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what gas they don’t want to tell

osamljen črn moški čevelj gre mimo na tekočem traku za prtljago. nekaj
škatel. sivih. praznih ali polnih. strah. ranljivost revščine. občutek
katastrofe. zloma. razumevanja, ki pride prepozno. ali raje žival. razpoka,
ki je postala pregloboka. pogled na svet z dveh gledišč. razlikovanje.
napetost. ki se konča v katastrofi. ali jo prekrije katastrofa. boli me. vsak
gib. beseda. razlika ali tujost. without end. and without mercy. sound and
fury of history. and the sense of powerlessness. you are not a foreigner to
me. hale za prihode. avtomatska vrata. zvoki. celovito doživetje.
frekvenčno območje. množica anten. sam televizijski živčni sistem.
prizvoki. izpostavljen položaj. serije. vhodi. zamahi proti vratu. v goltanec.
majhni in veliki narodi. sistemi vrednot. osamljen črn moški čevelj gre
mimo na tekočem traku za prtljago. lahko bi jokala. od napetosti. čevelj se
še vedno pelje. škatle. tišina noči. poskušala sem zarezati vanjo. ali me je
slišal? begunske države. je spal? majhni narodi z visokimi obzidji. na
mizah globusi. ure. na stenah projekcije ur. tuje ženske. pijani moški.
tranzitne hale. glostrup. tukaj sem se torej rodila. my native country. ali z
državnimi ukrepi. pravica do lastne obrambe. imperativ. most na
horizontu. še sanjalo se jim ni, kaj jih čaka. okupirano območje. to je kot
jesenska nevihta. on tam samo jê. nižine. ravna obzorja. zamude. svetniki.
ali pošasti. pasivnost. napačna dejanja. modre luči na tleh. reducirati.
zmanjšati. natančne sekvence. pozaba. osvetljeni železniški vagoni na
postaji. majhna soba. televizijski kanali. platoji. smeri v sobi. občutek
kubičnosti. prava razmerja. ali razmerja sploh. besede. njihovo ozadje.
mračen prostor. mračno potovanje. švedsko-danska meja. razmišljam, če
ne bi danes poskusili še enkrat. most na obzorju. visoka silhueta.
sprememba giba. obraba materiala. the eyes weakness. letališče.
varnostno območje. zakajev je sodeloval na kongresu čečenskih beguncev
v københavnu. to srečanje, sredi odvijajoče se drame s talci sredi Moskve,
je razburilo rusko vlado. zakajev zdaj sedi v priporu že 13 dni, kar daje
danskim oblastem čas za premislek. tiri. razočaranje. na državnem nivoju.
you aren't better. western union. rumeno in črno. does the world ever
happen to you. exchange. denar. nevarnost. ker si zapustil. ker lahko
zapustiš. ker te lahko zavrnejo. pravica. na novo začrtane meje.
procesiranje vizumov. history now.
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