
Heart is a muscle, most of the time
გული კუნთია, ხშირ შემთხვევაში

Heart is a muscle most of the time

sending love, please, imagine my love, 
sending hug, imagine my hug.

Things that move our hearts. Images, moving images, 
music, words. 
messages, a heart, a screen,
faster, images, let the heart, move, on the screen, 
the blood is pumping, move our hearts, more, picture, 
faster, its pumping, blood is running, now I think I am in love, 
my heart is pumping, my heart is moving, in love, alive, 
well definitely undead. not quite alive, more, move, images.. 

Vampires in underwear in solitary beds. Thirsty hearts, 
hungry eyes. Faces cold colored that is,  screens reflect 
the folklore blue of the internet on our skin, eyes.. 
login to make the iron in your blood running.
dwindling light in the night, bedroom, fireflies, underwear, 
drawer of ur things

 
ნაზი მატერია 

გაპარულ ბენზინ-გუბეში-ცისარტყელებში.

ბავშვობაში სითხეში

გაუმართაობის კვალში დატოვებულში 
გამომზეურებულში ტალახნარევში შეცდომაში, 
ქუჩის გუბეში, 

ტყის მიწის ტალახში
ქიმიური ვარდისფერი, ფუქსია
ქიმიური სალათისფერი, ფოსფორ  
მაღალპროცენტიანი პოლიესტერი 
ჩინეთიდან ჩამოსულნი ‘’ლარისა’’, ‘’დიორი’’,
 ‘’ანაჯოლი’’,უსახელო 
20 პროცენტი სპანდექსი
1 ელასტინი
30 პოლიამიდი

წვიმიანობა
ტყე ტალახ გუბეში 
პროცენტი ნეილონი
თოვლში ტრუსიკის ყვავილებში
ზოლიანი 5 პროცენტი ლიკრა
დაფეილებული კრიმინალური მეცნიერებები



აცლიან თხრიან
ადგნენ და გაიქცნენ ტრუსიკები, უკანმოუხედავად

ტყეში ტალახში ებმიან
შავ, მიწისფერზე ტალახში ნარევში თოვლზე
ტელეფონის ეკრანი მისდევს, ენატრება გადაუღოს ფოტო

ტრუსიკი არ არის
გოგო არ არის

ნაზი მატერია თხრის მიწას ძაფებად იშლება
იკლავს თავს, ერევა მიწას, გაქრეს
ტელეფონს გამოქცეული დისიდენტი
ტრუსიკები
ეკრანები გაიქცნენ და ერთმანეთის 
საყვარლები გახდნენ
ჩვენს გარეშე.

ჩემსა და თქვენს შორის ჩემი პირველი 
შრე მეორე კანი კანიდან ახეული / ნაზი მატერია
ჩვენზე უფრო მდგრადია
ჩემი პირველი შრე სამყაროსთან მეორე 
კანი ქსოვილი ტრუსიკი
ჩემი მეორე შრე სამყაროში ტელეფონის ეკრანი 
ჩვენს გარეშე
ტრუსიკი ეკრანი ერთმანეთის 
საყვარლები უკანმოუხედავად

The very first message on internet

In 1969 The programmers attempted to type in and 
transmit the word “login”but the system crashed right after
they typed in the “o.”The very first message sent over 
the Internet was: “lo.” The programmers were able to 
transmit the entire “login” message about an hour later.

I believe the first message ever sent by internet was 
supposed to be ‘’Love’’, computer wanted it. 
Something went wrong, instead we got LOGIN.
log in to get some love

Thirsty hearts hungry eyes
‘’I can give/show you everything , just please at least 
love my JPEG image, or my dance moves, 
keep my heart moving, keep me undead’’ 
It is not the pumping of 2000s it is a quiet pulsing, 
silent contractions, enough to know you are undead, 
never enough to know if you are loved. 
It is not the underground, it is already given
It is not a secret, i am already yours 

It is not the intimate



It is dark, it is mud, it is so loud, it is rain hitting my face, 
scratching my skin On the top of the hill in the village, 
on the outskirts I am catching a connection, 
making moves with my phone in the hand,
from far away I guess I look like a contemporary dancer.  

A performer for you, at least love my MBs
I am already yours

ფილმი> წცეცხლი,, ტალახი, თოვლი, ხე, 
ყინული, მოცეკვავე ხავსი კანალის წყალში
ყველაფერი გარბის ჩვენგან 
დაიღალნენ, გაიქცნენ

ეკრანები, ქსოვილები, ბენზინი

გული კუნთია ხშირ შემთხვევაში,

გიგზავნი გულს წარმოიდგინე ჩემი გული
გიგზავნი ჩახუტებას, წარმოიდგინე ჩახუტება

გულზე ობობა მაზის, თავის ბადეში მაქსოვს
მეფერება მაძინებს
მადლობა

ტაქსის მზეში ჩაძინებულს 
წამიყვანოს სადაც უნდა, 
მეტალის თბილი სახლი,
მადლობა
ობობა სასიამოვნო ძაფებს ქსოვს
გულზე
ბურუსსს ქსოვს 

ტრუსიკიც მოქსოვოს ობობამ
ბამბის, შალის,

შალი გშხუნავს 
ეკრანი დენს გირტყამს
თმა ელექტრო
სითბოში კანი ცივ მეტალზე
გაზაფხულზე ცივი მეტალის სიამოვნება

კუნთი ჟრიალებს 
წყლის წვეთზე

ზედაპირი ყველაფერს აერთიანებს
ბამბას, და ფოთლის ქსოვილს, ბარძაყის კანს 
მანქანის სალონის ტყავზე
ხელის გულს და ეკრანს
ხელის გულს და გულს 
გულის კუნთს და ოთახს
ისიამოვნე ზედაპირებით

Heart is a muscle most of the time, 



but Things have joined hands and they now made
   MY HEART THEIR DANCE FLOOR

If a zebrafish has a broken heart, it can simply regrow one.  
It  can fully regenerate heart muscle just two months after
20 percent of their heart muscle is damaged.

The earthworm can take someone else’s heart, because
it doesn’t have one. Instead, the worm has five pseudohearts,
it is a beautiful container

Heart is a muscle most of the time., but now Things have 
joined hands and they now made my heart their dance floor.

love letter : ’
my blood drops in the well below me , 
I faint, then it comes back, hits. It’s a tide,
blood becomes the sea.
Normally I do not even notice that I have a heart. 
I never think of it. When my heart becomes yours, 
it feels like it is not my organ anymore.

Suddenly my body became very present to me,
 scared to lose my organs. I cross the street and 
glitch, car crashes into me and I loose my hand, 
I’m in the studio and something hits my eye, blood, 
suddenly I lose my eye,  miserable, ugly,
irreversibly different, love can never recognize me back. 

I want to have all my organs in place

Heart is a muscle most of the time

შეეხე ეკრანს, ელექტროდები აგზავნიან 
იეროგლიფებს ელექტრო მინდვრების გავლით.
მესიჯი რამოდენიმე ადგილას ჩერდება დანიშნულების 
ადგილზე მისვლამდე. გაჩერებებზე ნაწილაკებს კარგავს 
და ჩვენ ვიღებთ დამტვრეულ ნახევარმესიჯებს.

ყველგანმყოფი, უზარმაზარი, ახალგაზრდა, 
გლობალური გული მთელ დედამიწას ფარავს.
შედგება ჩვენი  უკვე ნაგრძნობი  გრძნობების 
შემდეგი სიცოცხლისგან. ის ტუმბავს მესიჯების 
ნაწილაკების ნარჩენებს დენის არტერიებით. ჩვენს თავზეა, 
ყველგან და ფეთქავს. ნეტა როგორია.. 
მუტანტი, ამაზრზენად უზარმაზარი, არანორმალური,
ისეთია რომ აზრს აძლევს ჩვენ რაც გვაკლი იმას.

ჩვენ ამ გლობალურ გულს ვეკუთვნით.
გული კუნთია ხშირ შემთხვევაში
I invite u to my bedroom, come. I wish u could see me 
in my bedroom, then you would fall in love with me. 
Or at least in a file of me. 
Come to my bedroom. 
Thirsty hearts hungry eyes
selfies in underwear



self depressive acts in the club

‘’ I want to be in your closet. In a drawer just with you’’

გული კუნთია ხშირ შემთხვევაში

მეგობრების ნეკა თითები გეჭირა გაშლილი ნეკა თითებით. ტროპიკული, 
პალმებიანი, მღრღნელებიანი. რომელიმე შავი ხვრელიდან ამოვარდება 
ოკეანის თავზარდამცემი ნაკადი შემოგეხვევა ცივ-შავი, ნამსხვრევებიანი დინება, 
ჩამოგშორებს ყველა მეგობარ კონტინენტს, მარტო დარჩები. 
მილიარდი წელი მარტო იქნები, ვეღარ გაარღვევ. 
შენი ბრალი არ არის მაგრამ ვერაფერს უზამ 
თავზარდამცემ ნაკადებს.
უზარმაზარი ცივი შავი ტექტონიკურ პლიტებს აამოძრავებს. 
ყველაფერს შეცვლის. 
შენს გარდა ყველა ძალიან კარგად იქნება,
შენ იქნები ძალიან შორს
ყინულით დაიფარები, ვეღარ გალღვები
ყველას ეგონება რომ სულ ესე იყავი
შენც გეგონება რომ სულ ესე იყავი
სხვანაირი არც არასდროს ყოფილხარ

არ გემახსოვრება არცერთი გრძნობა

ანტარქტიკა გიგზავნი გულს

Heart is a freak most of the time
to dear friend 

‘’ Hello, love, sorry I didn’t respond 
I want to show you
how i burn 
without posting about it
but i cant pm

u know my underwear and my phone ran away
my objects started talking 
I am almost social

im scared, im forgetting names, i am forgetting to speak,
I’m scared that I wouldn’t know the street names anymore,
I hope it will be normal again

I don’t even know how to talk anymore. 

call me
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