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…, ob ogledu Pasolinijevega Sala
čuti se frustrirajoča praznina
pa naj se jebe boli kurac za vse

Tole je:

Pač moč početi karkoli z mladimi fanti in dekleti.
Z ljudmi. Saj niso zares ljudje. Podljudje. Polživali.
Nižja vrsta.
Če se ti zahoče, jih posiliš.
Če se ti zahoče, jih posiliš k scanju v tvoja usta.
Vsakdo ima kakšno muho.
Če se ti zahoče, kolegom poveš, kako si ubil mater.
Užitek, ki si ga občutil, ko je zadnjič zaprla oči.
In mlada se zjoče, ker si pred njo ubil njeno.
In se poserješ na tla.
In se ti zahoče, da mlada poje tvoj drek.
In jo je strah in se joče in ji je hudo in se ji gabi.
In kričiš

ŽRI!
ŽRI!
ŽRI!
ŽRI!

ŽRIIIIIIIIIIIIIIIII!

In s tresočimi rokami in srebrno žličko,
ki si ji jo podal, golta gnus in požira govno,
ki si ga tako radodarno posral.
Če se ti zahoče, si ga greš zdrkati nase,
zroč se v ogledalo.
Če se ti zahoče, ti ga zdrka ena od
zasužnjenih devic.
Prvič ima v rokah tiča.
In se ti zahoče, ker ne zna, prerezati ji vrat.
In ga prerežeš.
Zahoče se ti fasati ga v rit,
in ga fašeš. Saj je ni stvari, da bi je služabniki
ne storili. Za tvojo dobrobit.
Zahoče se ti tiščati ga v rit.
In ga tiščiš.
Rad imaš pripovedi. Rad poslušaš.
Bogatini si že privoščijo prefukane mladoletnice,
skakajoče čez okno, da se razčefukajo na betonu.
Saj so plačali.
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Zrajcajo te, in več kot fukaš. Saj te ne rajca fuk.
Rad bereš Nietzscheja. Genus morale, pa ne za goveda.
Bodi vljuden, uvideven, šarmanten, ustrežljiv.
Liži joške, liži tilnike mladih fantov, šlataj jih za tiče,
osladno jih poljubljaj, naj te služabnik objestno jebe
z otrdelim tičem v ščegetajočo rit, celo noč naj te jebe
na svilnati postelji, naj ti bo vedno na razpolago,
pojdi ubit hlevnega mladeniča,
naj ti razkrije skrivnost kršitve zakona,
mladenkino krajo tvojega užitka,
vzemi ji sliko, ustreli jo,
naj ti razkrije skrivnost lezbične ljubezni mladih krav,
naj zatožijo služabnika, ki natepava črnko,
ustreli ga z brati gospodarji,
zamisli se, ko pokaže svoj sieg heil,
tridesetkrat ga ustreli, in naj tvoj brat
ubije nečloveško zamorko,
če se ti zahoče.
Če se ti zahoče, naj bodo te živali od ljudi
na štirih, naj bodo psi in kot pse jih futraj,
in če nočejo žreti, jih muči,
speci jim igle v testu, naj jih režejo,
prasice nečloveške.
Da se le imaš lepo,
da uživaš pripovedi,
da ti ni dolgčas,
da poslušaš glasbo
in bereš poezijo,
da duhovičiš
in se iskreno smehljaš.
Če se ti zahoče, glej skozi kukalo,
glej svoje brate gospodarje,
kako z ognjem palijo joške
razgaljenih deklet,
kako palijo tiče zvezanih mladeničev,
glej, kako trop tvojih služabnikov
posiljuje nemočno žensko in jo
zatem obesi, glej brate gospodarje,
kako iztikajo mladeničevo oko,
kako s skalpelom odrezujejo fantov jezik,
ki se noče in noče odtrgati,
glej jih, kako nož v roki
skalpira dekle, kako naredi rdečo črto na čelu
in od tam proti zatilju vleče z lasmi prekrito
kožo s krvaveče lobanje,
glej, kako se razžarjeno oglje na palici

 2 / 3



Korespondenca, druga

Prispeval Matjaž Zorec
Ponedeljek, 14 Junij 2010 11:37 - Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 14 Junij 2010 17:15

poljublja z bradavico prsi
kričečega dečka.
Glej jih, brate gospodarje,
in pošlataj za tabo stoječega služabnika,
kako mu stoji tič,
in bodi zrajcan,
če se ti zahoče.
Ne moreš, da ne bi hotel. 

In še:

nekaj podobnega, še bolj potenciranega
v misli, besedah, predstavi.

in

rajc

Vidim strukturo hiearhije, ki jo živim.

Rad bi ubijal brez vprašanja.
Ubijal gospodarje, odiral, rezal, crvl, mučil, mrcvaril, teptal.
In vem, da bi ob tem neznosno užival.
Ubijal karkoli.
Ubijal,
odiral,
rezal,
cvrl,
mučil,
mrcvaril,
teptal.

Zažvižgal sem si lahkotno, počasno, plesno svingaško temo.

Vse je tiho.

Kaj naj zdaj?
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