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Egy mozgáspoétika tervezete
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Megerősítés

Megerősíteni a Kört a lábbal. Újrarajzolni.
Ma nekiveselkedtem a házi metafizikának: megtisztítom
a bőröm.
Ma nekiveselkedtem a ház metafizikájának.
A SZÜLÉS ne áztassa el a SZÍNPADOT vérrel, csak RETTEGÉSSEL, terjessze el a közönség körében az angyalok
FIZIOLÓGIÁját, szabadítsa fel a Vallást és az állatokat
az egyértelmű és a Racionális Logikájában.
Megerősíteni a Köröket a lábbal. Újrarajzolni.

7

tavares v2.indd 7

2019.07.24. 14:27:26

Archaikus halál

A halál koreográfiája. Ártatlanság.
Színpadra való történet Bűnökkel a Közepén.
A Balsors és a Váratlan koreográfiája.
mind meghalunk. Azoknak a Halála, akik letűnt korokban
éltek, egynemű a Ma élők halálával.
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Új öregség

Elhibázott felfokozottság a Tökéletesség közepén.
Racionális és Öngyilkos Mozdulatokat választani.
Öngyilkosságba kényszeríteni Lehetséges Mozdulatokat
és közben elfogadni az öregséget kalappal a kézben és
tiszteletlenül.
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A Titok

az evilágiak materiális költészete és a vertikalitás Szent
használata (herberto).
Felfelé a bizarr istenekkel, az egyértelműekkel.
a tudomány az egyértelmű-istenség, a méreg szétrágja
a falétrát és az Elöl álló táncosnő LÁBA rövid hátul pedig
hosszú.
Aki táncol, annak (RÖVID) lábakra van szüksége, ahhoz,
hogy elérje a (távoli) eget. Így van ez.
ÖSSZEFOGLALÁS vagy Összegzés vagy továbbgondolni
mindezt 1 kicsivel:
A Testnek egyre emelkedettebb vertikális diskurzusokat kell
kitermelnie, hogy eljusson a Napot megvilágító Reflektorig.
A test a titkos föld és a test őrzi a FÖLD titkát.
Városokat és embereket provokálni.
ODAVETNI ŐKET A Titoknak.
(ODAVETNI az Embereket a Titoknak).
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A lényeg

a lélegzés lényege az, hogy úgy történik, mintha nem is
létezne.
a fejnek úgy kellene lélegeznie, mint a víznek: mások – például a Hal – a vízen át lélegeznek: a fejnek úgy kellene
lélegeznie, mint a víznek, tehát: másoknak fej nélkül, a fej
helyett kellene lélegezniük.
Ha a fej Lélegzik, akkor agy. És az agyban nincs Türelem.
Tehát: a fejnek nem kellene lélegeznie, mert a gondolkodás
bűn: a tüdők matematikája pulmonális és egy inat absztrahálni bűn.
A szív (ami nem más, mint pitvarok és Hulladék szintézise,
melyet a Szerelem központjává akarnak avatni) a szív szép és
egy Vaginát absztrahálni is bűn, ugyanúgy, mint a PÉNISZT,
az ánuszt, a spermát, a vizeletet és a Nyálat.
a fejnek nem kellene lélegeznie.
meggátolni, hogy a Gondolat átkeljen a HÍDON.
a fejnek nem kellene lélegeznie.
A SÍPCSONTTÖRÉS fájdalom, mert valaki – a test véglegesnek, azaz befejezettnek, egyedinek és összetettnek
gondolta a Sípcsontot: A sípcsont.
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Meggátolni, hogy a csontok gondolkozzanak és Lélegezzenek.
elfogadni a CSONTTÖRÉST, a NEURÓZIST, a Pszichopatát, a fájdalmat, elfogadni mindezt, mintha ez lenne az
ÚJ gondolat, amelyet a táncos bemutat.
Sót szórni saját HÚSUNKRA és felajánlani magunkat
a Lakomán.
Szorongás nélkül.
Ha arról beszélünk, mi számít szépnek, a Mozdulatok alatt
lappangó botanika SOVÁNY (beszéljünk arról, mi számít
Szépnek).
A Mozdulatok közben lélegezni és gondolkozni azt jelenti,
hogy Gyökereink kövérek és mindenki tudja, hogy ha az
angyalok Gyökerei kövérek lennének, akkor VÍZILOVAK
lennének, nem angyalok, azok biztos, hogy nem.
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