
"Dinastija Celjski klan" in "Rolanje po sceni" so  zbirka odlomkov iz pisem, s 
katerimi sem mojemu prijatelju Mateju krajšal čas v jugovojski 1988/89: 

 
 

DINASTIJA - CELJSKI KLAN 
 
Dinastija se zdaj za tri tedne poslavlja z naših zaslonov. Z motorji gre namreč v Španijo. Veliki 
magnat Macan Blake je špuknil 37 milijonov za popravilo svojega legendarnega K-100 in s 
Tomico se bosta odpeljala prek Italije in Francije v Španijo, če bo lova pa še potem v Maroko. 
Lahko si zamisliš pravi Esther Shapiro scenarij: lepo Tommy Joe ugrabijo hudobni, divjaški 
domačini, vendar pa je njej to všeč in se v toplih puščavskih nočeh brez omejitev predaja 
strastni telesni ljubezni s postavnimi mladci temne polti in belih turbanov. (11.07.1988) 
 
Dinastija se še vedno nahaja v vroči Sahari. Ko je Macan Blake izvedel za ugrabitev svoje 
ljubljene Tommy Joe, je poslal po svojega kolega Stanča Dexterja, da bi mu pomagal reševati 
Tommy Joe. Skupaj se odpravita v puščavo, kjer ju ujamejo Beduini. Odpeljejo ju k svoji kraljici, 
nakar se izpostavi, da je to dolgo pogrešana Macanova polsestra Chris, ki pa je izgubila spomin 
in misli, da je Fatima. Hrabra junaka mučijo, vendar pa ne izdata, kje živi teta Stančevega strica, 
ki edina ve, kako se pripravlja Tropical Blend, katerega uporabljajo Beduini, da jih sonce ne 
zažge preveč. V zadnjem hipu ju reši Chris, ki se spomni kdo je, ko na Stančevem hrbtu zagleda 
brazgotine, ki jih je sama povzročila v strastnih nočeh lani na morju. Medtem pa se je doma v 
Celju Funkl Colby spet zastrupil s hrano. (24.07.1988) 
 
Potem, ko so se rešili iz krempljev Beduinov, so Macan Blake, Tommy Joe, Stanč in Chris čez 
Gibraltar zbežali v Španijo. Toda ljubosumna Stančeva žena Nathalie Alexis jih je hudobno 
prevarala. Prodala je vse njihove delnice in jih dobro opeljušila. Še sreča, da je Mcanu Blaku 
ostal K-100 in par litrov bencina, da so se lahko, sicer teden pred napovedanim prihodom, vrnili 
domov. Tu jih je s slabimi novicami pričakal dobri Funkl Colby. Zapustila ga je namreč Pallon in, 
kar je še huje, prehladil se je v ledvice, ker je pil premrzel pir. Stanč bo zdaj tožil hudobno 
Nathalie Alexis zaradi prodaje delnic, Macan pa Libelo. Zakaj? Ko sta se vrnila, je Tommy Joe 
najprej stopila na tehtnico. In glej čudo, kazalec se sploh ni premaknil, šele, ko je na vago vrgla 
še posteljo, je pokazal mizernih 5 kg. (03.08.1988) 
 
Macan Blake Cordish, finančni magnat iz Long Islanda, Celje, Slo., je moral prodati rezervne dele 
svojega K-100, da je poplačal stroške tožbe glede tehtnic. Libela ltd. je namreč dobila pravdo, saj 
so ugotovili, da niti najpreciznejši instrumenti ne morejo zaznati teže pri Tommy Joe. Zdravniki 
so jo pregledali in postavili nenavadno diagnozo: akutna punkcija levega predela desne joške. 
Baje je bolezen rezultat nenehnega stiskanja tega dela telesa. Macan Blake je bil zelo začuden, 
saj sam prav pogosto njenih jošk ni stiskal. Sumi se na ostale člane dinastije. Colby dela vozniški 
izpit in barva ter lakira okna na svoji bajti, za kar je porabil 17 starih milijonov. (17.08.1988)  
 
Tommy Joe se je uvrstila v finalni boj osmih najbolj suhih žensk sveta. Pa poglejmo finalistke v 
kategoriji “s posteljo”. Prva favoritinja je vsekakor Musa Kibulo (Etiopija), ki so jo na OI pripeljali 
z infuzijo v žilah, letos pa je dosegla že izrednih 11 kg. Drugi letošnji rezultat (11,62 kg) ima 
Marija Lačna (ČSSR) in to sta tudi glavni kandidatki za zlato. Ostalih 6 finalistk, vključno z našo 
Tommy Joe, se bo borilo za bron. Rezultat Tommy Joe (14,87 kg) je bil dosežen julija letos po 
hudi driski in je 5. najboljši med vsemi. Razen že omenjenih sta boljši od nje še Oh-Soo Park (J. 
Kor.) - 13,87 kg in Natalija Suhodolska (SZ) - 13,99 kg, vendar pa je njen rezultat dosežen v 
sumljivih okoliščinah v nekem sibirskem lagerju. (26.09.1988) 



 
Sicer pa je bron za nas osvojila tudi Tommy Joe Spirkovsky v kategoriji “s posteljo”. Potem, ko 4 
tedne pred OI ni nič jedla, je v finalu dosegla nov državni rekord, izvrstnih 13,21 kg, kar je četrti 
rezultat vseh časov v tej kategoriji. Njen trener Macan Blake je bil zelo zadovoljen in izjavil, da 
gredo zasluge za uspeh tudi posebnim preparatom iz Enemona, prepečenca in skute, ki jih je 
prispeval Funkl Colby, ter vsem ostalim, ki so ji z intenzivnim in žestokim seksom pripomogli k 
temu izrednemu dosežku. Po pričakovanju je zmagala Lačna (ČSSR), ki je takoj nato umrla, 
srebro pa je ostalo doma v Južni Koreji, ker so domačinki pomagali pristranski sodniki, ki so jo 
pred tehtanjem  povsod obrili. Prva favoritinja iz Etiopije zaradi bojkota ni nastopila in je bila z 
ovacijami sprejeta v prijateljski LDR Koreji, kjer je dva dni lebdela pri velikem vodji Kimu. 
(03.10.1988) 
 
Po velikem uspehu v Seulu se Tommy Joe že pripravlja za Barcelono 92. Temeljito trenira z vsemi 
svojimi trenerji, ki jih menda niti ni tako malo. Razumljivo pa je, da je naslednja sezona sezona 
zatišja in zato hujšanje ni primarna naloga. Tako se je začasno odrekla Colbyjevih preparatov in 
za kosilo občasno že poje tudi kakšno korenčkovo juhico. Podpisala je pogodbo z ameriško firmo 
“Always hungry ltd.” v oddelku “without bed”. Že prej so za to firmo podpisali Mamute Bol, 
Toni Kukoč in Angelika Hurler. Firma bo zdaj njen sponzor, za managerja pa konkurirata Miruts 
Yfter in Solinko. Nabavili so ji tudi “Stomak eliminator” za odpravo odvečnega sala in maščob. 
Vsekakor jo najtežja preizkušnja leta 1989 čaka na odprtem prvenstvu Etiopije, ki je nekakšno 
neuradno svetovno prvenstvo in eden od štirih Grand Slam turnirjev (Etiopija, Sudan, Vietnam, 
Togo). Razen na teh štirih bo nastopila še na satelitih v Novosibirsku, Pjongjangu in Havani ter 
na državnem prvenstvu v Mrkonjić gradu. Imela bo tudi tri dvoboje s svetovno prvakinjo Lačno 
in ekshibicijski nastop v Harlemu proti ameriški črnski šampionki Loretti Eat-Nothingovi. Macan 
Blake je še izjavil, da je s sezono zadovoljen in da bo njegova varovanka drugo leto skušala 
obdržati mesto med najboljšimi na svetu! (25.10.1988) 
 
Dinastija je šla na zaslužen odmor in je ni na zaslonih. Po kuloarjih se govori, da Tommy Joe 
prodaja Macanov motor, zdaj že legendarni K-100. Slednjemu to seveda ne odgovarja preveč in 
je zagrozil z razkritjem skrivnosti njenega treninga hujšanja, nakar se je Tommy Joe poslušno 
opravičila in se najostreje diferencirala od takšnih neodgovornih izjav. Dejala je, da bo sledila 
trem Macanovim reformam (seksualni položaj, skupno financiranje bencina za motor in stroga 
izbira partnerjev zaradi AIDS-a). Kar najostreje pa je reagiral Colby, ki je v tretjem poskusu 
naredil izpit za avto in pričenja z mitingi solidarnosti za ljudi z izpiti, a brez avta. Mitingi se bodo 
vrstili od Lave do Glazije, nosile pa se bodo parole, kot npr.: “Dajte nam ključe”, “Hočemo pleh”, 
“Dole izdajice Mojč i Tičo”, Zalezina vozi avto, mi pa bicikl”, ostro pa so bili kritizirani za slogan 
“AMZ je varalica, ključ in avto naša sta pravica”. (23.11.1988)   
    
Ker letos ni večjih mednarodnih tekmovanj, je Tommy Joe objavila na press konferenci pri 
Pigallu, da se bo zredila za kakšen kilogram ali dva.. Njen življenski spremljevalec Macan Blake 
pa je takoj kupil motor z večjo kubikažo, ki bo vzdržal njeno novo težo. Colby še vztrajno hujša, 
se baše s toastom ter razglablja o perečih problemih zdravja. Dobil bo Nobelovo nagrado, ker je 
odkril novo matematično fizično enoto, tzv Funkl-Colbyjevo konstanto, ki se definira kot 1 FC = 
prostornina glave x količina luša / st. želodčnih težav. Giblje se od 0 do 1, pove pa nam stopnjo 
bolezenske paranoje pri določeni osebi. Sam sebi je izračunal 0,93 FC, a po tihoma priznal, da si 
le iz skromnosti ni določil kar 1,00 FC.     
 
 
                              
 



ROLANJE PO SCENI 
 

Ker se pričenjajo lepi dnevi, se bo odprla tudi gradbena sezona 1989. Potem, ko se je pozimi 
pripravljal na vikendu, je Yuki po vesteh iz njegovega tabora pripravljen na nove gradbene 
podvige. Lanska “Zlata opeka” in nagrada revije “Naš dom” za naj udarnika 1988 sta bili domači 
priznanji. Vendar pa naš Yuki tudi na svetovni sceni ni ostal neopažen! Floydi so posneli 
“Another brick in the wall - part 4” in Waters je dejal, da jo posveča Yukiju. Vzpodbude torej ne 
manjka. 
 
Prava revolucija je nastala med liščanskimi zajci. Društvo za varstvo zajčevskih pravic je 
demonstriralo in zahtevalo neodtujljivo pravico zajca - lastno kletko. “En zajec - ena kletka” je 
bilo njihovo geslo. Vzrok protestov je seveda Siso, ki se je med 1. majem naselil pri zajcih in jim 
odjedal življenski prostor. 
 
Pripravlja se tudi snemanje hit filma “The bananas”, ki so ga posneli v “Nigger studios”. Glavne 
vloge igrajo Magee, Waiters in Boli. Prva dva v glavnem obirata banane z drevesa in jih mečeta 
na tla, kjer veselo poskakuje Boli in jih lupi. Višek dogajanja je, ko nekdo od mimoidočih omeni 
Jugoplastiko in padeta Magee in Waiters z drevesa naravnost na Bolija. Ko pridejo k sebi, ga 
vprašata: “A te kaj boli?” in on odvrne: “Oui, oui, je suis Boli.” (04.05.1989) 
 
Darko Pirtovšek - Siso je iz protesta proti rasistični populacijski politiki v Liscah zaprosil za 
prostovoljni azil pri zajcih v rastlinjaku (Barbara noseča press) 
 
Robert Jurše - Yuki ostaja čez vikende v Ljubljani, ker ima izpite (Luknjačica & Co. ženske iz 310 
press) 
 
Celje je vendarle lepo mesto (Izgubil status Yuki press) 
 
Morje cveti in ne grem z apartmajem (prazni žepi Siso press)  
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