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Jure Bevc 
 

PESEM O JAMI CHEVE 
 

Jama, jama, 
ki si večino časa 

sama. 
 

Strop poševen, 
pristop – zahteven. 

S težko prasico 
se sprašujem, 

kaj počnem sploh tu, 
obupujem, 
rime iščem, 
te raziščem! 

FUCK YOU TOO.  

RAZVEDRILO 
Franc Marušič - Lanko 

 
BOJ NA POLŽIRALNIKU 

(na Internacionalo) 
 

Vstanite v hlačah dol zapeti, 
ki z leti rastli ste navzdol. 

Zdaj borba prot polžji zalegi 
spet kliče nas nad Babin dol. 

 
Ta polžji gnusni svet razbijmo, 
iz zemlje spravmo polže vse. 

Nato si malo odpočijmo. 
Nabral smo nič, nabermo vse. 

 
Že se polžstvo je zbralo, pred zadnjo borbo že beži, 

Da pred Francovo lopatko, prostost si pribori. 
 

(polži:) 
Mi nič ne delamo na svetu, 
solato jemo, rahljamo prst. 

V mehki zemljici in našem dreku 
rastline imajo boljšo brst. 

 
Ko vse ta lene in zaspane 

Uničila bo laška pest, 
brezdomske nogice obrane, 

Svoboden bo tud polžji mrest.  

Cyril Mayaud: Jamar v luninem soju 
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Mimozica 
 

JAMAR 
(priredba po Dama, Oto Pestner) 

 
Če sem z njim sem brez skrbi,  

ker se znajde med ljudmi in me podpira.  
če grem v jamo za več dni, in me dolgo časa ni 

ne komplicira.  
 

Ker je jamar –  
Oh, whoa, whoa, whoa, ker je jamar 

Vedno razume, saj je jamar.. 
Moj jamar je to! 

 
To res fant je poln vrlin,  

hodi v jame, na Kanin in raziskuje.  
Tudi kadar je mrzlo, in za druge pretežko, ne obupuje.  

 
Ker je jamar –  

Oh, whoa, whoa, whoa, ker je jamar 
Vsak ga spoštuje, 

 saj je jamar.. 
Moj jamar je to! 

 
Nikdar mi ne reče ne, kadar ga poiščem 

Obleče se in gre z menoj, pomaga, da raziščem.  
Ko rišem, se mi smehlja, točke narekuje 

In čeprav sem blatna vsa, me v zvezde kuje! 
 

Ker je jamar…. 
 

 
 
 

Mimozica 
 

VSE NAŠE JAMICE 
(priredba po Pustite nam ta svet, Čisto pravi gusar, Vlado 

Kreslin) 
 

Vse naše jamice s papirja nam bežijo, 
Sistemi njihovi, v svetu zaslovijo. 

 
Vse naše jamice, spreminjajo se v jame 

Kdor ni dovolj močan, bo rekel »To ni zame« 
 

Pustite nam ta svet, 
nedolžen in drugačen, 
naj vsak ki vanj je ujet, 
bo pristen, ne popačen. 

 
Vse naše jamice, so naše prve sanje, 

kdor ne sanjari več naj ne zahaja vanje. 
Vse naše jamice so stvarnost, ne prividi, 

 kdor sam ni del tega, ne sliši in ne vidi.  
 

Pustite nam ta svet, 
nedolžen in drugačen, 
naj vsak ki vanj je ujet, 
bo pristen, ne popačen. 


