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                          bil je čisto običajen dan potem pa 

 

   drama 

 

 

 

lovec      ki rad strelja in zna opisati lov in življenje drugih velikih in malih lovcev 

1otrok    ki se uči streljanja čeprav bi bil raje v zabaviščen parku  

2otrok    se tudi uči streljanja in počasi celo uživa pri tem 

moški     je prišel na čisto običajen dan na oddih skupaj z družino in časopisom  

ženska   si je želela zgolj odpočiti od vsakdanjih obveznosti  

a brez otrok in moža pač ne more 

strelec terorist    sovraži svet ljudi in sebe    izreče le sedem besed naslova 
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v enem od mnogih letovišč nekje ob morju jezeru ali pa na  

obronku gozda je nekaj ležalnikov pa miza žar in stoli 

na mizi pa vsakovrstno orožje od pištol pušk pa do težje oborožitve 

vse dogajanje je nekako ležerno če ne štejemo lovca in strelca terorista 

nekaj krat vmes dogajanje prekine strelec  terorist  

ki vzpne na lovsko opazovalnico in v več strelih ali rafalih postreli vse 

ne da bi prej ali potem spregovoril besedo samo na koncu izusti naslov drame 

vmes odvrže bombo 

po vsakem terorističnem obračun nastopajoči postanejo trupla 

a le za kratek čas  

kmalu so znova običajni ljudje ki si želijo v miru preživeti vikend dopust 

novica pa naj bo še tako krvava 

je v dnevu dveh večinoma pozabljena 

tuje smrti se nas ne dotaknejo več 

morda samo takrat ko smo mi tisti ki sedimo nekje ob morju jezeru reki  

in je strelec terorist nekje blizu 

ampak mi tega ne moremo vedeti 

običajno nam ne ostane drugega kot da rečemo 

bil je čisto običajen dan 

potem pa 
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  ženska 

ne vem če lahko to kdo razume 

recimo biti za blagajno po osem ur 

res je vmes neka pavza 

samo niti stolov nimamo da bi sedeli 

samo na koncu ti noge otečejo  

in potem ne veš kje imaš glavo in kje rit 

in potem seveda sanjaš da bi se nekje pač nekje malo odpočil 

 

 1otrok 

samo voda je pa mrzla 

in nobenih živali ni 

 

  moški 

ni kaj človek vse leto nekako čakamo in čakamo 

in čakamo 

da potem niti ne vemo kako bo z dopustom  

in si takoj zaželiš 

da je vsaj približno tako kot je doma 

čeprav moram nuditi otroka in ženi vsaj dan dva 

nekje ob morju ob reki na obronku gozda 

če že v tujino ne moremo 

 

  2otrok 

včasih jih gledam kako padajo 
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mislim na trupla po filmih 

v video igricah 

samo padajo 

sicer vem da gre za paradižnikov mezgo 

ali nekaj podobnega 

tako da me niti ni strah ko vidim kako jih postrelijo 

 

  lovec 

v nasprotju z mišljenjem večine smo lovci zaščitniki narave 

nihče nas ne vidi pozimi kako gazimo po meter in več visok sneg 

da bi nahranili srne in ostalo divjad ki bi le stežka preživela brez naše krme 

tu na mizi pa imamo orožje različnih kalibrov in znamk 

za dober lov pač ne gre drugače 

samo kot sem že rekel 

lovci smo prvenstveno zaščitniki in varuhi narave 

samo brez teorije pač ne gre 

 

  2otrok 

upam da bom lahko kaj streljal  

najraje bi na živo tarčo  

ker potem je vse bolj resnično  

kot pa streljati na nek papir  

 

  1otrok 

malo naporno je vse skupaj 

ker eni si pač želijo igrač 
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tu v bližini pa ni interneta ni računalnikov 

ni elektrike in seveda postane dolgočasno 

 

  moški 

če ptiči predlogo pojejo in ščebetajo gre to človeku na jetra 

ni vajen vse te tišine in svežega zraka 

eni smo pač bolj mestni ljudje 

tu ni kaj dodati 

na srečo pa lahko ves čas prebiram novice 

in to ne običajne novice 

niti ne dobre novice 

ker dobrih novic niti ni več 

 

  ženska 

zdaj pa ko imamo non stop akcije in popuste je sploh ena gužva 

dan za dnem tako da delam za blagajno nikoli ne zmanjka in se prav 

prileže kakšen dan živčke dat na pašo  čeprav sta otroka nemirna 

on pa tudi ves čas bere ta kriminal pa vojne 

no saj 

tudi sama kdaj kaj preberem 

čisto neizobražena pa nisem 

 

 moški 

skandidavci norveška danska švedska imajo to lepo urejeno 

mislim na socialo in te štose  

ker če si brezposeln dobivaš kar veliko cekina 
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več kot pol plače 

samo potem nimaš nobene prave volje da bi si iskal redno službo 

drugače pa ko sem jih videl na dopustu so bili mrtvo pijani skoraj vsi vsak dan 

no morda so bili tisti drugi ki niso športni tipi in jim svetloba ne pomeni toliko 

se pa potem čudiš da je tam toliko samomorov kot na madžarskem 

ali pa pri nas 

za njih je res poceni ker pač imajo ta visok standard o katerem lahko mi samo  

sanjamo 

seveda pa si oni zlahka privoščijo skok v ameriko ali v eksotične kraje 

kot je recimo bali egipt tunizija 

 

  1otrok 

mama mami 

pištolo bi  

mami oči  

kdo mi bo kupil pištolo 

 

  2otrok 

mama mami oči 

puško bi 

zakaj mi kdo ne kupi puške 

 

  

  ženska 

kaj pa vem z otroci je najlepše tistih nekaj prvih let 

kot kužki so odvisni od tebe  
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pa tudi ubogajo 

potem pa seveda gredo po svoje in nimaš več kaj 

nič več ni nič dobro nič več te ne poslušajo 

kaj šele da bi te ubogali 

jaz pač to lahko rečem 

sem težko zanosila in vitro 

pa kaj 

saj otroci iz epruvete niso nič drugačni od ostalih 

samo vem kako težko je dobiti otroka 

jaz in podobne vemo čez kakšen pekel smo morale iti 

 

            strelec pride prvi in opravi svoje postreli jih enega za drugim 

            strelja hitro pomeri in sproži in opravi od blizu po nekaj trenutkih 

            ni nekje ob morju ob reki ali na obronku gozda nič drugače 

 

  moški 

seveda berem 

vse preberem kar je novega 

a kaj ko je vse manj novega 

pred vlado se je ustavil avtomobil 
 
iz njega pa je izstopil moški 
 
oblečen v zaščitni jopič  
 
za najmanj osem oseb sem videl kako so bile ustreljene 
 
 
  ženska 
 
seveda kdaj vzame časopis od njega 
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tako je kot da bi zajela polno zajemalko krvi 
 
ob eksploziji so vsi monitorji ugasnili 
 
slišati je bilo le močno bobnenje 
 
celotna zgradba se je zatresla 
 
strop se je upognil kot da bi bil iz vode 
 
 
  1otrok 
 

absolutno ni nobenega razloga za pritožbo 
 
če me bodo razglasili za kazensko odgovornega 
 
 
  2otrok  
 
prestajanje kazni v psihiatrični bolnišnici  
 
bi bilo zame hujše od smrti 
 
 
  lovec 
 
na otoku utoya je več kot eno uro 
 
sejal smrt in pobil 69 ljudi 
 
skupaj na obeh napadih pa je ubil 77 ljudi 
 
grozi pa mu najvišja možna 21 letna zaporna kazen 
 
če ga bo sodišče spoznala za duševno zdravega 
 
                     zdravega 

 
                                    duševno  zdravega 

 

  2otrok 

mama mami 
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oči lačen sem 

sendvič bi 

 

 1otrok 

mama mami 

oči žejen sem 

sok bi 

 

 moški 

seveda se spomnim kot da bi bilo včeraj  

kako pa bi lahko sploh kdaj to pozabil 

človek pri preši ni pazil in tudi zaščitne rokavice niso kaj pomagale 

ko mu je stisnilo roko  

v bistvu mu jo je odcvikalo in kri je brizgala vse naokoli 

še sreča da je sodelavec obvladal kompresijski prijem 

samo krvi je bilo pa toliko kot da bi prašiča klal 

čudno pa je da je bil ponesrečenec v takem šoku da je samo cvilil 

no malo je tulil 

samo smo bili tudi vsi ostali v šoku 

tako da se ne spominjam podrobnosti 

 

  ženska 

ne vem zakaj je brat imel to navado da me ja strašil 

tako iznenada je skočil izza vrat ali kota 

včasih je šel tako daleč 

drugič spet da me je iznenada prebujal iz spanja 
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nekoč pa mi je dal papirčke med prste na nogi in jih prižgal 

a si vozila kolo a si vozila kolo  

                          je kričal kot nor 

                              je kričal 

                                    kot nor 

pa mu nisem nikoli vrnila 

pač nisem tak tip da bi uživala ob tem da je drugi ves presran od strahu 

 

  2otrok 

mami mami  

gremo se igrat vojno            

                        bum paf paf bum paf  

                                                            buuuum 

mrtev si mrtev 

 

  1otrok 

mama mami 

gremo se streljat               

                      paf bum, bum paf  

                                                         buuuum 

mrtev si mrtev 

 

  ženska 

recimo 

ko gledaš vse te podobe žrtev trupla mrtvih 

v bistvu jih ne vidiš 
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brezimene smrti so 

ne poznaš teh obrazov ne veš za njihove ime 

ne veš od kje so in kdo so 

samo ležijo tam 

ta razmesarjena trupla 

vidiš jih za trenutek dva 

in v bistvu jih ne vidiš 

slišiš besede ki govorijo o pokolih 

a vendar ne sliši teh besed 

ne pridejo do tebe 

ne dotaknejo se te 

že jutri je samo še nejasna podoba požgane pokrajine 

otroka ki teče pred ognjem napalma 

vidiš ženske ki jočejo nad trupli svojih bližnjih 

vidiš ženske ki žalujejo za svojimi možmi sinovi 

vidiš jih 

a v bistvu jih ne vidiš 

ne čutiš  

ne vidiš njihovih solz 

samo žalosten obraz mater ki jočejo za svojimi možmi in sinovi 

vidiš in slišiš 

a v bistvu ne vidiš in ne sliši 

ker te dan za dnevom bombandirajo s podobami smrti ki jim ne poznaš imena 

tako to postane kot reklama vsiljivo na nek način 

ta razmesarjena trupla 

vse te velike in male vojne 
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ki so večno prisotne 

ves ta terorizem ki se kot kuga širi po svetu 

in kaj naj storiš ti 

samo upaš 

da se ne boš nekoč sklanjala nad razmesarjenim truplom 

ki mu boš poznala ime 

samo upaš da te ne ujame zrcalo jutrišnjega dne 

 

  moški   

podobe so jasne 

granata ki pade med ljudi na tržnico sarajeva 

raztrgani kosi telesa 

mlake krvi 

obrazi ljudi v zadnji agoniji pred smrtjo 

raztrgane roke in noge 

iztaknjene oči 

pesem mujezina iz stolpa džamije na baščaršiji 

podobe so iz megle 

molitev ki kliče k alahu 

k večni resnici pozabe 

beli kamni na hribu koševa 

bolečina je kratka in rezka 

ni kaj storiti 

samo upaš da sam nekoč ne postaneš ta beli kamen 

da sin ne pokoplje tebe 

da neko jutro ne stojiš na meji pekla s puško v roki 
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na opusteli ulici gaze se med ruševinami hiš igrajo otroci 

plamen žalostna srebrna luna 

v zasedi samote podobe ki niso tvoje 

podoba vlaka ki so ga razstrelili 

podoba peska na plaži prekritega s krvjo 

vidiš jih 

a jih ne vidiš 

nemoč besed v kriku jutrišnjega dne 

podobe te zasipajo dan za dnem 

dan za dnem 

in ti sediš ob jezeru reki ali morju 

s časopisom v rokah  

želiš si samo malo miru 

svežega zraka in sence  

samo navidezno je 

ta svet in vse te preklete podobe 

ki so in jih ni 

 

  lovec 

dva napadalca sta danes izvedla napad na obiskovalce muzeja bardo v tunisu 

ubitih je bilo 19 ljudi 

od tega 17 turistov iz poljske italije nemčije in španije 

po posredovanju policije sta bila oba napadalca ubita 

napadalca sta bila oblečena v vojaške uniforme in oborožena z avtomatskimi puškami 

začela sta streljati na turiste ki so se z avtobusom pripeljali do muzeja 

nato sta jih nagnala v stavbo muzeja 
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ko je policija večino turistov spravila na varno 

se je odločila za posredovanje v katerem sta bila ubita oba napadalca in en policist 

na spletnih družbenih omrežjih se širi novica da naj bi za napadom stali 

džihadisti islamske države 

v londonu po zaznamuje obletnico terorističnih napadov na vlake 7. Julija 2005 

v katerem je umrlo 52 ljudi 700 pa jih je bilo ranjenih 

 

strelec terorist odvrže bombo ki usmrti otroka žensko moškega in lovca v silovitem  

poku morje krvi in kosi telesa ki letijo po zraku na vse strani kmalu zatem je tako kot  

da se ni nič zgodilo 

 

 

  1otrok 

mama mami 

ne pripoveduj mi žalostnih zgodb  

ne pripoveduj mi o pokolih na ameriških šolah 

 

  2otrok 

mama mami 

ne pripoveduj krvavih zgodb 

ne pripoveduj mi o srebrenici mestu zločina 

 

  1otrok 

pet julijskih dni 

 

  2otrok 
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več kot osem tisoč brutalno uničenih življenje 

 

  1otrok 

na deset tisoče zlomljenih src 

 

  ženska 

multimedijska zgodba o mestu 

ki so mu ukradli prihodnost 

 

  lovec 

zgodilo se je v britanski prestolnici pred mnogimi leti 

trije islamski skrajneži so na vlakih podzemne železnice 7 julija 2005 ob 8.49 

 v razmiku 50 sekund sprožili bombe ki so jih imeli skrite v nahrbtnikih 

skoraj uro pozneje se je na dvonadstropnem avtobusu razstrelil še četrti napadalec 

evropa ni več varna pred teroristi v belgiji naj bi kmalu napadli policiste 

v nemčiji železniške postaje 

obveščevalne službe poročajo da bo med napadalci veliko žensk 

 

  ženska 

zelo težko sem zanosila zaradi vnetja jajčnikov ali kaj 

otroka sem si silno želela 

moram reči da me je moj moški podpiral tiste krizne čase 

ker je resnično stresno vsi ti pregledi hormonske injekcije  

šele po petih letih je uspela oploditev in vitro 

prej sva štirikrat neuspešno poskušala 

po hormonski terapiji ti iz dojk teče mleko 
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otrok pa ni in ni 

psihično si bolj na tleh kot fizično 

potem pa ta veliki čudež ko sta na svet prišla dvojčka 

nisem mogla verjeti 

nisem in nisem 

kakšna sreča 

popolna sreča 

ko bi lahko vsaj zamrznila tiste dni mesece prva leta 

 

  moški 

razumem da človek ustvarja in se bori 

samo ne razumem tega da eni kopičijo in kopičijo pa nimajo niti koga 

ki bi mu vse to bogastvo zapustili 

ker brez otrok resnično nima smisla vse skupaj 

saj ja v grob ne neseš ničesar s sabo 

je pa tako da so prva leta res idilična in najlepša 

potem pa se že pričnejo mali in veliki boji 

sam vem kako nestrpno sem čaka na svoja sinova 

samo tako pač je 

otroci rastejo 

tudi v naravi je enako 

in narava ima vedno prav 

 

  1otrok 

mama mami 

kako lep sončen dan 
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  2otrok 

mama mami 

koliko otrok umre na dan zaradi lakote 

 

  ženska 

končno da smo si lahko privoščili malo dopusta 

tam za blagajno je bilo čisto za znoret 

sicer ni bog ve kaj 

za tujino še nimamo 

a upam da nam bo drugo leto uspelo 

 

  moški 

res je lep in spokojne sončen dan 

lepo je slišati ptičje petje 

letos smo bolj na tesnem 

samo naslednje leto pa gotovo odpotujemo v tujino 

 

  lovec 

samo vprašanje časa je kdaj se bo zgodilo 

čisto običajen dan bo 

potem pa  

 

  1otrok 

mama mami oči 

mesto pogrešam  
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ko bi vsaj lahko streljal 

 

  2otrok 

mama mami oči 

tu je tak dolgčas      

ko bi vsaj lahko streljal 

  

 lovec 

mesto je velika žival 

preko dne živi in ponoči ne spi 

 

  ženska  

v središču mesta so trije mlajši moški pretepli žensko 

ko je ležala na tleh so ji iz denarnice vzeli 5o evrov 

eden od napadalcev ji je s kolesom zapeljal čez nogo 

da je utrpela zlom 

 

  moški 

v nedeljo popoldne sta dva mlajša moška napadla avstrijskega turista 

in od njega zahteva 10 evrov 

ker jima denarja ni dal 

sta ga zbila na tla in mu ukradla sončna očala 

   

  ženska 

nekaj po deseti uri je skupina petih moških pristopila k mimoidočemu 

eden ga je udaril da je padel po tleh 
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nato pa so mu iz torbice ukradli telefon 

 

  moški 

v noči na soboto je skupin treh moških okoli polnoči 

pri glavni tržnici obkrožila žensko 

najprej so ji ukazali naj jim plača pijačo v bližnjem lokalu 

ko jih je zavrnila so jo v naslednjem trenutku podrli na tla 

in jo pričeli brutalno pretepati 

 

  ženska 

okoli enih zjutraj so napadli španskega državljana 

k njemu so pristopili trije moški in ga ogovorili 

vendar jih španec ni razumel 

eden od moških je udaril po hrani ki jo španec imel v rokah 

in mu iz žepa vzel mobilni telefon vreden 500 evrov 

 

   1otrok 

mami meni je tako dolgčas 

a lahko gremo nazaj domov 

ali pa vsaj streljamo 

ali pa vsaj ulovimo kakšno mačko  

in jo z žeblji pribijemo na ograjo 

 

  2otrok 

mami tu se nič ne dogaja 

a lahko gremo nazaj domov 
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ali pa vsaj streljamo 

ali pa ulovimo kakšno mačko  

in ji na rep privežemo gorečo kartonasto škatlo 

 

  lovec 

za lov uporabljamo lovsko orožje  

ki je dolgocevno in kratkocevno strelno orožje kategorij B1 B5 B6 C1 C2 C3 in D1,  

ki so opredeljene v predpisih 

 ki urejajo orožje 

pri lovu dovoljena tudi uporaba orožja iz kategorije B4 

vendar se nabojnik ne sme napolniti z več kot dvema nabojema 

 

  1otrok 

mami mami  

jaz bi tudi rad streljaaaaaaal 

 

  ženska 

v torek zjutraj je v srednjo šolo reynolds v kraju troutdale nedaleč od portlanda v  
 
zvezni državi oregon vstopil s puško oborožen najstnik 
 
v slačilnici je ubil 14-letnega emilia hoffmana in lažje ranil učitelja telovadbe 50- 
 
letnega todda risplera ki je nato sprožil alarm in učenci so se zatekli v učilnice 
 

strelca je policija našla mrtvega na stranišču kjer se je sam ubil 
 

   2otroka 

mami mami  

kupi mi puško da bom streljaaaaaaal 
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  moški 

spomladi leta 1927 je kmet andrew kehoe v šoli v mestu bath v michiganu podtaknil  

razstrelivo in s tem ubil sebe šest odraslih in 38 otrok. 

 

  lovec 

kratkocevno strelno orožje se uporablja kot varnostno orožje pri iskanju ranjene ali  

obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali ter za usmrtilni strel 

lovsko strelivo so naboji s kroglami in naboji s šibrami. 

krogle so lahko polno oplaščene delno oplaščene in ne oplaščene 

 

  ženska 

paul orgeron je septembra leta 1959 v osnovni šoli v houstonu dve odrasli osebi in tri  

otroke 

  moški  

avgusta 1966 je nekdanji marinec charles whitman na kampusu 14 ljudi  

  ženska 

strelski pohod 18-letnega erica harrisa in dylana klebolda  

močno pretresel celotne zda najstnika sta 20. aprila 1999 vstopila v svojo srednjo  

šolo columbine  

in začela streljati 

bilanca njunega masakra je bila 12 mrtvih sošolcev in učiteljica 

 

  lovec 

kratkocevno strelno orožje se uporablja kot varnostno orožje pri iskanju ranjene ali  

obstreljene divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali ter za usmrtilni strel 
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lovsko strelivo so naboji s kroglami in naboji s šibrami. 

krogle so lahko polno oplaščene delno oplaščene in ne oplaščene 

 

  ženska 

poj mi poj mi pooooooj 

amerika amerikaaaaaaaaa 

tvoje sanje so polne kosti 

 

  lovec 

irak               iran         afganistan                vietnaaaaaaaaaam 

 

  moški 

steve jobs 

genialec in vizionar 

za življenja ni podaril niti dolarja siromakom 

halo halo   haloooooooooooooooooo 

časovna kapsula  

ves svet na malem zaslonu mobilnega telefonaaaaaaaaa 

halo halo haloooooooooooooooooooooooo 

 

  ženska 

poj mi poj mi pooooooj 

                                   amerika  

                                                  amerikaaaaaaaaaaaa 

tvoje sanje so polne kosti 

 

  lovec 

iran          irak        vietnam     afganistaaaaaaaaaan 
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  moški  

pred hišami 4 julija plapolajo zastave 

razkošne limuzine bazeni diamanti in čistokrvne čivave 

za kuliso blišča podoba človeške bede 

prikolice tolpe natrpani zapori  

državljan kane leti nad kukavičjim gnezdom 

 

  ženska 

poj mi poj mi poooooooj 

                              amerika  

                                             amerikaaaaaaa 

tvoje sanje so polne kosti 

 

  lovec  

vietnam      afganistan         irak           iraaaaaaaaaaaan 

 

   moški 

homeini  moamer gadafi sadam husein 

cena sodčka za nafto 

brezpilotna letala so nocoj pobila 17 moških  14 žensk in 33 otrok 

 

  ženska 

poj mi poj mi pooooooooj 

                   amerika  

                                            amerikaaaaaaaaaaaaaaaa 

tvoje sanje so polne kosti 
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  lovec  

iraaaaaaaaak 

iraaaaaaaan 

afaganistaaaaaaaan 

vietnaaaaaaaaaaaaaaam 

 

  otrok 

mama mami 

a kaj boli ko te zadene krogla        ali boli boliiiiiiii 

in tuliš 

       aaaa auuuuuu auuuuuu auuuuuu  

                                             auuuuuuuuuu 

 

  2otrok 

mama mami 

a kaj boli ko krvaviš in umiraš      ali boli    boliiiiiiii 

in kričiš 

     aaaa  auuuuu auuuuuu  

                                               aaaauuuuuuuu 

 

  ženska 

človek res težko dandanes najde kakšen miren kotiček za počitek 

 

  moški 

nekaj časa sem redno igral športno stavo celo dobival sem  

 

lovec 
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za vse vrste divjadi in zavarovanih vrst prosto živečih živali se uporablja lovsko orožje  

z risano cevjo in naboji s kroglami z razširjenim ekspanzijskim učinkom katerih  

minimalne lastnosti so določene s ustreznimi predpisi  

 

  1otrok 

    paf bum   buuum  tuf buuuum buuuuum 

                 mrtev si mrtev siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 

  lovec 

dovoljeno je uporabljati lovsko  orožje z naboji s šibrami  

a le pri lovu na jazbeca lisico  

kuno belico kuno zlatico rakuna pižmovko nutrijo malo poljsko divjad šojo srako in  

sivo vrano 

 

  2otrok 

      bum in paaaf    paf bum   buuum  paf  paf paaaaf buuuuum 

                 mrtev si mrtev siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 

  lovec 

pri lovu na divjega prašiča je dovoljeno uporabljati tudi lovsko orožje z gladko cevjo  

in naboje s kroglo za gladko cev 

 

 strelec  se počasi povzpne do lovske opazovalnice in iz višine strelja s posameznimi  

streli na moškega žensko lovca in oba otroka dolgo časa meri preden sproži  

 

 

  1otrok 

mama mami oči 
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imel sem hude sanje da so po mene prišli oboroženi vojaki 

odpeljali so me v gozd in zahtevali da skopljem lastni grob 

 

  2.otrok 

mama mami oči 

imel sem strašne more da so me odpeljali oboroženi vojaki 

odpeljali so me v gozd in zahtevali da si skopljem lastni grob 

 

  ženska 

je govorila in govorila  

a sama sem komaj kaj čutila 

ni se mi treba opravičevati samo kosti mojega sina mi dajte 

ne daj bog moje bolečine niti eni materi 

prvega sina sem pokopala 

kosti drugega že leta zaman iščem 

za morilce naših otrok ni ne pravice ne sodišč 

bolečino in solze naše le redko kdo vidi 

zakaj 

kaj so moji sinovi zagrešili 

o bog daj da najdem kosti svojega sina 

preden za vedno oči zaprem 

 

  lovec 

praktični preizkus za pridobitev orožnega lista 

pri splošnem in posebnem delu praktičnega preizkusa kandidat izvede 

prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem 



© Franjo Frančič 

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je  
prepovedana. 

varno jemanje iz embalaže 

kontrola orožja  

napolnjeno prazno 

drža orožja  

orožje obrnjeno v varno smer prst izven branika orožja 

prikaz delovanja vseh zunanjih krmilnih vzvodov na orožju 

postopek polnjenja in praznjenja ter menjave nabojnikov 

postopek za čiščenje in vzdrževanje 

 

  moški 

moški je govoril in govoril 

a sam sem komaj kaj čutil 

vse se je pričelo zaradi malega prepira 

otroci na dvorišču so se stepli in eden je pričel kričati 

ti umazanec posvojenec 

mama te je zapustila 

ti četniški pankrt 

 

  ženska 

že leta 1996 so mnogi pripovedovali 

o otrocih rojenih med vojno v bosni 

50000 posilstev vojakov 

ona pravi 

da posvojenega sina 

ima celo raje kot hči ki jo je rodila 

komaj verjamem 

tvoja kri je le tvoja kri 
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   lovec 

rokovanje in streljanje z orožjem 

izbira pravega streliva med različnim strelivom 

priprava orožja in pravilna drža orožja 

praktični prikaz odpravljanja zastojev 

uporaba zaščitnih sredstev 

izvajanje streljanja 

 

 moški 

svoji mami ki me je zapustila nimam kaj zameriti 

reče 

za očeta pa 

ni besed 

moral bi prevzeti odgovornost za kar je storil 

za mene je vojni zločinec 

pa naj bo srb musliman ali hrvat 

 

    ženska 

mama je dala ameriškim medijem iskren intervju 

a sina ne želi spoznati 

posilil jo je poročeni sosed  

ko je končal ji je dal nož pod vrat in pištolo na čelo 

in ji zagrozil s smrtjo 

če bo komu kaj povedala 

                                  in jo je posiljeval dan za dnem 

                                                    dan za dnem 

                                                              dan za dnem 

uspela je pobegniti v goražde 
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a za splav je bilo prepozno 

 

  moški 
 
ameriški novinar je našel tudi očeta posiljevalca 

ko mu je povedal za vse obtožbe 

se je nasmejal  

                       hahahahhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

zakaj bi jo posiljeval 

pa ona ni vredna tega 

                      haahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

  ženska 

ona se je kasneje odselila v ameriko 

ima dva otroka 

sina in hčerko 

sin obiskuje šole columbine 

                                    columbine 

                                            columbine 

 

  moški 

on živi v vzhodni bosni 

dela kot vulkanizer 

z ženo ima dve hčerki in sina 

sin je na literarni natečaj poslal pesem o srebrenici 

 

  lovec 

streljanje se opravi s kratkocevnim orožjem  

uporablja se krožna tarča velikosti 50x50 cm na razdalji 15 m 
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kandidat izstreli 3 strele za preizkus in 10 strelov za oceno  

strele za preizkus izstreli kandidat v 5 minutah strele za oceno pa v 10 minutah 

 

  ženska 

moja sinova mi pomenita vse na svetu 

pa še tako težko sem zanosila in vitro 

pa kaj če sta iz epruvete 

nekoč jima bom povedala 

kakšen stres je bil to 

vsa ta terapija 

hormonske injekcije 

da so mi dojke zelo nabrekle 

da je ven teklo mleko 

 

  moški 

ja seveda se spominjam 

hudo je predvsem za ženske ki ves proces doživljajo 

zelo čustveno 

moški mora imeti samo dobro spermo 

živahne semenčice in je 

 

   lovec 

ni lahko izničiti vseh možnosti terorističnih napadov v evropi 

kjer deluje 20 in več spečih terorističnih celic  

v belgijo se je iz sirije vrnilo 250 islamističnih borcev 

pričel se je proces proti članom skupine sharia4belgium 

podobno je na nizozemskem 

v francijo se je do zdaj vrnilo 700 islamistov 
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v nemčijo pa 270  

nekateri med njimi so pripravljali napade na železniške postaje v dresdnu in berlinu  

obveščevalci so ugotovili povezave med brati kouachi in napadalci na charli hedbo 

v veliko britanijo se je vrnilo 400 nekdanjih islamističnih borcev 

v londonu pa so odkrili celico tridesetih britank  

ki so odpotovale v sirijo in se pridružile isss 

 

  ženska 

rada sem mama 

za svoja sinova bi vse storila 

niti predstavljati si ne morem da bi se jima kaj zgodilo 

 

  moški 

tu pa ni pardona 

če bi se kdo dotaknil moje družine 

žene sinov 

ni kaj 

branil bi jih 

tudi s krvjo 

 

  1otrok 

mami mami oči oči 

tako strah me je 

      strah 

                      straaaaaaaaaaaaaaaah 

 

  2otrok 

mami mami oči oči 
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če bo treba 

kam se bomo skrili 

         skrili 

                skriliiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 

   ženska 

ne predstavljam si več življenja brez svojih otrok 

 

   moški 

za svoje otroke sem pripravljen tudi umreti 

 

 lovec 

v streljanju na neki ulici v jugovzhodni četrti dunaja so včeraj umrli štirje ljudje 
 
napadalec sicer diplomirani inženir je z avtomatsko pištolo škorpion streljal na rdeči  

citroën  ki je skušal parkirati izpraznil je ves okvir nato pa se z drugo pištolo ustrelil v  

glavo 

 vzrok naj bi bilo ljubosumje 

umrli so ženska moški in dva sinova 

 

  1otrok 

mami mami oči 

drugo leto bom pa ja šli na kakšen daljši dopust 

 

  2otrok 

mami mami oči 

enkrat pa moramo iti kam v tujino 

 



© Franjo Frančič 

Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorja je  
prepovedana. 

  ženska 

kaj pa vem 

samo se bova z očetom potrudila da zbereva dovolj denarja 

 

  moški 

seveda bomo prihranili dovolj denarja za potovanje v tujino 

če bo treba bom delal dva šihta 

 

  1otrok 

oči oči mami mami 

v ameriko 

               v ameriko     

                                                amerikooooooooooooo 

 

  2otrok 

oči oči  mami mami 

po evropi 

        v amsterdam v london v pariz 

              v paaaariiiiiiz    

                             v looondooooon 

 

  ženska 

bomo še videli 

samo res je že skrajni čas da odpotujemo kam v tujino 

samo ne vem če bo dovolj denarja za ameriko in evropo 

morda grčija 
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               morda egipt 

                       morda tunizija           

                                             tuniiiziiijaaaaaaaaaaa 

 

  moški 

saj tudi v bivšo jugo lahko gremo ker je poceni 

kam na hrvaško v srbijo 

   ali pa v bosno 

                   boooooosnoooooooooo 

 

  1otrok  in 2otrok 

 Hura                huraaaaaa 

                  huuraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

   kako se veseliva 

        amerika amerikaaaaaaaaaaa 

evropa evropaaaaaaaa 

    pariz pariiiiiz 

        london  looondoooooon 

           tunizija    tuniziiiiijaaaaaaaa 

              bosna 

                   booooosnaaaaaaaaaaaaa 

 

  lovec 

da vse to bi naredil še enkrat 

                je izjavil breivik 

                          še enkrat in še enkrat 
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                                                    in še enkrat 

                                                          je izjavil breivik  

obenem ni izrazil nobenega obžalovanja zaradi 77 žrtev njegovih napadov 

to niso bili najstniki in nedolžni otroci 

to so bili politični aktivisti 

ki promovirajo multikulturalizem 

                   je izjavil breivik 

                           to niso bili nedolžni otroci 

                                      da da 

vse vse vse vse 

                                       bi storil še enkrat 

še enkrat 

                    je izjavil breivik      

 

   strelec se počasi povzpne ob zatemnitvi na lovsko prežo in izreče teh sedem besed 

                                 bil je čisto običajen dan 

                                           potem pa 

 

 

samo še streli v temi na vse strani tudi proti občinstvu in odmev eksplozij nekje čisto 
blizu 

 

 

 

             


