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Ова страна дужа је
од ове. Овај зид је краћи. То је оно што нам је дато да знамо. 
У време док је креативност била материјална и легална, 
унутар ових зидова били су објекти за које кажу да су 
садржали знакове које су звали слова, који би заједно могли 
да пренесу нешто што не подлеже законима материје. Данас 
је то забрањено. Све чему не може да се уђе у материјални 
траг, све оно што је изгубљено у прошлости је и забрањено 
– све оно што проистиче ни из чега, па чак и из мисли, из 
необузданог мишљења, измишљања, све је то законом 
забрањено. Призор четири прљава зида на којима су 
трагови нечега чега више нема – само поглед на то подлеже 
кривичном гоњењу, јер кажу да то може да подстакне машту, 
шта год то значило.

Кривични закон ума ставља ван домашаја изражавање, 
мисли, осећања, свести, идеје кроз речи, боје и облике, 
звукове, покрете. Само артикулисање и изражавање је 
данас илегално. Закон каже да је кажњив било који рад 
који нематеријално претвори у материјално и притом 
подстиче размишљање, рад који има за последицу да остави 
проживљено искуство некоме другом у другом времену, рад 
који преводи ситуацију у могућност њеног понављања, који 
доводи у однос осећање и облик, проживљено и научено. 
Једини начин да останем ван домашаја Кривичног закона ума 
је да просторе који садрже трагове свега што је забрањено 
одржавам стално у покрету, да стално измичем Простор 
тишине. Мада је и то илегално. 

Пишем на спољном зиду ове просторије зато што нема не 
чему другом да се пише – онога што су звали папиром више 
нема, нема ни дрвећа јер је подстицало побуну. Пишем на 
спољним странама зида библиотеке у недостатку читања 
унутар њених зидова.


