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Rojstvo prizorišča

Prizorišče je še v povojih.
Goste plasti meglenega toka človeške zavesti se ro-
dijo. Zdi se, da zunaj neke groteskne forme huma-
noidnega močvirja.
Neprediren sluz neizdelanega zaznavanja se plazi 
po stenah in se kronično odbija nazaj k izvoru, v 
katerem naprej infiltrira nedokončano gledišče.
Je tale proces neka absurdna imitacija rojstva člove-
ške zavesti?
Prva stopnja zaznavanja?
Prebujenje?
Ozaveščanje?
Prebujanje iz apatične omotičnosti.
Pridobivanje nekega pogleda, razgleda na ... svet.
Ni pa možno kaj konkretnega prepoznati.
Še ne.
Sluti se pa lahko.
Toda kaj točno?

Grimasirana spoznanja se formirajo na obrobju po-
gleda in se spet razpustijo.
Zdi se, da abstraktne oblike v tej nedoločeni, toda 
neusmiljeni tihoti izmenično lezejo skupaj in nara-
zen, skupaj in narazen.
S svojimi neznansko počasnimi gibi oblikujejo te 
forme na koncu svoje upodabljajoče se evolucije 
celo bolj ali manj konkretne, toda še vedno nedou-
mljive in zabrisane podobe, ki se vedno bolj bližajo 
središču razgleda.
Rojeva se pogled.

Končno.
A ne?
Druga faza zaznavanja, prebujenja.
A ne?

Končno se te, le nedograjene, oblike nekako vsadi-
jo, implantirajo v zaznano okolje. Tako da se po-
gled lahko fiksira na eno določeno točko.
Postopek naprej se te nedoločene podobe navseza-
dnje tudi še konkretizirajo v bolj ali manj dosegljive 
občutke, ki upodabljajo domnevano spoznanje le 
zabrisano, ga samo skicirajo, se torej karakteristič-
no nahajajo bolj v bližini nekdanjih grimas, kakor 
da bi portretirali to, kar so povsem konkretna ču-
stvena spoznanja.
Tretja faza zaznavanja.
In prva stopnja nečesa čisto drugega.

Opitost se navsezadnje nekako razsvetljuje in svet se 
nekako pojasnjuje.
Konec koncev se nedoločene podobe zares konkre-
tizirajo v spoznanje in ostanejo prepoznavne. Brez 
zabrisanja. Večno očitne v tej konkretizirani obliki. 
Vsaj za trenutek pojasnjevanja.
Večnost in trenutek.
Nekdanji odtis zdaj ni več le zabrisano domnevanje, 
skiciranje, temveč zares pojava, ki jo je treba jemati 
resno.
Toda zakaj?
Resničnost.
Končna stopnja in faza zavesti in prebujenja.
Svet, lastna interpretacija dogodkov je zdaj konkre-
tna, zares dejstvo. Fenomen, kateremu je možno 
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dodati nekaj takšnega kot izhodiščno točko za deja-
nje in za bodoči koncept lastnega življenja.

Porod čustev 
(on)

Dejstvo.
Tale shit ga mentalno zares prefuka.
Fundamentalno.
Dejstvo.
Je prestopil mejo konzumacije?
Brani se pred tem, da se razvedrilo dela podaljša v 
prosti čas.
Bori se proti kolonializaciji svoje svobode in duše.
Hrepeni po tem, da bi mu svet vrnil čustva. Da bi ga 
nekako dosegel, vzel k sebi in odnesel.
Odnesel.
Kam?
V dezintegracijo medčloveških zidov, mej in ovojev. 
Onstran ločenosti.
V prijetnost počasnega razpadanja.
V toploto zlitja, fuzije. Z okoljem. Z ljudmi. S svetom.
Morda celo z vesoljem. Toda tako daleč ne misli.
Še ne.
Hlepi po občutku živosti in živahnosti.
In končno.
Končno?
Končno se je zbudil.
Bil je slep.
Mrtev.
Čeprav očem nikoli ni kaj manjkalo, se je vedno po-
čutil slepega.
Čeprav telesu nič ne manjka, se je vedno počutil mr-
tvega, apatičnega.
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Živel je le ... po obliki. V svoji notranjosti je bil nem. 
Anesteziran. Opit.
Bilo ga je strah.
Želel si je umreti.
Deeksistirati.
Čisto enostavno.
Zdaj spet zaživi.
Nedvomno.
Živi in si ne more razložiti, kako je do tega sploh pri-
šlo.
Pogleda na dlan.
Notranja stran roke je prazna.
Pred kratkim je tam še nekaj bilo.
Kaj?
Odrešitev?
Življenje?

Naenkrat se spomni, kako je prišlo do tega, da se 
počuti tako živega in živahnega.
Neki pojav ga je pripeljal iz vsakdanje omotičnosti. 
V neko drugo obliko opitosti, ki ga sladko prebavlja.
Toda ta način transformacije ni nov.
Spominja se.
Déjà-vu. Doživetje že videnega in občutenega.
Trenutek, na katerega je že tako dolgo čakal in ki se 
mu odrešilno pojavi vsak vikend.
Občutek.
Čustvo.
Končno spet lahko začuti.
Kaj?
Vse.
life. Življenje.
Samega sebe.
Ljudi.

Občutek odrešenja ga vedno spet zagrabi v valovih.
Prijetno ga objame.
Krotki valovi ga zibljejo in božajo.
Vendar pa ga vedno spet trdosrčno izpustijo.
Njegov krhki raj je nepovratno uničen.
Nepovratno?
Za kratek čas čaka na novi val.
Nebesa in pekel se kronično izmenjujeta.
Nepovratno?
Kdaj točno se dogaja ono ali drugo, ni predvidljivo.
Odrešenje ni konstantna, stalna zadeva.

Zvrtan zvok. Čudni soundi nabreknejo v njegovem 
telesu in spet uplahnejo.
Niso nadležni. Zdijo se mu ultimativno prijetni.
Ultimativno.
Nežno utripanje raztegnjenih ponavljanj. Nežno.
Srce utripa brezvezno. Brez zveze.
Širjenje in krčenje žil povzroča aritmično dotekanje.
Valovanje.
Toda od kod glasba dejansko prihaja?
Od zunaj?
Iz njegove notranjosti?
Nenehno se odbijajo zvoki od njegove notranje ste-
ne, zaletavajo se drug v drugega, ne da bi fuzionira-
li, se spojili.
Vrženi, osamljeno krožijo čisti utripi – beats-beats – v 
telesu. Energetični potiski brez orientacije, ujeti v iz-
dolbljenosti nepredirne posode.
Njegov notranji imperij je absurden prostor, v kate-
rem se ne dogaja nič bistvenega.
Ne čuti ... duše.
Toda nikoli ni verjel.
Ne čuti ... česar koli.
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Kar koli že.
Kaj je bistveno za človeško življenje?
Čuti ... beat.
Vsaka celinka ena sama gonilna sila življenja.
In celo kompozicijo življenja poganja le želja po pre-
koračitvi mej in medčloveških povezavah.

Zvočni vrtinec.
ambientne barve ga pripeljejo k samemu sebi. Na di-
fuzen način.
ambientne barve ga silno privlačujejo v njegov notra-
nji imperij. Na konfuzen način.
Tam je vse prazno. Vakuumsko. Na konfuzen način.
Sam je.
Barve ne dovolijo, da od tam odpotuje.
Sam je.
Ločen od drugih. Na konfuzen način.
Zvočni vrtinec ga presnavlja naprej.
Vendar ga ne poveže z drugimi.
Še ne.
Otok je.
Mutiral je, v otok.
Morje.
Plima in oseka.
Čas se ugasne. Nepričakovano.
V njem se nenadoma vse vrti.
Vse ga ovija in zaobjema v prijetno morje, v uživa-
nje, v katerem glasba buta vanj.

Približevanje.
Pleše z nekim [človekom]
    Ločeno
     Nepovezano
Pogleda ga.

V njegovem obrazu vidi, da za njim ni ničesar.
Samo jutrišnji dan tam preži.
In ta dan se bo odvijal brez tega [človeka].
one night stand.

Trenutek.
Le trenutek.
Za trenutek pogleda.
Toda še sta tukaj, v trenutku.
Večno.
V dvoje.
Vsak zase.
Ujeta v hipu, v katerem izgine čas. Izgine.
Šele pozneje bosta z njim ponovno prišla v zavest.
Pozneje, ko se bo zavest spet ustavila.
Toda kdo si sploh želi zavesti?
Kdo si sploh želi zavedanja?
Zahteva brezvezno in nezavestno zlitje. V trenutku 
in poleg tega.
Večnost.
Želi si izgubiti se.
Izgubiti se in se zasnovati. V trenutku. V trenutku in 
poleg tega.
Večnost.

Hlepi.
Hrepeni.
Hlepi in hrepeni po tem, da bi se porabil do konca. 
Se potrošil v glasbi in v tujem telesu. Tako intenziv-
no, da se mu ni več treba občutiti. V trenutku in po-
leg tega. Večnost.
Toda koža ga zadrži. V trenutku in poleg tega. Več-
no.
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Rezervoar.
Koža ga omejuje.
Njegova koža ga omejuje.
Ga omejuje s tem, da ga zameji.
Njegova koža ga odcepi od sveta.
Neprodušnost.
Odmaknjen sistem je,
        
   [ ]
ki nima povezave
     z ljudmi
     s svetom
     z naravo
Toda je to kadar koli bilo drugače?
Trenutek in večnost.
Adaptacija.
So ga samo naučili biti takšen?
Kako?
        
 [zaprt]
      [ločen]

    [odcepljen]

        
 razvezan
odmaknjen
  v sebi,
   od samega sebe
izključen       
 [ ]

izoliran
  in ob strani sveta

na obrobju

interface
Tuja roka se ga dotika. Ga bolj oplazi kot zagrabi.
Njegova koža ga ne omejuje več.
Povezava se zgodi.
Kratkoročna povezanost se pojavi, kot elementarni 
dogodek v malem.
Trenutek in večnost.

Telesna iritacija.

Trenutek dotika se odlomi.
Trenutek dotika je minil. Za večnost.
Spet se počuti omejenega.
Omejenega v svojem obstoju, od kože obdan in limi-
tiran.
Koža = [ ]
Počuti se zaprtega v svoji koži = [Jaz]   
    [ ]
Koža.
Njegova koža je ovoj, v katerem prebiva.
Toda nekako tudi živi v tej koži, skozi njo, z njo.
»Jaz sem moja koža,« si pravi.
»Toda koža, ki me obroblja, me sočasno tudi izklju-
čuje in zaklepa.«
»Moja koža je zapor.«
»Toda moja koža je del mene.«
»In potem ...«
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   Dotik

»... tudi del naju.«
»Del tebe in mene.«
»Del zunanjega sveta in del območja tukaj znotraj.«
»Koža je meja mojega notranjega imperija.«
»Moja koža je del dotika, v isti meri kot roka, ki me 
oplazi, ne da bi zagrabila.«
»Tvoja roka me združuje s teboj in s svetom.«
»Moja oplazena koža me združuje s tvojim svetom.«
»Moja koža je svet, del zunanjega in notranjega sve-
ta.«

Stik.
Njegovo hrepenenje po povezanosti in njegov strah 
pred povezanostjo se med sabo nenehno hromita.
Naveličanost, ki ostane – od hrepenenja in strahu – 
zadošča samo za nemirne sanje in brezčutne noči, ki 
nič ne koristijo, razen shizoidne oblike raztresene in-
trospektivne paranoje.
Ko sanje odpotujejo z lomom svetlobe na obrobju 
noči, pustijo za sabo le fragmente. Ostanki v obliki 
jutranjih solz, ki polzijo po licih in ponikajo v po-
steljnini.
Solznim sanjam, ki ostanejo v zabliskanju madežev, 
prihajajo na pomoč le zgodbe.
Zgodbe v obliki dotika, dotika, ki začudi, toda neka-
ko tudi ukroti.

Čudež.
Njegova koža ga ne zamejuje več.
Toda znoj njegove roke, ki obroblja izparevanje tuje-
ga oprijema, ga spet osamlja. Ga ponovno vrže. Ga 
katapultira. Ga razcepi v jaz.

[ ]
Cepitev.
Razdvojenost.
Kako se osvoboditi medčloveških mej?
Kako zgraditi osnovo, temelj zaupanja?
Počasi?
Postopno?
Korak za korakom?
Informacija za informacijo?
En duševni prigrizek iz notranjosti za drugim?

Telesna invazija.
Plane na nekoga.
Viharen in nestrpen v svojem hrepenenju vpada.
Vulgarno se izbruha navzven, omotičen in brez kom-
promisa.
Vse v njem prodira in išče zunanjost telesnega zlitja.
Zaslepljen vidi silovito hrepenenje v slepi luči psev-
doromantične vdanosti.
Združitev in spojitev sluza.
Jezika se gibljeta, se valita prisilno drug okoli dru-
gega.
Vitita se. Približujeta se negibnosti.
Neustavljivo se usmerjata proti njuni neusmiljeni iz-
črpanosti.
Slina gosto mutira v ustnih votlinah.
Gnus.
Trenutek in večnost človeške fuzije.
Odpor.
Nepričakovan odpor. Za trenutek. Za večnost.
Razpoloženje se pretrga! Za večnost enega trenutka.
Dehidriran je. Za trenutek večnosti.
Odklop. Za vekomaj.


