Bojan Sedmak: 20 boanov
POSREČENO
Nihilomelanholija odeva v neaktivnost
črno strmenje. Iz stene stopi Beckett:
»Let's go, Lucky, na kolo, na kolo!« A
Srečko mu odreče: »Srečko tu, Srečko
tam, proti solncu gonimo zaman ...«

GODOT IN BOG MED GOBAMI
Godot gre na sprehod skozi gozd,
ko tam, glej ga, no, glej, sam Bog
med gobami bere Rdečo kapico.
»Oh, my God,« zagodrnja Godot
»pa si res šel po gobe. A zakaj imaš
tako rdeče oči? Da se lažje skriješ
med komuniste, kaj?««Ah, napuh,
sam napuh,« odvrne Bog in doda:
»dol s tega terena, v dolini čakajo.«
»Grem, grem in jim povem, da si
preveč zadet za razsodno debato.«

KOSMAČ IN BECKETT PROTI PROVANSI
Kosmač in Beckett. Na kolesih. Iz Pariza
proti Provansi. Na umiku pred naciji. Na
poti opustele kmetije. V eni med njimi
med sirom in vinom Beckett Kosmaču:
»V tisti tvoji dolini bodo po vojni imeli
vsi gugalnike.« »Eh, obdrži jih za svoje
antijunake. Greva dalje, v partizane …«

O SANJSKIH VIZIJAH
Srečata se komunist in nadrealist.
»Tudi ti, o, zakaj se me zapustil?!«
očita prvi drugemu. »Kaj pa naj bi
s tabo, nehal si sanjati …« reče ta.

ZGODOFILOBLUZ
Filozofija, dekla teologije, in zgodovina, spletična politike,
se sprehajata po parku in obrekujeta G. W. Hegla, češ da ju
zapira v absolutni duh oziroma absolutnega duha (odvisno
od tega, ali je duh sploh živa tvar ali le označevalni aparat),
vsekakor pa od njiju terja, da se podrejata dialektiki hlapca
in gospodarja. Zato naposled skleneta, da ga bosta zatožili
Marksu, naj tipa malo pridrži, zbrihta, okara in prizemlji …

PODZEMNI BUNKER MED PEKLOM IN VICAMI
Cesar Hirohito pred spanjem časti s sakejem
Hitlerja in Mussolinija. Ko si voščijo lahko noč
in razidejo, Hitler pri vratih reče: »Prihodnjič
bomo opravili bolje.« Stara cenena poanta?
Ne, pač pa realni plan modificiranih hudičev.

GOSPODJE K. in K. in K.
Gospod K. je po partiji golfa posedel z Brechtovim gospodom K.
in Kafkovim Josefom. »Nimam občutka, da bi bil kakšen fašist,«
je rekel in srknil svoj konjak. »Občutek lahko vara,« je odvrnil
gospod K., Josef K. pa dodal: «Sreča, da sploh imamo občutke.«

GOSPOD K. NA TEČAJIH
Gospod K. se je vpisal na tečaj ideologije.
Kmalu se je zaradi gneče prepisal na tečaj
ironije. Po prvi vaji si je rekel: »Upam, da
ne bom končal na tečaju tanga.«

ŠANK, JOSEF K., K. IN JFK, DIRKALNI KONJI
Kafkov Josef K., Brechtov K., JFK ob šanku.
JFK: «Genski potencial je pomemben, npr.
pri vzreji dirkalnih konj …« »Že, že, a sámo
dirkanje je butasto,« poseže K. Josef K. pa
doda: »Ne samo za nekatere ljudi, gotovo
tudi za vse konje …«

ČAKAJOČI
John F. Kennedy vpraša, kje hodi J. K.
»Mogoče se je zadržal Pri zaležanem
Lazarju,« reče Gospod K. »Ja,« doda
Josef K., »ali pa se gre polža lazarja.«
»Ha, ha,« se zasmejeta oba, Gospod
K. in JFK, »vse je mogoče pričakovati
od Kristusa.«

PRI TAROKU
Gospod K., JFK in Josef K. pri taroku.
Slednji je kot vedno pripravljen, da
kaj doda, če bo treba. Ampak oba
partnerja molčita, tako da tudi K.
samo strmi v norčevske zvončke
pagata in tuhta, ali naj ga izigra.

AMON RAA, BAAL IN ABRAHAM
Baal in Amon Raa kartata, kaj pa naj bi drugega,
v večnosti je čas dolg, nekako ga je treba krajšati.
»Pravijo, da te včasih popade hudo,« reče Baalu
Raa. »Tudi ti ne poznaš mere in občasno spražiš
vse pod sabo …« strese iz rokava asa Baal. Mimo
pride Abraham: »Ajmo, fanta, ne zabušavajta,
gremo na pot …« »Kaj spet vojne?« vpraša Raa.

VLADARICE PRI KAVICI
Elizabeta I, Katarina Velika in Marija Terezija klepetajo
o moških vojskovodjih, ki razen vojaških vizij, niso imeli
pojma, za kaj v življenju gre. Prisede Kleopatra in pritrdi:
«Cezar in Antonij sta mi naredila nekaj otrok in to je bilo
pravzaprav vse, v čemer sta bila kolikor toliko kreativna.«

MELANIE IN NAOMI KLEIN
»Draga Naomi, glede na to, kaj pišete,
ste morali biti deležni dobre dojke …«
»Draga Melanie, vam pa očitno obe
dobri nista koristili, da bi kdajkoli kje
napisala kaj slabega o CI-ji in njenih
'psihoterapijah' z LSD in elektrošoki.«

RASIZEM V PLENICAH
Na kraljevskem sprejemu angleški princ
Philip predstavniku neke afriške države:
»Ali res ni šlo drugače, kot da ste prišli
v tej pižami?« Je anekdota rasistična ali
zgolj osebno žaljiva? In če bi bila slednja,
bi mu Afričan zlahka vrnil: «Pa vi, imate
sveže plenice ali še vedno tiste od zjutraj?«

IN REKLI SO IN REKEL JE
In so rekli Slavcu, ko je hotel trgati liste iz Stare zaveze,
da bi z njimi rolal džojnte: »Pazi na Visoko pesem, Joba
in Pridigarja, trgaj raje tiste z naštevanjem rodov Izraela.«
In rekel je: »Yes, modra je vaša beseda, res, tudi sam ne
šmirglam tipov z rodovniki.«

JING, JANG, JUNG IN NEIL YOUNG
Jing, Jang, Jung in Neil Young plezajo
v duhovne višave. Na kar se Young
odloči, da bo sestopil in kot miner
dalje iskal zlato srce. V zemlji sam,
preden bo takoj večer. J. in J. in J.
pa zavzamejo vrh, kjer kolapsirajo
od preobilice arhetipske simbolike.

ARISTOFAN, RABELLAISE
Srečata se Aristofan in Rabellaise in se lopneta po plečih.
»Greva v vice na šilce,« podvzame pobudo Francoz. »Kaj
je to?« zanima Grka. »Prizidek poleg Hada. In nadstropje
višje je raj.« »Ej, vampež stari,« se široko zareži Aristofan,
»hodiš kar k sovragom pit …« »Haha,« mu reče Francoise,
»brez tvojega vzgleda, kako se je treba lotiti izzivanja elit,
bi si komaj upal kam premaknit rit …«

DIALOG Z ANTIKO IN S HOMOKOMULATI
Dr. Jože Košar in Marijan Kramberger
se v gondoli dvigata skozi MB meglo.
»Ni je čez antiko, Marijan,« pravi Košar.
»Že, že, a črke mi vseeno migotajo pred
očmi kot ščurki.« »Boš videl, zgoraj bo
jasno, vse drugače …« »Bližje sem nebu,
manj mi je do lektur. Raje bi dol, magari
med malomarne XL MB homokomulate.«

NIKOLI KONČANA ZGODBA
Prometej in Sizif si podajata orodje.
Sizif: »Boš kladivo za verige?«
Prometej:« Ne, daj mi onega za goro,
pa skale mi sproti zvaljaj spod nog.«

