
v každej veci 

ktorej sa dotýkam, sú tí druhí, mnoho druhých 

(ktosi ňou vyhráva, kohosi nezvratne k smrti ďalej ničí) 

mohol by som hľadať v stopách 

čo (od prvého momentu) veci tvarujú 

ako a z čoho sa skladajú, dávajú po sieti ľuďmi dokopy 

dostávajú ku mne, pod nos po sieti 

v stopách, čo majú byť neviditeľné 

nech sa vyhladené stratia 

ich (vyhladené) nevidím 

nekazia nešpinia 

číra a vysvätená je zlatá žila značky 

jej veci - pre mňa - čisté, hotové 

treba ich užiť a skončiť 

k tomu (na vrchole?) 

som určený - 

kľudný, spokojný stravovač vecí - 

len užiť a skončiť, na páse brať ďalšie 

(hlavne potom neriešiť) 

počul som o deťoch (a ďalších), čo na to makajú 

bane na coltan - celé dni pod zemou 

nemohol som ďalej svoju teplú večeru si dávať 

zamorené fabriky na handry 

dostavuje sa silná nechuť, odpor, hnus, nepokoj 
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(skutočná blízkosť smrti) 

nehodil som im to do ksichtu, neoplieskal o hlavy 

nevyzliekol pestré handry dakde z Ázie a nekričal, že to nikdy nosiť nebudem 

a nebežal potom holý - skákajúci vtáčik 

asi šťastný preč 

nekričal, že to už nikdy žrať nebudem, nekričal 

na slnku, pod mrakmi, za oknami, alebo v daždi 

do ľudí, že je to skurvený ojeb na nich (malých žltých, čiernych, hnedých) 

skurvený pohodlný ojeb pre nás 

moje kroky nemenia smer 

vyhrotené afekty dožívajú 

divné záchvevy useknutých kusov tela 

tie veci kupujem ďalej 

pamätám si na radosť 

sú čisté       druhí zmazaní       cena malá 

okamžite moje v rýchlej radosti 

splnia túžbu, splynú s obrazom 

ďalej a viac sa zakliesňuje, zaklína 

údy mu - akosi samé od seba – ruky, nohy, hlava sa hlbšie zapúšťajú 

do dačoho, čo je ako sieť – nedozerná, zavretá 

do rozbiehavých káblov, do vlákien 
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drží vo výške       na žive 

sieť, z ktorej nevylezie 

je v nej 

hmyz chytený na lep 

mucha bez krídel 

stále živý       stále živý       zabalený v nej 

šťava žitia sa prelieva, cez káble, cez vlákna 

hmyz bez krídel, hmyz chytený cicá a cicá 

platí a platí 

savé vlákna, savé káble z hlavy, z útrob 

stále živý       stále živý 

na tráve prvotnej zeme ležal by bezbranný neduživý holý 

zvíjal by sa (sníva o nej) 

stále bude taký? 
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viem o nej        o samote 

možno keď (nám) zostávajú 

vyprázdnené priestory po blízkych 

prichádza (na myseľ) 

keď sa priblíži - 

zmĺknutie 

rýchle stíšenie akoby všetkého naokolo 

prilieha 

(akoby mala) to najbližšie telo 

vtláča sa do mäkkých miest 

vtláča sa za oči 

pod rebrá 

a 

štvrtí na kusy čo je (vidieť) dnu 

(tvary puklín v tme) 

tak viem o nej 

vtedy by som mohol       mal by som 

s ňou sám 

trvať a 

nechať v pomalom raste pôsobiť 
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keby si to bola ty  

kto vie byť tak blízko  

blízko bez štvrtenia 

keby to najbližšie telo nebolo  

zvieracia kazajka 

Trhám sa 

mykám hlavou   

oči sa vyvracajú 

z úst sliny 

(ale len) do jej ticha padajú 

je to chvíľa keď sa ozývam  

veci po ruke 

chytím ju aby som držal - 

uteká 

-Kde ideš? 

-Počuješ ma?! Počuješ... 

(skoro akoby to bol výkrik) 

asi pre to ticho 

dvíhajúca sa masa 

rozťahuje sa za mnou 

po mne 

zostať tu teraz bez pohnutia 

by bolo klesať v jej vode 

kde  nedovidím na brehy dno ani hladinu 
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prázdna       temne tmavá voda 

na mne 

všade okolo 

všade na mne 

zvieracia kazajka 

zbytočne       trhám sa       trhám sa 
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zachytiť sa 

keď si prach 

prach veci 

ktorá ťa rezavým trhaním 

výbuchmi tenkých krajov 

k vákuu vypudzuje 

kde zastaneš 

keď ťa objíme 

náhly nesúvis častíc 

tvoj náhly 

rozvírený prach 

pokoj osamelosti 

indiferencia 

ticho skryté za zvukmi 

okamih – 

dokým len 

prach znovu nepadne 

privolaný 

nevráti sa na inú zem 

položí 
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ľahko ju hladiac na chvíľu 

v beztiaži 

prachu a peria 

toho ktorým si kedysi bol  

prikrývaš okraje roztrieštené 

cez ktoré stále sa pomaly stráca 

v odpadávajúcich časticiach sa (tvoja zem) rozteká 
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čiary pohybu 

Keby som 

v lete múch 

nevidel svoj pohyb 

krok nôh bez stôp 

keď sa po nich slabá nádej obzerá 

možno preto je treba 

vkladať čiary pohybu       (príbehy) 

do prázdna pamäte 

možno to všetko 

mám na sebe       v sebe 

..spája sa to 

jedno s druhým jedno s druhým 

(jazvy) 

v tenkej reťazi 

značky (v ceste) 

vypáliť ich - pre toho 

ktorého oči nevidia 

aby mu svietili 

ako Ariadnine 
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bludiská z reťazí pomaly rastú vyryté 

pomaly neviditeľné 

miznúce - pomáhať bieliť 

aby ďalej skoro sa dalo 

ísť - 

dačo čo vsakuje vťahuje pred očami rastie - 

a námesačný nasleduje 

vábenie prichádzajúceho 

prichádzajúce čo vracia minulé 

(Preto možno nechcem vidieť.) 

opakovať predlžovať 

opakovať predlžovať 

bieliť! 

nespoznané bludiská 

časom premnožené 

vždy ešte zaplavujú 

naskladané kvádre bieliacej tekutiny 

v očiach na očiach 

námesačného 

nech nevie 

(o strachu šťastný) 

že zastane 

do uzla poviazaný reťazami bludísk 

zavŕšený 
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uzol bludísk reťazí 

II. 

možno potom prichádza 

rozpad bludísk 

rozpad reťazí 

uvoľnenie spojív 

okamih zárezu - to keď sa režeme - 

v oku rozptyľujúcej sa reťaze 

sám v sebe 

vo voľnom páde 

uzamknutý 

milióny možno 

Vidieť ich 

sa rozpadať rozchádzať rozptyľovať oká 

samovoľne v (ne-)prázdnom priestore 

by mohlo byť krásne 

vypálené oká svietiace 

vidiace 

čo rozpad prepustil 
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