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si o a se e ič: vsega je kriv oško uha 

 

o  je ko opi a, prseže  

riba raca rak 

 

ej, js pridem takoj nazaj 

če aš kaš o škatlo, ejh o 

kok mejhno 

mejhno 

 

to je zate 

 

sa o je e lase so ašli v ka io u 

kok grozljivo 

on je pa reko preplaval 

kok grozljivo 

njo je aj rž ka  zakopal 
grozljivo, je e ti, že ska da es sploh i več var a, ikjer 

 

pol pa a pošto 

 

nisem si mislila, da je res taka razlika v spanju 

 

pa na upravno enoto 

pa a davč o 

 

na fejsbuku 

o, mejhen, mejhen o 

na fejsbuku 

js nisem na fejsbuku 

m, l 

tako apišeš 

r, r, p 

 

pri poslu se lahko zanesete le nase - in na nas! 

 

pa nazaj na upravno enoto 

 

a ereš ajt g 

nee 

 

a ereš? 

zate 

 

revolu io ar o ležišče, ki osvaja z udo je  

 

una prasica 

prasica 

una prasica, kao da je mati samohranilka 

prasica 

vsak mese  ji akaže  d ar 

ona je pa samohranilka  
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prasica 

kolk 

kaj kolk 

kolk ji akažeš 

120, prasici 

čaki, stari, a pak a i to al al 
120? 

pa kaj košta e  ul , e e je at 

prasi a si pa pol kupuje š i ke i  askare, da lovi fukače 

prasica 

 

pol pa na zavarovalnico 

pa azaj a davč o 

 

ja, ja, spet si tu 

spet si v sosednji sobi 

sliši  te, ko dihaš 

 

življe je je lahko u aza o 

zakaj i il tudi vaš avto? 

 

ej, a ti veš a pa et datu e za ja uar i  are  

prvi, drugi, tretji, četrti 
 

e, saj i res, da te sliši , ko dihaš 

ne dobesedno 

a pak te sliši , ko dihaš, ker si spet tu 

v sosednji sobi 

e ore  si po agat, se  ti že povedala, kolikokrat se  ti že povedala, da si e ore  po agat 

 

o gospa, kake pasme pa je? 

eša ček 

jaz se  i el kraškega ovčarja 

o, a res 

ja in veste kdo mi ga je ukradel? 

kdo? 

hrvatje! 

o, a res 

s o živeli o  eji i  so i sosedje pol povedali, ko je izgi il, oj pes 

hrvatje! 

hrvatje so mi ga! 

o, a res 

 

pol, e, pizda, ej, pol e je čakal pred šolo, ene, kaj jaz vem, mislim, je blo kake tri, al kaj ve , ogoče še več, 
isli , ves ta čas je čakal pred šolo, ej, a si predstavljaš, pizda, isli , e e štiri ure, če i lo, kaj jaz ve , ogoče 

je lo tud pet ur, isli , saj se e spo i  več prav, pol, e, pol se  ga pa vidla, pa o  e e i, a srečo e i 
vidu, e, pol, pol se  pa po eg ila, se  šla a drugi stra i ve , pol pa ga ise  več ikoli vidla, isli , sej tud 
štopala ise  ikoli več, isli , ej, res, hvala lepa, a si predstavljaš, isli , kak a ijak, pizda, ej 
 

pa na zavod za zaposlovanje 

 

peti, šesti, sed i 
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enaindvajset 

13. november 2005 

 

ejh o škatlo 

mejhno 

kok mejhno? 

pa kaj jaz vem 

mejhno 

 

vrste, vrste, vrste, vrste 

 

ne, ne, to mi ni zadosti 

hoče  se te dotak it, hoče  se te dotikat, hoče  te polju it 

a e zastopiš? 

 

življe je je epre e ljivo, ga dovolj cenite tudi vi? 

 

a pošto 

 

fejsbuk 

ne zastopim 

otroci 

ne zastopim 

 

en ma lep glas 

en je pameten 

e  je eže  

en je visok 

en je zabaven 

e  je oča  

en je topel 

 

kam pa, gospod? 

a davč o, davč a uli a  

oh, sočustvuje  z va i 
 

splav, že e ve  kateri 

mi je povedala 

to bi morli prepovedat 

babe nesposobne 

fukat ja, pameti nobene 

pol pa aj davkoplačeval i to plačuje o 

a veš, kolk košta e  splav 

a veš, kolk košta 

i  jaz o  to plačval 
ne, to bi morli prepovedat 

to i orli uki it, aj plačajo sa e 

babe, fukat ja, pameti nobene 

i  pote , res, ja, kje je pa tu kakš a orala 

to je umor 

ma dej ga srat 

ne 
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ne gre za to 

gre za to, da to košta, košta i  to plačuje o davkoplačeval i 
 

ise  jaz kriva, če ste vi rev i, gospa, i  tud va  ise  dolž a ič dajat 

dejte zaslužit, tako kot zasluži  jaz 

i  da vas i sra  otroke tako okoli vlačit 

v služ o pejte i  pošte o delajte i  jih o lečte kot se spodo i i  jih pošljite v šolo 

da vas ni sram 

 

osmi 

 

pred dvema dnevoma 

v taksiju 

po oči 
pozno 

pijana 

mudilo se ji je 

k njemu 

pozno 

po oči 
pijani 

 

vozi, iško! 

 

o  je ko opi a, prseže  

 

a oš kofe? 

e, hvala, že a  

 

deveti, deseti 

 

hrvatje 

 

gre za to, da je to drago 

 

gre za to, da so vsi juž jaki isti 
 

pa kaj, če je prodajal orožje 

saj je tud slovenija mela kaj od tega 

ja, sa  še z iri je dal tolk v svoj žep 

pa saj u ikoli i lo ič dokaza o 

in je tud slovenija mela kaj od tega 

tolk ki te je šlo tud v držav o lagaj o 

pol pa kaj, če je prodajal orožje 

 

ta le je, a ga vidiš, to je u , to je u , a veš, u , k si je spol spremenil 

a ga vidiš? 

 

zate 

zmiri zate 

 

enajsti, dvanajsti 
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a si ajdla škatlo 

ne 

 

še z iri zate 

 

si o a, a oš kofe? 

 

tuzla, 25.maj 1995 

moj zadnji dan mladosti 

 

ne morem brez tebe 

lahko i e še e krat toliko let 

in lahko se pretvarjam, da to ni res 

 

a veš kak vic? 

 

kakše  oški pa si? 

 

trinajsti 

 

men se zdi, da ti je v bistvu kul 

pa če je ko opi a 

ja, ja, to kar tko govoriš 

v istvu ti je luštka  

ne 

ja 

ne 

ja 

ne 

dej, dej 

 

te mamice mlade, k ne znajo poskrbet za svoje otroke 

dej, nehi, mile 

ne, ne, jaz bom svoj bicikl pustil, kjer bom hotel 

mamice pa nej poskrbijo za svojo mularijo, da se ne mota okoli 

mile, pa umakni kolo, no 

ič ga e o  u ikal, a i e aj poskr ijo za ul e 

ile, i ikl si parkiral a otroško igrišče, sa  alo stra  ga zapelji 
 

trinajsti 

e, to si že rekel 
štiri ajsti ja uar 

petnajsti 

 

prasica, prasica 

pol pa mi reče, da sa  o a vstaja po oči i  sa o o a preo lači usrane plenice in sam ona pere in kuha 

a sem jo jaz nagnal stran? 

pa sej bi jo moral, prasico gnilo 

 

šest ajsti 
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ja, ja, tile rdečkarji esposo i 
pol je pa vsega on kriv, a ne 

pol pa orožje pa trgov i s smrtjo 

a ne 

 

sede ajsti, ose ajsti, devet ajsti, dvajseti, e ai dvajseti, dvai dvajseti, trii dvajseti, štirii dvajseti, 
peti dvajseti, šesti dvajseti, sede i dvajseti, ose i dvajseti, devetindvajseti, trideseti, enaintrideseti 

januar 

in potem? 

za marec 

aha 

prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sed i, os i, deveti, deseti, e ajsti, dva ajsti, tri ajsti, štiri ajsti, pet ajsti, 
šest ajsti, sede ajsti, ose ajsti, devet ajsti, dvajseti, e aidvajseti, dvai dvajseti, trii dvajseti, štirii ddvajseti, 
petindvajseti, šesti dvajseti, sede i dvajseti, ose i dvajseti, deveti dvajseti, trideseti, e ai trideseti 
marec 

in potem? 

 

pote  zasliši  korake po stop i e 

in pride prvi, ki ni ti 

in pride drugi, ki ni ti 

in pride tretji, ki ni ti 

i  pride četrti, ki i ti 
in pride peti, ki ni ti 

 

pejd stran, smrkavec nevzgojen 

gospod 

a te a a i aučila, kaj je privat a last i a 

stric 

smrkavec, poberi svoje smeti ven iz mojega smetnjaka 

ampak sej sem samo... 

i aš kaj etat v aše s eti, a ti je to jas o 

sa o papirček od sladoleda sem vrgel 

smrkavec nevzgojen, to je moja kanta, pober ven! 

 

tuzla, 25.maj 1995 

tvoj zadnji dan mladosti 

 

fejsbuk 

a fejs uku se učijo ko u i irat 

pa odnosov 

fejsbuk so dotiki dandanes 

strašljivo, ar e 

 

strašljivo, ar e 

 

črka o, ala 

in pol l, r, r, p 

tako 

 

opica 

majke mi 

majke mi 
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opica 

 

strašljivo, ar e 

 

že ske se realizirajo šele takrat, ko rodijo 

aha 

a veš 

aha 

a veš 

jaz se  se realizirala že trikrat 

kaj pa zdaj? 

 

dekle, dekle, nisi pobrala pasjega dreka 

pa dejte no, a je to kak drek, od tega mini pi ča 

deklica, zdej pa pomisli 

kaj i ilo, če i vsi to počeli? 

 

opica 

i  še e a 

opica, majke mi 

majke mi 

majke mi 

 

si predstavljaš, da i vsi to počeli? 

 

ne hodi k frizerju 

ne lakira si nohtov 

ne puli si obrvi 

e upora lja š i ke 

pudra 

ali maskare 

ne nosi modrca 

e rije si pičke 

a je to kakš a že ska? 

 

da i vse že ske za ko tra ep ijo upora ljale splav? 

država i a krotirala 

  

a oš kafe? 

 

pa et a že ska se sčaso a auči o čudovati svojega oža rez vzroka 

 

gospodič a, daj i s eti 
kaj pa boste z mojimi smetmi 

a jih ločuješ, a? 

jih ločuješ? 

a veš, da zdaj el lok plača, če i špektor ajde apač e s eti v ka ti? 

a veš? 

daj mi smeti 

teta, puste moje moje smeti pr miru 

aha, lej jo, g ile češ je  oter, a e veš, da gre to v orga ske odpadke, a e veš 

in glej jo, tetrapak od leka, a e veš, da gre to v e alažo 
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teta, dejte mi nazaj moje smeti 

 

uprav a e ota, pol davč a, pol zavaroval i a, pol zavod za zaposlova je, pol e ter za so ial o delo, pol otar, 35 

eurov, pol banka 

 

ne, ne, to ni ljubezensko pismo 

ne, ne, to ni ljubezen 

ne, ne 

ne 

 

pol spet notar, 67 eurov 

 

breza v vetru 

obsijana s soncem 

 

ministrstvo za okolje in prostor 

 

senca 

 

pote  prideš po stop i ah i  te lahko gleda  v hr et 

ješ se dvič 

medtem ko te gledam v hrbet 

 

te  se vid, da i aš otrok 

kako  

isli , kako to isliš 

pozitiv o žarčiš, a veš, isli , to 

 

takrat, ja veš, i lo 

mislim, so bli slabi cajti pa to 

pa ni blo za jest tolk 

mislim, blo, ampak malo 

a veš 

 

vsako jutro si šel po friše  kruh 

in sprehodil psa 

 

oče  ti it v apoto 

 

grem jaz ireni povedat, naj se pripravi 

 

sekretariat mestne uprave 

 

pripravi se, irena 

 

dva vica vem 

 

pol pa spet k notarju, 21 eurov 

 

in potem in potem 

 

kakš a je razlika ed seda jo i  odočo slove sko vlado? 
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seda ja je e ig a, odoča pa alig a 

ha ha ha ha ha ha 

 

on: ne dotikaj se me 

ona: samo objela bi te rada 

o : oče , da e o ja eš 

ona: pa kaj je narobe z objemom 

on: pust me pr miru  

 

o či a, oddelek za ureja je prostora 

 

dvojni viski brez ledu in velik kozarec vode 

 

kakš a je razlika ed slove ijo v socializmu in slovenijo v demokraciji? 

v socializmu je vladalo enoumje, zdaj pa vlada slaboumje 

ha ha ha ha ha ha 

 

kako že, kako že gre 

vze i še e  košček ojega sr a 

ja, tako 

zlo i še e  košček ojega sr a 

bejbi 

ja, tako gre 

i ej še e  košček ojega sr a, če se zarad tega olje počutiš 

tako 

 

pote  je rekel, da o  že e i ikoli že ski lizal pičke 

 

pote  je rekla, da se počuti po iža o, ko oške u fafa 

da to erada poč e 

 

potem je dodal – isli , ji e i lizal pičke, če e i ila po rita 

 

cesarju, kar je esarjevega i  ogu, kar je ožjega 

 

ona ga vidi 

on sedi tako, da ga ona lahko vidi 

on ve, da ga ona vidi 

ona ve, da on ve, da ga ona vidi 

on sedi tam in je sam 

ona je sama 

lahko bi stopila do njega 

e a, dve, tri, štiri, pet, šest 

lahko bi stopila do njega 

šest korakov 

 

sem si na you tubu naredu playlist janis joplin, stari 

pol pa vidim summertime v izvedbi janis in jimija hendrixa 

pa gre  poslušat, ise  vedu, da sta ji i i  ja is ta ko ad skupi igrala 

in, stari, kako sranje, en idiot se je doma na kitaro posnel, en totalen amater, majku mu, pa se je skompiliral na 

summertime 

majku mu, amaterju 
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pol pa folk sa  pre ere to i for a ijo, pa e posluša, ajku u, take i lo tre a zapret 

 

mestno redarstvo, 150 eurov 

 

potni list, prosim 

pa semle za mano 

izpaznite nahrbtnik 

slecite se 

kaj mate tele tablete? 

zakaj to rabite? 

a so to dovoljene substance? 

a mate kak papir za tole? 

zakaj ste pa pobriti? 

a se va  zdi to tako or al o, da ste že ska pa po riti po glavi? 

vse slecite! 

zdej se pa sklo ite pa razširite rit ici! 

v redu 

zdej se pa oblecite nazaj 

kaj ste rekli? 

a ste kaj rekli? 

neki ste rekli! 

a se va  zdi, da je e i tu za av o v vašo rit gledat? 

a? 

a se vam to zdi? 

a se va  zdi, da je e i tule za av o gledat vse te riti, k hodijo čez ejo?  

 

jebemumater 

 

lahko bi stopil do nje 

e a, dve, tri, štiri, pet korakov 

lahko bi jo pogledal, lahko bi se ji nasmehnil 

lahko i jo po ožal po ra e u 

lahko bi jo prijel za pas 

lahko bi se mu nasmehnila 

bi ga pogledala 

pet korakov 

 

davč a 

upravna enota 

notar, 144 eurov 

 

potem pa, potem pa 

 

odvet iška pisar a,  eurov 

 

o a i pa prav ič lepa že ska 

pa se ma za neki 

pa tud pametna ni lih 

sam nosi se pa, to pa ja 

nosit se pa zna 

 

šest korakov 
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oblaki se grmadijo 

vedno temneje je 

nevihta bo 

 

pet korakov 

 

ne, ne, to ni ljubezensko pismo 

 

gospa je mal predebela 

pa al preveč kadi 
pa tud kozarec precej rada nagne 

pa umivat se ji tud ne da lih, no 

sa  kur , veš, plača pa do ro, i z ir da še zrave , isli , kur , kaj, ti pošte o pove , prav z veselje  ji poliže  
pičko 

 

trinajstletnik je posilil trilet o pu čko, si slišal 
kje pa 

nekje v angliji, kaj vem 

kaj pa starši 
ma ne vem, menda ga je mama dobila 

pa to je za z oret, isli , kaki so to starši 
jah e ve , i ič pisalo, e da e i čist or al i 

a, ja or al i, ja, ti že e orjo it or al i, to so starši krivi 
taki ljudje sploh ne bi smeli met otrok 

takim ljudem bi morali prepovedat met otroke 

 

če i jaz rodila otroka, ki i il prizadet, i ga dala kastrirat 

o ti prasi a, ga iš se i, še it otroka i ava, ti pa že govoriš o te , da bi mu odrezala jajca 

 

a da i ič aro e? 

 

še še še še 

 

i  ehaj že jokat! 
 

hamza al khatib 

če u e i prestrelili o eh rok, e i ihče vedel za j 
če ga e i učili z elektrošoki, e i il po televiziji 
če u e i odrezali penisa, ne bi o njem brali v časopisih po ele  svetu 

če e i i el ožga ih prsi, e i i el a googlu . 8 .  zadetkov 

če ga e i u ili pri tri ajstih letih, e i postal slave  

 

bizarno 

tri ajstlet ika je v petek, .avgusta, toč o o  ih i   i ut zadela strela   
bizarno 

 

še še še še 

 

zakaj sploh jokaš? 

 

angelina jolie ima na googlu 144.000.000 zadetkov 
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zvoni 

glasno 

ura je šest 

iz sosed je so e se sliši s eh 

dro e  i  eže  

nekdo nekoga zapeljuje 

s smehom 

dro i  i  ež i  

 

pote  odpreš vrata 

 

koraki 

 

e a, dva, tri, štiri, pet, šest 

 

tuzla, 25. maj 1995 

najin zadnji dan mladosti 

 

med in mleko 

indija koromandija 

 

e krat a leto si privošči  dopust v olj eksotič ih krajih 

letos sem bil v indiji 

v bordelu sem seksal s petletnico, desetletnico in petnajstletnico 

petnajstletnica mi ni bila po okusu 

če e razu ete, kaj hoče  reči 
 

indija koromandija 

med in mleko 

 

kakš i so vaši o čutki o  dvajsetlet i i razglasitve sa ostoj osti repu like slove ije? 

 

greš po sil ih šte gah a skret i  ta  je skret za i valide 

a že ske  skretu je apisa o kaje je prepoveda o, a oške  skretu pa so zrave  pisoarjev pepel iki 
 

na bruhanje mi gre 

na bruhanje mi gre od slovenske vlade 

na bruhanje mi gre od slovenske zakonodaje 

na bruhanje mi gre od slovenskega nacionalizma 

na bruhanje mi gre od slovenskega seksizma 

na bruhanje mi gre od slovenskega pohlepa 

na bruhanje mi gre od slovenskega naroda 

a ruha je i gre od slove skega ritoliz ištva 

na bruhanje mi gre 

 

ej, sa  za tvojo i for a ijo, tud a že ske  skretu so pepel iki 
 

si kdaj opazil, kako so ljudje v resnici lepi? 

debeli in suhi, visoki in majhni, vsi ljudje so lepi 

z veliki i osovi i  preveliko razdaljo ed oč i 
s preširoki i lič i a i 
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z nepravilnimi zobmi 

in pravilnimi 

s pleša i i  gosti i las i 
s pobritimi glavami  

z debelimi ritmi in pivskim trebuhom 

s pogriže i i ohti 
z mastnimi lasmi  

z veliki i i  ajh i i ušesi 
kako so lepi 

si kdaj opazil, da so vsi ljudje lepi 

 

kaj o  aredila, ko ojo vsi oji prijatelji odšli? 

 

na bruhanje mi gre od samostojne republike slovenije 

 

danes, ko postajam pionir,  

daje  čast o pio irsko esedo 

da se o  prid o učil i  delal, 
da o  spoštoval starše i  starejše ljudi, 
da o  zvest i  iskre  tovariš, 
ki izpolnjuje dano besedo 

 

da o  hodil po poti aj oljših 

cenil slavno delo partizanov in naprednih ljudi sveta, 

ki želijo svo odo i  ir 

 

da bom ljubil svojo domovino, 

vse njene bratske narode, 

da o  gradil ovo življe je 

pol o radosti i  sreče 

 

o, ti pizda komunajzarska 

 

učiti i  delati 
spoštovati starše i  starejše ljudi 

iti zvest i  iskre  tovariš 

izpolnjevati dano besedo 

hoditi po poti aj oljših 

ceniti slav o delo partiza ov i  apred ih ljudi sveta, ki želijo svo odo i  ir 

ljubiti svojo domovino in vse njene bratske narode 

graditi ovo življe je pol o radosti i  sreče 

 

o , ti pizda komunajzarska 

 

kako so vsi ljudje lepi, si že kdaj opazil to? 

 

radost i  sreča  
med in mleko 

 

o, ti pizda 

 

indija koromandija 
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med in mleko 

 

pet let 

deset let 

petnajst let 

 

pet let 

deset let 

petnajst let? 

o ne, to pa ne 

 

lej, vse  a  je jas o, da o e i že ski i lih v užitek et tiča v ustih 

isli , a veš, dej o si to lepo priz at i  štartat od tu 

okej? 

okej 

torej, punce, štarta o od tu 

ampak vse bi pa rade dobro fafale, a je tako? 

kako ga zadovoljiti? 

eno samo pravilo je pri fafanju, punce 

o e a teh ika, ič od tega 

samo pretvarjat se orate, da o  fafa ju esko č o uživate 

da so vaša usta areje a za jegovega kur a 

da je vse, kar si v življe ju želite jegov kura  v vaših ustih 

da je njegov kurac slasten in vznemirlljiv 

da vas fafanje rajca do brezumja 

da je njegov kurac v vaših ustih vse, kar si želite 

da u irate od želje po požira ju jegove sper e 

i  da i je še i  da va  je ikoli i dovolj 
dokler z ore, seveda, kajti, pu e, ikoli i  ikakor u e s ete dati o čutka, da e z ore dovolj za vas 

in to je to 

to je vse 

to je ta skrivnost, punce 

če to z orete, oste svetov e fafači e 

 

lju eze  gre skozi želode  

 

pet let se  jokala vsako oč 

to je 8  oči 
o, ti pizda  

 

notar, 33 eurov 

upravna taksa, 6 eurov 

pošta,  eura  e tov 

 

sodni cenilec 

koliko že 

 

1826  

 

poljubi me  

 

s svojim mrakom 
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ti pizda komunajzarska 

 

velika lese a čr a vrata 

polepljena s fotografijami 

naprintanimi z barvnim lasercem 

grafi 

doje ček z očali, zgleda »police« 

čr  pes z rdečo pasjo ovrat i o, jezik u po pasje oli iz pasjih ust 

bart in homer simpson 

gospa pred štedil iko , v petdesetih 

u a s srčko  v roki, a srčku piše i love you 

riba na biciklu 

že ske ra ijo oškega toliko kot ri a ra i i ikl 
lju eze  je kot seks; paše po fuz alu i  pred spa je  

 

se odpirajo vrata 

 

riba, raca, rak 

 

sem te gledala, kako spiš 

 

o, ti pizda komunajzarska 

 

isli , ji e i lizal pičke, če e i la po rita 

 

življe je je lahko u aza o 

 

jutranje sonce obsije posteljo 

 

o : a zdaj oš kar šla? 

o a: a saj sva še lada, saj ava še ajt 

 

on pride ven, skozi tista vrata 

mimo ribe na biciklu 

on stopi do nje 

ljubezen je kot seks 

 

ič e de 

 

pote  oška uho ustrelijo 

oško uha u re 

 

oško uha je 
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