ocene v šol: 1,1,3. 
Prvi dan u srednji šol – isti vzorc se ponovi. 

Zares začel sem se učit in prišel na FRI. 
Mislil »usodi sem ušel«, a vpisan bil stotrinajsti ... 

 
Pravijo »Naključje je, pozabi na Boga!« 

A usoda čudna je – z nami se igra. 
Kot asistent sem telefon dobil: 1-1-3. 

Povrh je uganko Jože dal, če 1 plus 1 je 3? 
 

Večna pot 1-1-3 
Kako da je 1 + 1 tri? 

 
Na poroki sva zmenila se, da pamža mela bova 2. 

A ko drugič zanosila je, dvojčka sta bila. 
Odgovor na uganko sem dobil: 1 in 1 je res 3. 

Dons otroci moji stari so: 1, 1, 3. 
 

Oni dan v službi zmotim se, pokličem 1-1-3 
In na moje presenečenje modri mož se oglasi. 

Kot izgovor, zakaj klical sem, rečem »nekaj me skrbi, 
koliko 1 plus 1 je?« Pol'caj pravilno odgovori  

 
Večna pot 1-1-3 
1 in 1 je res 3! 
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Asistent na F.R.I. 

 
Dopoldne vaje  --- in sestanke tri, 
za nekaj ur na --- spletni učilnici! 
Popoldne pišem --- članek S.C.I.! 

Ponosno sem --- Asistent na F.R.I.! F.R.I. 
 

Projekt ne čaka --- mam časa pol noči, 
pol pa priprave --- dokler se ne zdani! 
Čez vikend čas za --- študij doktorski, 

saj hočem biti --- Asistent na F.R.I.! F.R.I. 
 

Denar ni važen --- dost ga itak ni! 
Prostovoljc sem --- za vse aktivnosti! 

Namest’ dopusta --- research v tuji-i-ni! 
Ponosno služim --- naši F.R.I.! F.R.I. 
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Vpiši se na FRI 
 

Vrednote sveta, katastrofa so, 
za denar se vsi grebejo, 

človeka, narave ne vidijo, 
čas in energijo zapravljajo. 

 
Dost mam! 

Na pravi smisel bi pokazal! 
Ljudem živeti bi pomagal! 
Nove rešitve bi ustvarjal! 

 
Vpiši se na FRI, 

ustvarjal boš vse noči. 
Vpiši se na FRI, 

programiranje da smisel ti.  
 

Potrebujemo nov svetovni red, 
to možnost da nam internet. 

Ponovno učimo se živet, 
človeštvu dviguje se zavest! 

 
Dost mam! 

Na pravi smisel bom pokazal! 
Ljudem živeti bom pomagal! 
Nove rešitve bom ustvarjal! 
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øxFFF 

 
FFF-FFFF 

RRR-RRRR 
III-IIII 

F.R.I.(F.R.I. na Večni pot') 
na Večni poti(F.R.I. na Večni pot') 

F.R.I.(F.R.I. na Večni pot') 
 

Če programiral bi robotke, 
al' če jedel bi piškotke, 

prid' na F.R.I. na Večni pot'! 
 

Pojma nimam, kaj bi rad. 
Sem šel na dan odprtih vrat. 

Ko sem zagledal F.R.I., 
premik v meni se zgodi! 

F.R.I.(F.R.I. na Večni pot') 
na Večni poti (F.R.I. na Večni pot') 

 
Bil na F.M.F. in na Fa.G.G., 

Bil na F.E. in tud’ na Fa.K.K.T. 
Izbral sem F.R.I. (na Večni pot') 

na Večni poti, (F.R.I. na Večni pot') 
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banda FRIdom: øxFFF 

 

Besedila:  

2:  slovenska Ljudska 

8: Brane 

Ostalo: Igor 

Melodije:  

2,4,6,7: slovenske ljudske (2: priredba FRIdom) 

8,9,11: Brane 

1: Donovan (priredba FRIdom) 

3: Leadbelly - CCR (priredba FRIdom) 

5: ljudska (priredba FRIdom) 

10: Idoli (Šaper, Divljan) – (priredba FRIdom) 

12: Beach Boys (Wilson) – (priredba FRIdom) 

Snemano v Studiu FRI 

Miksanje: Brane in Jaka Šter 

Oblikovanje: Nina Kononenko 

Tisk: po naročilu 

Cena: brezplačno 

 

© FRIdom,  Ljubljana, 2016 

Kopiranje in presnemavanje je dovoljeno. 
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