PSEVDO

Per Aspera Ad Astra

LUKA IVEZIĆ

UVOD
Vsa tišina je pripravljena, da se izlijem, plavajoč skozi
lepote in tegobe življenja, v vseh tokovih časa. Čutim kako se moja pozornost in posvečenost življenju
veča, spoznavam nerazdružljivost luči in teme, vstopam
v ničelnost vsega. Hvaležen sem vsem živim in mrtvim,
ki so sodelovali pri mojem miselnem preboju, ljubim vas.

ZAVESA
Karavana prečka puščavo,
za sabo pušča sledi,
vse dokler zadnja podoba,
v obzorju ne zbledi.
Tam se sredi neba mavrica izlije
in v njihovih očeh zaslepi hudobije.
Pusti le mehke robove
in svilnate liste.
Neskončne valove,
visoke in nizke .

1.

TRAVNIK PRED BLOKOM
Vidim obraze v rosi,
odseve nasmehov ljudi,
skritih v kapljah nešteto,
vsak si ljubezni želi.
Le širne družine,
objemov in dobrote.
Stvar, ki me vodi,
iz bolečine in zmote.

2.

VSAKODNEVNICA
Ljubim svet,
univerzum skrbi zame.
Izbiramo si življenje,
ravno pravšnje zdrahe.
Ocenjujem korake,
preveč razmišljam,
hodim slepo,
razumnost utišam.
Nič več slepote in prisiljene dobrote.
Vedno v stiku s časom.
Sodelovanje s pravim jazom.

3.

MAR TOPLO JE ŠE GNEZDO TVOJE
Ta prelepa ptica, ki je mojim očem prikrita.
Zlita med rjavo skorjo in barvitimi listi prekrasna podoba, ki je krasila moj pogled.
Pustil sem jo tam, čeprav bi lahko bila ob meni.
Utrujena in polomljena je bila.
Z vso silo je priletela v okno
in si odtlej ni več upala leteti.
Mogoče si tega ni več želela.
Mogoče je že vzletela.
Upam, da te krila nosijo proti obljubljeni deželi.
Včasih se zbudim z občutkom krivde
in oddaljene topline.
Nikakor si ne morem odpustiti,
a dolgo je tega kar sem bil tam.
Lahko bi..
Za enkrat nič.
Zaenkrat nič.

4.

ATRij TELES
Velika prazna soba.
Visok strop.
Na sredini star jogi.
Zastekljena prednja stena in pogled na reko.
Odsevi luči, oddaljen govor in vonj po plesni.
Razgali se in ovijem se.
Z dletom vate nežno izrezljam svoje ime.
Skrbno in počasi, po korakih..
vkomponiran.
Magnetizem.
Razpuščeno premikanje pod mestnim
stroboskopom in odsevi sesutega ogledala.
Rdeča.
Tipam, da te čutim.
V valih te ljubkujem, premikam
pesek na obali.
Obližem si ustnice in ti naprej ližem
rane.
Odtisi in linije, vzdolž in počez.
Rdeče.
Tipam, čutiš?
Počasen posnetek.
Pulzirajoča svetloba.
Konica jezika od tu - do tu.
Začrtam s prstom
in zdrsim v preobrazbo.
Živalsko.
5.

BELA VOJNA
Zakaj si včasih sovražnica?
Spletkarka za bojno črto.
Ne delaj si utvar,
tvoje dejanje ni prezrto.
Trosiš mi sol, v rano odprto.
Razglabljaš kako sem slab,
ti, Jane iz Amerike,
jaz pa zlobni švab..

6.

LJUBEZEN NIMA OBLIKE
vem da čutiš isto,
na to deževno soboto,
tvoj pogled mi prišepne,
da zate sem edini
in našel sem te, stvarnost moja,
popolno zrcalo,
si moje dekle
in čakaš me v času mehkobe,
ko vrnem se k tebi v objem,
zdaj ali čez petdeset let,
brezčasno bova plula,
prepletla korenine
in ustvarila mogočno drevo,
še neizmišljeno drevo,
katerega plodovi bodo težki,
tako da se bodo veje dotikale tal..
še vedno sem tu
vedi da te čakam..
ti ja..
neizmerno potrpežljivo bitje,
ki čaka..
čaka na moj povratek in razvrat čustev..
veš da te nikoli nisem zapustil,
vedno prepleten s tabo,
v vseh pogledih...

7.

VRATA
Panika v očeh in srce mi razbija,
stisnjena pljuča in telo se zvija.
V speči tišini, le zamolkli glasovi,
časa popotnik in njegovi duhovi.
Ob postelji stoje, vsak je vseved,
le popotnik je slep
in zato naj umre.
Z zlepljenimi usti se ne da kričati
in takrat je že prepozno,
ko stojiš pred vrati.

8.

JOSEF P.
Obožujem zgradbe, ki mi pojejo pesmi.
Obožujem njihove obline, ki mi božajo oči.
Takšni izlivi čustev so pač.. redkost.
Večina jih samo kriči preživetje.

9.

OTROK
Malo bitje, malih možganov.
Živi dokaz, da je manj - več.
Bil si le otrok, ki je pristopil k meni brez vsega.
Le z enim vprašanjem.
V tvojem glasu ni bilo čutiti strahu in obsojanja.
Žal mi je, da nisem vedel.
In upam, da si jo našel - Taro.
Jaz sem v tebi našel upanje.

10.

3
Sploh me ni.
Nimam oblike in ne smeri.
Sploh me ni.
Prvič in zadnjič v tej vlogi.
Eden in edini.
Smrtno-večen.
Človek, ki miruje,
počiva v vsem.
Kdor ve... zdaj ve...
to vem.

11.

HOKUS POKUS
Če oči so zaprte,
boječe se svetlobe.
Če ne vidijo vsega,
so ujete med robove.
Le slike lepote, v okvirju tesnobe.
Dovolj za udobje.
Kot objem ljubljene osebe,
bogoslužje.
In ni več kaosa, nepremišljenih ljudi,
da kdo bi podvomil v to kar se uči.
Splošnost na splošno ni več skromnost.
Ne pomeni dobrote, pomeni popolno.

12.

ILUZIJA
Naporno se je vračati z dneva v dan,
vedno v isto vedro.
Vsaka plovba le malo drugačna od prejšnje.
Na pogled nerealen, na občutek resničen.
Prevzet od vseh dražljajev,
vsega kar se dogaja,
vseh drobnih premikov teh neopaznih molekul.
Jaz in ti in vse.
Stvar, ki se večno premika.
Samo ena stvar.
Stara stvar,
občudovanja vredna.

13.

EMONA
Vedno v kletki.
Končani začetki.
Vkovani v mrežo.
Okradeni domišljije.
Tu domujemo.
Napeti skupaj.
“Razn ku laufamo čz rdjčo,
pa j prazna cesta.”

14.

UTRINEK
Če slučajno obstajajo nebesa
in slišiš te pesmi odmev,
naj ozdravi ti peresa,
da boš znova lahko poletel.
V sinje modro nebo,
navzdol poti več ni,
odpustim ti kar je bilo,
veš da pametnejši popusti.
Ker življenje je prekratko,
žepi prepolni so za žalost,
vedno nosil te bom v sebi,
ker le to mi je ostalo.
Pozabiva na grde navade
in da vse si prenesel name,
vso bolečino in strah,
žalost moje mame.
Že tako mi ni lahko,
se iskati z dneva v dan,
kar lahko bi mi poklonil,
zdaj spoznati moram sam.

15.

ODPUSTI, A NE POZABI
Nič ne izpuhti, izpred mojih oči,
in tudi če, nič zato..
vse ujame uho.
Vse govori, to kvaliteta je ljudi.
Hvala bogu za noge,
da mi je dana moč,
da namenoma iztirim iz proge.
Ker pogled od tam je nenavaden,
ni ne topel - ne hladen,
pod mano le jaz in ti..
Vsak v svoje tegobe odet,
želi si le resnice - med svetovi razpet.
Kakor val udarja ob skale,
da bi sijoče
in gladke postale..
Sem galeb, ki jadra v višavi
in le mirno opazuje,
kako skala kljub vsemu - kljubuje...
Čez čas opazim,
da skala se vselej preobrazi,
torej je nekaj resnice,
v tej ogromni farsi.
16.

V NORIŠNICI
I. oseba:
Med tem, ko sedim v beli sobi, na belem stolu,
v kvazi-iskanju kvadrata, me hranijo sistema.
II.oseba:
Med tem, ko sedim v graščini, na zlatem prestolu,
v iskanju kvazi-nadvlade nad krogom, jih hranim sistema.
I. oseba:
Okrog mene, beli ljudje, ki ne poslušajo me,
le govorijo; ti si izven kvad-apa-rata.
II.oseba:
Okrog mene, črni ljudje, ki ubogajo me,
le govorijo, kar jim ukažem.
I. oseba:
Vdihnil bi zrak in živel lahkotno,
vendar je aparat predpisal,
ravno nasprotno.
II. oseba:
Izdihnil bom moč in ožigosal živino,
z aparatom izbrisal,
vsako krivino.
III. oseba:
Mislim, da se zgodila je pomota
in ti dve osebi zamešali sta pota.
Ljudje si želijo red ljubezni,
ne srdu, ki prinaša ga odsev bolezni.

17.

FRANCIST
Vstanimo skupaj!
naj usode grenke čaša prekipi,
izpustimo kvadrat in pretrgajmo vezi.
Odprimo oči,
začutimo,
temo in strah, vkvačkan v zrak.
Prepoznajmo demone,
uslišimo njih korak,
ki težak je in gazi vse,
ne pozna drugega, kot gorje.
A kjer bodo postopali in sejali svoja semena,
redu, ki nima pomena
in je žalitev za red,
v popolnosti imena..
Naj vedo, da smo tu,
da ne lastijo si vsega,
da je njihovo imetje,
le prazna megla...
...in svetimo, prebijamo skozi,
naši žarki božajo stvarstvo,
počasi razblinijo njihovo cesarstvo.
Celostnost.
Popolnost ni cilj, katerega človek bi lovil,
polnost je to, da se svet je zbudil.
18.

Pričaral sonce,
naslikal zvezde v noč.
Živela modrost!

19.

SO LJUDEM

K okon se razpira...
O bred se začenja...

R oka krili po zraku, manevrira...

O brisi sledijo zlodejevem orkestru...
N ebeški svod je še daleč......
A bortus misli, ni rešitev.

20.

ABDIKACIJA
Prehodili smo dve,
zdaj plujemo tretjo,
v duhu četrte,
oči se iskrijo.
Ljubiti vidni in nevidni svet,
to je celost, ki jo prinaša naša reka.
Enkratnost, popolnost,
po strugi vsakega človeka.
Prestop v ničelnost,
v neskočen krog ljubezni,
a le, če prej se ozavestiš.
Pripluješ v stanje, v katerem si vse
in ne potrebuješ ničesar,
če si vse, si vse.

21.

SKRIVNOSTI NOČI
V zakajenem baru,
se zrak premika počasi
in glasovi so glasni,
po nekaj pijačah, premiki počasni,
razvlečeni čez prostor.
Čas se ustavi, a le v moji glavi,
prepojeni z živalskimi kriki,
vizijami pol golih žensk
in mišičastimi tipi.
Kam so nas zapeljali, ne vem...
vendar za to obstaja beseda,
katere kontra pomen, je sistem.
Odžrti ljubezni,
preusmerjeni na druge kanale, trde,
kjer zavese so zastrte,
besede, ki božajo dušo pa ničelne.
Tu ni sončne svetlobe,
le mavričaste luči,
ustvarjene s trdoto,
ki je element skrivnosti noči.

22.

PEGASTO DEKLE
Ona teče mimo vrveža, poskakuje sem in tja,
razigrano je dekle, življenje ji nič tuje je,
njen pogled je iskren.
Vendar kot vsi ljudje, zvečer, ko se ji spi,
ljubezni si želi.
Sva zunaj se ujela, sramežljivo se objela,
obljubila, da zjutraj, nekdo nekoga kontaktira
in jutro je prišlo.
Ničveč sama na večer, zdaj ve da vedno bo lepo,
ker jo čakam, nič več sam.
Zdaj rada bi plesala, mi pred spanjem šepetala
in pela moje pesmi, čeprav jih ne pozna,
začaran v njenem objemu.
Ko se zasmeji, smejim se tudi jaz
opazujem njen nasmeh in božam ji obraz.
Besede so odveč,
ne govori, poljubi me
ni prostora zdaj za sram, le povej mi kaj ti dam,
spustiva se po reki..
naj ne bo te strah,
ker kakor ti sem tudi jaz - zaljubljen.
23.

SEDEM DNI
Vse, kar imava zdaj,
je le moment, ki sva ga zajela.
Le kratek moment - vendar dovolj.
V sebi sem čutil rojstvo nečesa posebnega,
veliki pok .
Tvoje oči so prikimavale, besede pa mirile srce.
Upočasnila si moj korak,
ustavim se in čakam.
Sedem dni,
Bog Zemljo - midva naju

24.

EN POGLED
Ujet sem v krču.
Prestrašen, nekje v krtini svojih misli.
Skušam živeti med tem, ko poslušam sporočilo,
ki mi ga nudi starec.
Zdaj gledam strop – ne slišim nič.
Ujame me, ko spregovori o nemoči besede
in odvisnosti.
Od česa?
Od človeka in njegove lastne resnice.
Refleksije njegovih oči.
Pogleda me.
“Koliko resničnih besed šteje en pogled?”

25.

SPET DOMA
Konstantno nabijanje informacij.
»dup… dup.. dup..«
Prazni pogovori o lupinah,
nikoli o rumenjaku.
Praznine sveta so jim neznane,
neuslišane, v kokošnjaku.

26.

GLEDALIŠĆE
Barvit kakor jesensko listje,
izlivam življenje smrti.
Lepa je ta stvar, smrt.
Vidim jo kot poslednji izdih,
kot da Gaja želi vrniti Apolonu ljubezen
in zanj obarvati gozdove,
ker upa na novo rojstvo.
Prej list, zdaj gola drevesa...
Prej puh, zdaj ostre poteze...
To vse je za nas
in mi smo zaradi tega.

27.

HČER, KI JO IMAM
Prikupno zamišljena, stoji med množico in
posluša odmeve starih stavb.
Sliši kako se glasovi prelivajo čez razpoke ometa.
Videla je moje stopinje.
Čeprav še ne obstaja, ve kdo sem.
Srečala se bova.
Bosa se je prehodila po pesku, med drevesi.
Čutila je tla in preteklost, ki jo skrivajo.
Tukaj je bil.
Moj del ostaja, ne glede na to ali bo
ali ne obstaja.
Julija.
Uzrla bo žarek in mi sledila.
Skupaj bova ponovno v premiku z Zemljo,
brez počitka.
Najin vonj me vodi do brega,
vidim te v odsevu reke,
zmrznem.
Te tvoje obrazne poteze so... moje.
Povej mi Julija, kdaj se spet srečava?
Ko bova zadnjič utrujena,
ujeta v tem telesu,
zaprtih oči.
Takrat bova doma.
Ti in jaz, oče in hči.
28.

ŽELEZNA KRI
Tovorni vlak se počasi pelje mimo perona
sliši se kako tiri kričijo pod težo polnih vagonov.
Vse se trese v ritmu,
vlak.
Beton na peronu se upogiba
in pod nogami se ustvari učinek mehkobe,
plavam z mašino in sočustvujem s tiri,
kajti jaz sem tir in jaz sem mašina.

29.

EVOLUCIJSKO PREBUJENJE
Čestitke, zadeli ste življensko potovanje,
kjer se sedanja resničnost pretvori v sanje,
v primeru, da vabilo vržete proč,
Vas obveščamo,
da odklon ni mogoč.

30.

SANJE PRETEKLOSTI
Slišal sem pogovor,
čigar odmev je spolzel v mojo notranjost.
Presketanje v nočni tišini stopnjišča
je vedno bilo le poziv,
zavit v noč,
na občutek oddaljen - a nikoli zares.
Nesmiselne blodnje ali smiselna resnica,
kakorkoli že, prevladala je tišina.
Brez ljubezenske drame
vratolomnih preobratov,
eksplozij čustev in naključnih razodetij.

31.

HUOBAROVSKY
Nemirna so pota, nemirnih ljudi.
V nemirnih mestih, se nemirno živi.

32.

KO SEM SISTEM
Medplanetne povezave,
moč misli,
realna nerealnost.
Medplanetne povezave,
ravnotežje življenja,
strukture in kaos.
Spuščamo krike, valove,
od zibeljke do groba,
vračamo univerzalne dolgove.
“Ti si jaz,
torej jaz sem ti,
skupaj sva vse,
a Zemlje sploh ni.”

33.

TRBOUSKA NUČ
Ko kristalno jasna noč bdi nad mano,
je kot sonce bi sijalo
in ostrina zraka mi obuja,
kot topli žarki, misel o življenju.

							
							

Dolina in luna sta v skladu,
si sledimo...
A zakaj le podnevi živimo?
Med tem, ko nam noč odbezlja v črnino.

34.

			

MISLI ALI BLODNJE

*MEDITACIJA
Sem v maminem trebuhu, plavam v vodi, slišim
glasove. Tema je, vendar mi je udobno, toplo in ni
me strah, diham globoko... telo preplavijo mravljinci, čutim kako se moje celice, kot puzle reorganizirajo, da bi sprejele zdravilno energijo stvarstva. Najintenzivnejše v predelu prsi in že dobro
vem zakaj. Obrnem dlani proti nebu, sklenem
palec s kazalcem in tako sklenem zanko. Odločim
se, da sprejmem...
*KUPOLA
Temen prostor, brez žarka svetlobe, nekje odjenja
stokanje... stokanje od utrujenosti, teže teme, ki
objema prostor. Pred mano leži človek, presušenega telesa, zvit v klopčič, z rokami nad glavo, kot
da hoče ukrotiti misli, da nebi uhajale. Zaradi vse
te prenasičenosti drhti, želi si le miru, bojuje se s
časom in ta boj izgublja. Čutim, da je med nama
voda, nekaj domačega, nepotrebnega razlage in
nakoncukoncev neopisljivega, izven okvirjev
besed, jezika ljudi. Odločen sem, da mu pomagam, čeprav še sam nevem kako, saj v temi ni vidnih poti, zanesti se bova morala na svoje občutke... to bo edina pot, prava pot. Človek preneha
drhteti in skrbno raztegne svoje telo, ko uspešno
raztegne celotno telo, je v kupoli zadonel globok
Om. Na tleh zdaj človek z raztegnjenimi
35.

udi, v obliki zvezde. Oba se pridruživa pri izvajanju tega zvoka, lijejo nama solze, solze nove
izkušnje, saj je najino telo preplavila energija
stvarstva. Kupola sodeluje. Nad nama se zasliši
glasen pok, ki je očitno sprožil nek mehanizem
pod nama. Odjenja ropot mašine, škripanje zobnikov. Kupola se je pričela odpirati... V soju
žarkov najini telesi postaneta eno. V trenutku
združitve sem začutil neizmerno hvaležnost in
razumevanje. Tako zdaj, ničveč slep, iščem pot iz
nove kupole.

vzponov in padcev, ki so gonilo preobrazbe. In
vidim nekatere vzorce, malo jih okušam... Hodim
poti, počasi gnetem obliko, da se otopli. Spreminjam gladim, stiskam, valjam, pred mano vzorci,
končno ne sanjam.

*PREDSTAVA VZORCEV
Vsi nosimo vzorce, kup vzorcev. Po teh se gibamo
in prehajamo v nove, edinstvene oblike, konstanto
spreminjajoče. Če posameznik uvidi obliko svojih vzorcev, lahko na kratko razdaljo predvideva
svoje poteze in s časom zajadra vse z ljubečnostjo. Ker smo ljudje sila dojemljiva bitja in zmožna
vpijanja ogromnih količin informacij, smo lahko vodljivi. Torej poleg vseh vzorcev, ki so nam
postavljeni v zibelko, s samim rojstvom, vsakodnevno prejemamo tudi nove vzorce, ki so nekako
vsiljeni, niso naši naravni, čeprav v svojem smislu
tudi strmijo k nečemu večjemu, ne verjamem, da k
višjemu. Na poti razsvetlitve nas obdajajo angeli
in demoni, ki sodelujejo in nam vedno znova prinašajo darove spoznanja. Da višji vzorec ne pade
z osi in človek nebi prenehal z iskanjem smisla in
metamorfozami, ga hranijo življenja,
36.

37.
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