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IZZIVALEC USODE
Za dobrodošlico mala merica moraliziranja.
Obtožujem. J´accuse. Vse politike vseh dežel,
združene v državljane sveta. Dolžnike zgodovini. Oni so dolžni preprečiti gorje in strahote, ne
bogovi. Vsakič so se dolžni spomniti Solonove
misli: »Ko so ga vprašali, kako bi ljudje zagrešili kar
najmanj krivic, je odvrnil: 'Če bi bili tisti, ki ne doživljajo nobene krivice, enako ogorčeni kot tisti, ki so žrtve
krivice.'«.2
Če se zgodi potres ali izbruhne vulkan, ali če komet trešči na zemljo, za take nesreče ne krivim
politikov. Za vse ostalo, kar se hudega pripeti, pač!
Če otroci umirajo od mraza, zaradi žeje, zaradi
lakote, zaradi vojne ali nalezljivih bolezni – krivim
politike. Pojem o jezi Pelida Ahila. O jezi na trgovce z novci, ki želijo kupiti pitno vodo na Zemlji in
semena v zemlji – krivim politike, če jih nemudoma ne vržejo v vodnjak.3 Za jedrske konice in za
vsakršno vojno krivim politike. Za revščino. Za
2

Diogen Laertski: »Življenja in misli znamenitih
filozofov«, Solon 59 (slovenska izdaja, stran 76),
Beletrina, Ljubljana, 2015.

3

»... predaja zemlje in vode pomeni /sprejemati/ sužnost
…« (Aristotel: »Retorika«, 1399 b 11, slovenska
izdaja, stran 303, Šola retorike Z&Z, 2011) – Darej,
perzijski kralj je pred totalnim napadom na Grčijo
poslal v grške državice svoje sle, ki so zahtevali, da
se perzijski nadoblasti podredijo s predajo »zemlje in
vode«. Večina grških mest se je podredila, razen Aten,
kjer so sle obsodili in nato usmrtili in Šparte, kjer so
jih pometali v vodnjak (Herodot, Zgodbe 5, 17–18).
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pokojne živalske vrste. Za plastiko v morju in črna
olja v morskem življenju. Krivi so, ker oholost zaneti medsebojne prepire. Za slabe zglede. Krivim
parlament, ki bi se moral bleščati kakor retorični
tempelj, kot je zapisano v govorniški ustavi, ne pa
vrveti kakor tržnica osebnih želja.
Dolžan sem pojasniti cenjenim bralkam in bralcem, da je v knjigi izmišljeno in spreobrnjeno prav
vse, razen poševne pisave. Kar stoji v poševnem,
je pokončno in je prepisano iz znamenitih knjig
– iz katerih in od kod, navajam v opombah. Vse
zgodbe so resnične, a temeljijo na izmišljenih dogodkih. Vsaka podobnost je na ključu, ki odpira
vsa vrata. Z najboljšimi nameni za bralce. S poglavitnim namenom – zapičiti enako število bodic
enako globoko v vsako rit.
Pesnitev je nastajala pod posebno zaščito mojstra Aristofana. Poimenuj in zasmehuj. Satira je
najvišja oblika ljubezni. Napisati in obesiti vse
zastave na pol droga. Ne sprašujte se, komu zvoni.
Zato gospe in gospodje, ki vihtite žezlo politike,4

4

Izraz politika je nastal kot izpeljanka iz »pol Itaka«,
Odisej je namreč (o čemer Homer sicer piše, a so
tretji del epopeje ugrabili in uničili sorodniki pobitih
Penelopinih snubcev) »pol Itake« spremenil v
»prevzgojno taborišče« za vse, ki zlorabljajo tuj denar,
izropajo žitnice in požlampajo vino, ki ni njihovo.
Ergo – že prva opomba je povsem neresnična, vir je
v pesniški svobodi, in ker ni niti sledu kurzive, me ne
grabite za pero!

prosim, da se odrečete skušnjavi jeziti se name,
če se prepoznate. Najbolj se bodo jezili tisti, ki
se ne bodo našli. Vsak preblisk je bil nepopisno
naključje. Zgodbe so na pol izmišljene. Kar vam
bo všeč, je res, kar vas bo zmotilo, tako ali tako
ni resnično.

kraljestvo, metojk, z nekaj knjigami pod pazduho
ter ponižnim občudovanjem grškega in rimskega duha. Če bi spoznal dobrega Plutarha nekaj
mesecev prej, bi povsem prevladal v navedkih,
tako sta najmočnejša stebra Aristotel, predvsem
z »Retoriko«, in Kvintilijan s »Šolo govorništva«.

Ne osramotiti je bil sveti namen, slaba šala na račun kogarkoli je tako ali tako sramota za šaljivca.
Retorične brenclje5 sem imel v riti, in če jih ne bi
spravil ven, bi imel popikano vest.

Če bi Momos7 razpisal zidanje svojega svetišča,
bi se ponižno prijavil za najneznatnejšega pomočnika, z vinom in oljem bi mu loščil jezik ter
gladil tablico z voskom.

Delo je nastalo 2022 milj pod morjem. Če bodo
črke tonile proti volitvam naslednjih let, potem je
knjižica zajela precej sape.

Na visoke vrhove letijo strelice ni prvi člen politične ustave. Če se odpravite v politiko, je
pametno imeti pometeno preteklost. Varujte
svoje otroke. Ovijte jih v skrivnost. Vedite, da
množice slednikov kopljejo pod vsako vašo stopinjo, zagotovo bodo našli starodavne kosti in iz
njih naredili piščali, ki bodo piskale resnične in
tudi neresnične zgodbe. Opazovati očeta ali mater na goreči grmadi je grozljiv prizor za hčere
in sinove.

Zamesil sem iz antičnega žita, vmes pa natrosil
žlahtnega slovenskega leposlovja. »So nauki, ki jih
ne moreš dobiti nikjer drugje kakor pri viru«.6
Tako rekoč vse primerjave in navedki antičnih
nastopov in retorične zgodovine izhajajo iz sodnih obravnav – a zasajeni so v utripajoče organe
slovenske politične orgije.
Prosim klasične filologe, da ne zavijajo z očmi,
ker nekateri prebliski iz sveta Starih niso navedeni po strogih predpisih. Vstopam v antično
5

Brencelj – slovenski satirični časopis v šestdesetih
letih devetnajstega stoletja.

6

Izjava Lakecije Benjamin, newyorške saksofonistke,
v intervjuju s Tino Lešničar v časopisu Delo,
23. vinotoka 2021, na strani 8.

Knjiga je predvolilni program stranke učiteljev
političnega govorjenja in nastopanja. Je moj
predvolilni boj. Politiko gledam in poslušam od
leta 1991, v tejle šatulji so utrinki od takrat do današnjega dne.

7

Momos je v cvetoberu stare Grčije bog, ki pooseblja
grajo, satiro, posmehljivost – njegova rimska sestrična
je boginja z imenom Kverela (lat. Querella).
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Prava mera
Prava mera je poglavitna in naj ne manjka v
nobenem poglavju nobene knjige, še ponižnejša služabnica umerjenosti naj bo govorjena
beseda.
Aristotel izraz kot začimbo trosi v večini svojih
del. O, božja milost – o, zlata sredina; v naprednih politikah ne obstajajo levi in desni, ampak
osvobojeno ozemlje – očiščena sredica znotraj
radioaktivne pokrajine. Zdrav duh v zdravem
telesu, kadar levica in desnica ne vihtita meča
vsaka na svojem koncu, grozi mešanje skrajno
levega in skrajno desnega, ki se na skrivaj dotikata s prstki.
»Poleg tega je neprimerno vse, kar je pretirano … ne
obstaja točno določena količina in 'utežna mera', po
kateri bi ugotovili, koliko je dovolj in koliko je za ušesa še sprejemljivo. Podobno je tudi pri jedeh: enih se
nasitimo prej kot drugih.«17
Ko je besedno zrnje že zdavnaj v skrinji, nekateri še vedno mlatijo prazno slamo, bolje prvi v
količini besed kakor zadnji v kakovosti, so zelo
na dolgo povedali zagovorniki olimpijade v govorniški zdržljivosti.

17 Mark Fabij Kvintilijan: »Šola govorništva«, 11.1.91,
slovenska izdaja. stran 808–809, Šola retorike Z&Z,
Ljubljana, 2015.

Dolgost življenja govora je kratka –
bolje sto besed premalo kakor ena preveč
Ivo palica-bič božji in Fidel Castro sta se
prebila v finale tekmovanja v vzdržljivosti
in časovni neskončnosti političnih govorov.
Fidel je sicer prišel v prednost z deveturnim uvodom, a Ivo-ne-drži-se-krivo je v
veličastnem zaključku zrecitiral slovensko
ustavo, brižinske spomenike in telefonski
imenik Nove Gorice ter zmagal za las.
Za politično prevlado vlada nasvet »kratko in
jedrnato«, Sokrat se strinja: »Sprašuješ, ali imam
lahko kakšen dolg govor – tako kot tisti, ki si jih navajen poslušati? Ne, takšna reč ni zame.«18
Še tako izvrstnega govora se človek preobje, če
traja predolgo, kaj šele slabega.

Politik, ki ni dober govornik, ne
more biti dober politik
Dober politik? Nesmisel, še bistroumni ne! Celo
Aristotel in Platon sta bila mlačna voda in voda
se rada proda vodovodu. A nastop govorcev

18 Platon: »Alkibiad« (Prvi), 106 b (prevedel Gorazd
Kocjančič, »Platon, izbrani dialogi in odlomki«,
stran 50, Klasiki Kondorja, Mladinska knjiga,
Ljubljana, 2003).
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Volitve

Mnogo izvoljenih, malo poklicanih
(Priročnik za zasvojene z volitvami in njihove svojce)

Šopek predvolilnih nasvetov
(vključeno v ceno knjige)
Volivci ne bodo plesali, če jim žvižga tisti, ki se je
požvižgal na njih na plesu prejšnjo nedeljo. Retorična volila voljenim, da bi bili izvoljeni, in nasveti
za svét politike so vnaprej brca v temo. Kdor jih
kupi, se zastrupi, kdor jih ne, pa umre. Naj vam
teknejo. Vsakdo, ki bo volil, bo volil »za«. Nekoga.
1.

Če nekoga podpirate, skrivaj sprožite govorice, da ga podpirate, govoric ne potrdite
niti ne zanikajte. Ljudje bodo zaslutili skrito
korist v podpori in se bodo pridružili morebitnemu zaslužku.

2. Prilepite se izključno za mojstra in dihajte
za ovratnik njegove sence. Proučite najznamenitejše kolesarske zaključne pospeške
v zgodovini. V pravem trenutku izstrelite
sprednje kolo, izgubite lahko le prvo mesto,
drugo ne obstaja.
3.

Spoštujte pravice državljanov do razvedrila. Soočenja so komične skice, nikar ne
bodite tako prekleto resni. Če vas rišejo kot
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karikaturo, ne sitnarite risarju, ali bi vam
lahko »vsaj malo« popravil nos.
4.

Bodite vselej slavnostni govorniki in nikoli
slavnostni bralci. Igrajte, da berete navedek,
tako mu dvignete verodostojnost – v resnici
ga seveda znate na pamet. Bojimo se pravnika brez knjige, še bolj politika z listom
papirja, na katerem so narisani grafi.

5.

Soočenje z drugimi prosilci za azil v politiki
je soočenje z volivci – ne govorite z neznanci,
pogovarjajte se z občinstvom.

6. Nagovorite ljudstvo pokončno, s ponižno
sklonjeno glavo.
7.

Začetek volilnih opravil za politične velikane je začetek spoštljivega molčanja. Pustite,
da ljudje v miru presodijo, kar so poslušali
v času pred predvolilnim časom, na kar jih
smete spomniti.

8. Na vprašanja novinarjev iz kozarca za vlaganje odgovorite s sveže nabranimi vrtninami.

Predvolilni časi
Takrat časopisne race vzletajo iz močvirjih, krdela prijaznih psičkov se zapodijo med govedo in
začnejo lizati dlani voličkov. Dnevno zidanje gradov v oblakih, zrak je nasičen z girlandami besed
»vedno« in »nikoli«.
Kakor združba Na lepem prijazni,57 katere ime
je postalo slogan vsakokratnega predvolilnega
obdobja.
Čas volitev je čas molitev – vsakdo moli za svoje
volilo. Bolj se bliža čas ponovne izgube nedolžnosti volilnega telesa, bolj prepričljivo se samci
in samice spopadajo za paritvene položaje.
Morebiti, ampak v navodilih za »montažo volivcev« mojster zapiše nikoli prevečkrat zapisano
misel: »Vsako povolilno dejanje je predvolilno!«

Predvolilni golaž je gola laž
Naj tisti, ki ponovno kandidira, sodeluje na predstavitvah in razgrnitvah? Ali ni čas, ki mu ga namenijo,
ukraden novincem – saj je priljubljene popevke dotični požvižgaval ves čas mandata? Preproga, v
katero so vtkana njegova dejanja, je razgrnjena – če
so všite lepe zgodbe, se ne bo spotaknil!
57 Slovenska glasbena skupina, ustanovljena leta 1978
(kot pravi teta Vika, so se sestavljali in razpadali
do leta 2017), kritiki so jo izmenično zaničevali,
izmenično nagrajevali.

S svojo popolno nenavzočnostjo in prav nobeno
izgovorjeno besedo v predvolilni kampanji potemtakem stari in novi kandidat sporoča: »Delal bom
tako, kot sem doslej.« Sede na stol, kjer bo sojen – v
levi dlani preteklost in v desni prihodnost.

Zakaj volivci vselej nekoga
nagradijo? Zakaj nekdo vsaj enkrat
ne nagradi volivcev?
Volivci se v resnici oddolžijo za pralineje. Zbasali so jih v usta, in ker jim je padel glikemični
indeks, so hoteli še. Ko je vrečka prazna, je vlada
zamenjana. V trenutku, ko oddamo glas, izgubimo pravico, da glasujemo še enkrat.
Volivci so najbolj potrošna roba od vseh bitij na
zemlji. Od deset do ducat volitev za običajnega
državljana. Norma58 je izpolnjena in pridobimo
pravico, da zapustimo svet. Norma je bila nema
in oboževalci so bili glasni.
Če zgrešimo volilno tarčo, moramo v štiriletni
kazenski krog, ko končno najdemo ven – bomo
streljali bolj premišljeno?

58 Norma Talmadge, rojena 1894, zvezdnica nemega
filma. Posnela je 50 nemih filmov in se upokojila.
Na poti iz gostišča so jo prepoznali občudovalci in
se nemudoma zgrnili okrog nje. Nejevoljno je sedla
v odprto vozilo in zaklicala: »Pojdite stran! Ne
potrebujem vas več!«

Slovenska politika v pesmi in besedi 35

Soočenje s soočenji – vojna bogov
Argument Argonavta je lop po
butici

brizgajo razredčene stavke, osiromašene duhovitosti. Naši in vaši se razvrščajo v ene in druge.82

Argument ni nič vreden, če ga nadrobiš v »argo
juho« v možganih. Blebepat (blebetač psihopat)
ga nikdar ne bo slišal. Oponent oporeka, z izgovorom izpodbija, z repliko zavrne, s protiudarcem
raztrga, z antitezo osmeši, z dejstvi izniči.

Politikaka83

Duhamorno je poslušati obkladanje dveh ves
čas istih oseb, ki trgata prepričanje drugega, ki
vlečeta mrežo z enim in istim ulovom, ki si že
zdavnaj nimata več kaj povedati, njun prepir je
predvidljiv kakor vremenska napoved za pretekle dni.

Znanje načrtnega razpravljanja81
Razpravljanje ali obtoževanje? Bojevitost ali
repenčenje? Skakanje v besede, ki niso izrečene. Televizijci prižgejo žaromete in gostje
izvlečejo meče; nežne živce občinstva začne
vzburjati žvenket spopada. Kdor nič ne ve in
nič ne zna, navzoče najbolj klofuta. Soočenja
81 Ciceron ne želi uporabiti grške besede »dialektika«
(78), v odstavku 79 izreče čudovito razlago:
»Govorništvo ni namreč nič drugega, kot modrost, ki
govori, ne da bi bila v zadregi za besede.« (Marcus
Tullius Cicero: Paretitiones oratoriae 79, slovenska
izdaja Ciceron&Ciceron: »O govorništvu na kratko«,
prevedel Matjaž Babič, Šola retorike Z&Z, Ljubljana,
2012, stran 91).

Politikaka je brezplodno kupčkanje besed – redna stólica stolčkarjev. Prisiljeni se bomo soočiti
s soočenji. Kdaj je ugasnil boj, ne boj, strankarsko
klanje?
Natepavanje tepk s strani tepcev je zločin zoper
dušni mir in blaginjo. Naj tole ne bo priročnik
za predvolilno vojno, ampak učbenik za izvoljeni mir. Tisti hip, ko bomo na soočenju uzrli
82 Ciceron slepih miši ne ovija v celofan: »… Obstajata
dve vrsti ljudi: ena vrsta je neuka in neotesana, in
ta daje vedno prednost koristi pred častjo; druga
vrsta je omikana in uglajena, in ta vedno postavlja
dostojanstvo pred vse. Zato se drugim predstavi
hvala, čast, slava, zvestoba, pravica in vsakovrstne
vrline, prvim pa se izpostavlja zaslužek in dobiček.«
(Ciceron&Ciceron, »Paretitiones oratoriae 90«, O
govorništvu na kratko, prevedel Matjaž Babič, Šola
retorike Z&Z, Ljubljana, 2012, stran 101) Ciceron je
med razpravljanjem s sinom vsekakor zelo žlahten in
dostojanstven – v spisu »O govorniku« pa razpravlja o
tem, kako odgovarjati na žaljivke in udariti nazaj, da
nasmejemo občinstvo.
83 »Ali pa celo škodljiva stroka, znana pod imenom
kakotechnía. Menim, da jih je bilo in jih je še zdaj
veliko, ki so zmožnost javnega nastopanja namenili
uničevanju ljudi.« (Mark Fabij Kvintilijan: »Šola
govorništva«, 2.20.2, slovenska izdaja, stran 174,
Šola retorike Z&Z, Ljubljana, 2015)
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Kdo šiva politikom srajčice?
Beli čaj (white tea & tie)
Na veliki ples kiča in baroka je bil povabljen Uran, z lepo ženo Uranello. Ples,
dogodek dneva za pobarvane naslovnice,
gosti veljake mnogih okoliških dežel. Vabilo je priromalo in Uranella je preprečila
velikansko sramoto, ker je soprogu pravilno tolmačila zapisek »white tie«. Slednji je
namreč že naročil snežno belo obleko z zlatimi epoletami in bi v maršalski uniformi
vkorakal med frake in bele metuljčke.
Nakar zagreši napako sama kraljična, na
ples je stopila v domači volneni jopici.
Naša prva dama je zdaleč »od vseh najlepša bila«. Ampak jopica, pišuka? »Kmetica,«
so si šepetale našopirjene gondole in se
vozile po parketu. Jopica je bila izdelana
iz prvovrstne perzijske volne, samo zanjo
– ampak skromnost ni Dunajčanov nikoli
zanimala; zato sta zakonca kmalu zapustila
babilon in pred odhodom domov še obiskala kraj, kjer je Krpan jemal glavo Brdavsu.
Prav nasprotno se je godilo ukročeni trmoglavki. Kakor pravi William, Anglež, ves
svet je oder, na isti dogodek je bila povabljena
tudi ona. Obotavljanja tokrat ni bilo, dama
je izpolnila naročilo dragocenega oblačila,
ustvarjenega po najzahtevnejših protokolih, blago iz Italije, krojači iz Francije, čipke

iz Španije in gumbi iz kolonialnih zakladov
Portugalske. Svetovna uspešnica za anale
modnih časopisov je bil najizvirnejši modni hit vseh časov. Slovenske gore listnica
je vstopila s siničko na rami. Ptiček je bil
dokaj korpulenten, a nosila ga je tako lahkotno, kakor bi imel sto kilogramov manj.
Gospe so si tokrat prekrivale obraze, zelenele od zavisti in pljuvale čez Karavanke.
Obleka, po približni oceni strokovnjakov, je
stala najmanj 400 EUR!151
Black tie & tea (črni čaj)
Lisica in lisjak
kot oglje črne sta kravate
si zataknila nad gate,
v belo hiško na pogreb
odplula sta čez morja cesto,
bo kapnil v varžet kakšen sold
saj vabil je trompetengold.

151 Zaradi anonimnega nočnega telefonskega klica
tiskarskemu mojstru te knjige je bilo popravek
mogoče vnesti zgolj v drobni tisk opombe. Izpadli
sta dve števki 0. Obleka je v seštevku črpanja iz
blagovnih rezerv in šivanja v mestni šivalnici namreč
stala 40.000 EUR. Prosimo za razumevanje zaradi
razumljivega ogorčenja ob napačno navedeni številki
v besedilu zgoraj.

Slovenska politika v pesmi in besedi 89

Levi in desni, zgornji in spodnji, proti
in še enkrat proti
Politične skupine z živalski napori vlečejo državo
vsaka na svojo stran – ribe v vodo, ptice v zrak in
lisice na kopno. Kakor v Ezopovi basni o vozu, ki
se ravno zato ne premakne z mesta. Na vozu je
naložen proračun.
Celo v isti stranki se nekateri nimajo radi, pogosto je slišati: »Lahko tebi, ki te ima podpredsednica
rada!«
Zakaj so spopadi med frakcijami tako siloviti,
razkrije Aristotel; saj se imajo ljudje med seboj
radi, če si le niso v nadlego – a do najmočnejših
sporov pride, kadar »se preživljajo iz istega vira«.168
Živali lahko pijejo vodo iz istega vira, ker se držijo urnikov, pravilnik o oskrbi s pitno vodo točno
določa, kdaj kdo pije, in vsi vedo, da je vode dovolj za vse.
Imejte radi svojo stranko kakor samega sebe in
nikoli se ne vprašajte, kaj lahko naredi stranka
za vas, nikoli se ne vprašajte, kaj bo za kosilo –
vprašajte, kaj vas bodo vprašali na televiziji, da
boste lahko tajili. Zadrega se pojavi, ko stranke
izgubijo svoje stranke; nekdo je padel za domovino, nekdo zgolj pri domovinski vzgoji.
168 Aristotel: »Retorika«, 2. knjiga, 1381 b 16,
slovenska izdaja, stran 213, Šola retorike Z&Z,
Ljubljana, 2011.
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Kdaj iz levičarja nastane desničar? Kadar je vejica v veliki številki pomaknjena zelo v desno.
Kdaj iz desničarja nastane levičar? Zrcalna slika!
Zgolj po zavzetju Bastije leta 1789 so sedeli levo
ali desno od predsednika skupščine, potem so se
začeli presedati. Za sončno svetlobo se borita dve
razklani veji istega drevesa, stegujeta svoj vrh v
oblake, vsako deblo svojega. Zmagovalna veja
razstavi cvetove soncu in se običajno okrepi.
Nauke nam predavajo z levim in tudi z desnim
dvignjenim prstom – kot da učenci ne vemo, kaj
se učitelji pogovarjajo v zbornici!
Usekali so ga po gobcu, da je moral gristi »na
levi«, a govoril je še vedno na »desni«.
Rdečelaska, črna v obraz od vzgoje v strahospoštovanju, in črnolaska, rdeča od sramu?
Kateri prst desnice se krivi v levo? Udarili so ga
po prstih in kladivasti prst je nemudoma zanihal proti drugi opciji. Cilj levice je amputirati
desnico parlamentarnemu telesu. Cilj desnice je
prepovedati izrek, da ima nekdo dve levi roki.
Zgodba o tekaču, ki je doživel nirvano
Prav lepo je res na deželi, tam je živel mož,
njegova radost je bil jutranji tek po stezah
med polji. Ni teklo gladko, zaradi vojne med

antike, ki je stal pri vhodu v pristanišče mesta
Rodos in predstavljal boga sonca Heliosa.212 V
primeru uspeha bo Slavolok zmage, desetkratnik
višine Kipa svobode, stal na najslavnejši točki
Piranskega zaliva in slavil sončnega kralja, če bo
premagal sovražnika.

Lahko poskrbi, da bi me mučilo zaprtje, zato mu
poklanjam epigram.
Pritlična pasma petelina, ki naskoči nas iz stelje,
nenehno v kljunčku kikiríki melje;
vzameš za en drobec,
pa ´maš poln gobec.

Zna izvrtati luknje v besede drugih, da potonejo.
Gre gor na streho nazaj, ker vrabca v roki nihče ni
želel zamenjati … obljubi vse, izpolni nič, gre gor
v nebo golobji čič.

Han Solo, roka roko
umiva,
na koncu zmanjka
mu goriva,
mu kšeft je šel u krah,
po Savi briše prah,
rad riše rdeče vrh revir´a,
radeška godba »marš« mu svira.

Šel nam je na roko in za vse nas naročil policijsko uro. Zase je vzel rolex. Ne pozabite napisa
na vodnem topu – »Voda je primerna za pitje«!
212 (Kolos z Rodosa, 33 metrov, uničen v potresu…kipar
Hares iz Lindosa, 280 pr. Kr.).
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Če želite zares uživati v njegovem nasmešku,
vklopite televizijo; a sodelavci, ko se stemni,
pritajeno pripovedujejo: »Njegov nasmeh za
javnost je širok kot mestna vrata, a ko jih zapahnemo, ko kamere ostanejo zunaj, takrat nasmeh
ugasne in »sam Bog pomagaj tistim, ki niso
izstopili«!
Če bi pero opisovalo Butalce v dinastiji Yan, bi
bili županski prizori najbolj žlahtni. Kosati se s
kolegi kot govorec mu ni bilo dano. Kvintilijan
ima polna usta hvale Periklejevih213 govorov:
»V njegovih ustnicah je prebivala neka boginja prepričevanja …«214 V ustni votlini župana najlepše
kotline že zdavnaj ne prebivajo več kleni slovenski izrazi; ni čudno, da so jo zasedli skvoterji, ki
jih tako dolgo ni mogel ugnati v kozji rog. Čeprav
ne trpi lakote, od vsake izgovorjene besede
213 Župan Aten v zlati dobi – približno 4 st. in pol pr. Kr.
214 Mark Fabij Kvintilijan: »Šola govorništva«, 10.1.82,
slovenska izdaja, stran 744, Šola retorike Z&Z,
Ljubljana, 2015.

pogoltne najmanj dvajset odstotkov. V zvonovih
magistrata nenehno potrkavajo polzložni »ne,
ne, ne«, zato so kronisti prepričani, da je njegova
vera grškopravoslavna.

Kralj besed virus gripe premaga z argumenti, se
oglaša, ne soglaša, ne ugaša, izreče mimogrede v
obraz besede, ki jih ne bi izrekel nihče drug, pa
če bi mu nastavili puškomitraljez na prsi. Velik
jelen, mali čič.

Kamnita sfinga, Buster Keaton, jekleni general.
Desna dlesen je rahlo otrdela, ker vsakič odgrizne košček kamere. Prav tam nosi škorpijonov
pirsing, lepotno znamenje, in množice dobro
vedo – če bi potočil solzo, bi osvojil svet.

Če materinščino bi našo res globoko spoštoval –
partijo bi nacionalno v narodno preimenoval.
Kvote so navadne krote, je baletno zabentil,
Mone Lize, La Gioconde, ni poceni se znebil.

Vsak večer prebira pravljice brankov Grimms.

Je Ljubo doma? Če ga ima,
se vremena ne zjasnijo,
upokojencem napleta vence,

Kar pišite o meni, dokler še lahko. Rubrike »provokacinacija« v Delu že zdavnaj ni več!
Empedokles216 te uči, da so se lovorjevi venci osamosvojitve že zdavnaj posušili.

jih daje iz žepa v drugi žep,
saj za tricikle so prestari,

Razpetobluzi ljubávni tepih, ketna zlata,

da bi v svetek in še petek

kadija toži, kad tič sodi – če kdo narobe s prstom
šlata;

kakor vsa poštena raja
dirkali po mestu zmaja.

v vladi čiča under cover, najlepši naš latino lover.

Kot Odisej. Ko spregovori, je neustavljiv, nobeno
obzidje ga ne zadrži.215

215 Filip Makedonski slovi po izjavi, da ni tako trdnega
obzidja, ki bi ustavilo osla, natovorjenega z zlatom.

216 »V celoti se vzdržati lovorjevih listov.« (Empedokles,
Fragmenti, Ljubljana, KUD logos, 2006, stran 17,
fr. 9 (DK 140), Plut. quaest. conv. 646d)
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