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glosor:

avatar: dubblett av ngt, lever oftast i en parallell virtuell verklighet. 
världslakan: ett begrepp inom strängteori, ett spår i rumtiden av en strängs rörelse mellan olika punkter.
friktion: två ytor eller entiteter påverkas av varandra fysiskt genom friktionens vågrörelse i materien.
plats: den yta du befinner dig på, och den du lämnat. en plats är en avgränsad yta, ofta på marken, i staden, i arkitekturen.

horisontell: det som inte rör sig upp eller ned, utan längs med jordytan.

upprepning: akten att inte bara göra någonting en gång, utan flera. relateras till återberättande, repetition, tänka det lästa, osv.

times: ett typsnitt, som betyder tider. sättet på vilket bokstäverna yttrar sig. times är inte times new roman men nästan.  z z 5 5

fiktion: tillstånd som speglar verkligheten, skapar en lucka i den och hittar utrymmen som inte fanns innan
det tredje: ett mellanting mellan ett och två, en rund länk i kedjan
material: allt, inget. det som känns med fingertopparna. det du gör och det du gör det med. av vilket allt är uppbyggt och vars tidsliga utsträckning skiftar
tid: är inte a-ö eller 1-10, tid är inte historia. med vilket man kan mäta ett före och ett efter
rwot: real world out there. realism som bygger på tanken att en teori om jordens uppbyggnad ska fungera utan(för) människans varande

(få oss att inse att upprepning inte är en lönlös dubblering/minnas hela texten genom texten)



LÄGGA GRUND, GÅ I SPÅREN AV DUBBDÄCK
vibrationerna gjorde luften tunnare, mellan skikten i texten och synen som ledde objekten mellan varann. vi la oss i en hög för att veta hur det känns att vara underst, golv.
vi steg upp,  

betänk att vi befinner oss på ett världslakan gjort av plast. vad det betyder. strängen kunde varit sluten men är öppen och lakanet har alltså formen av en remsa i stället för ett 
rör. hur det blir en skillnad. vi förflyttar oss genom rumstiden och vår historia lämnar ett spår. i det här fallet är det också en text. texten är ett spår av en historia utan ord som 
formulerar sig i skuggan av sig själv. dåtiden och framtiden följs åt, en skugga bildas. 
jag väljer plasten som material för att den går att se igenom. plasten är inte bättre än något att annat. plasten är platt, går att rulla upp och går att likna vid ett världslakan. helt 
plötsligt har alla rullar bäring som fysisk manifestering av ett fenomen inom strängteori. 

historien, dåtiden av vår rörelse, det att vi färdades i rumstiden, är vad som sätter spår. spåret och dåtiden skrivs samtidigt. kanske är ett materials utsträckning samma sak, ett 
spår av hur den har förökat sig. detta spår är tanken och processens förorening i verket, i texten. vi försöker vara rena och frikopplade men alla partiklar är överallt, en text och 
ett material får samma värde. världslakanet (rörelsen), är kanske en skrapa. det är kanske fenor eller dubbdäck som repar upp rumstiden med sin förflyttning, en plats som inte 
finns utanför sin hypotes och likväl är den autentisk. jag väljer att anställa strängteoretikerna som novellister.

en torkställning breder ut sig, den består av sträng och lakan. vad den inte illustrerar är den fysiska påtagligheten, den tillåter sig bli sedd. 

i hopp om att förstå mer leds jag fram till en basketplan, där bollen ligger mitt på, orange och svart. bollen zoomas in, steg för steg. yta, molekyler, atomer, kvarkar och till sist 
en liten sträng synliggörs. på engelska googlar jag och hamnar vid ett basketlakan, istället för ett världslakan.

två alternativa versioner av stomme, som är två sidor av samma mynt. basketplanen och världslakanet skiljs åt endast matematiskt, inte fysiskt. jag väljer i slutändan fyra 
dimensioner; en basketplan, ett världslakan, någonting genomskinligt (ett lager) och ett papper. genom dessa sker rörelsen. de olika planen är basen,

varför början inte är slutet

och
när behovet att omformulera sig avmattats står upprepningen kvar –



i flera flera lager kom texten för att sägas. 
      

en sida kommer vara som byggplast.
en kommer vara lika smulig som söndersågad frigolit, det fastnar under allas skosulor och sprider sig genom hela texten. 
smulorna är texten, om dom vill.

till exempel: en tysk konstnär inleder en föreläsning med orden: what’s the hell that i’m doing. från och med då splittras tiden till olika nivåer. på en nivå pratandet, på en nivå 
lyssnandet, på en nivå handlingen, på en nivå, osv. en tysk konstnär har alltså den här förmågan, att helt och fullt splittra tiden, språket och lyssnandet i flera delar. en tysk 
konstnär baserad i zürich. 
vi föreställer oss den tyska konstnären på en basketplan, hon ligger där, plant som planet, planerar att ingå i sin omgivning genom att efterlikna den. hon upprepar sin rörelse, 
lägger sig ner om och om igen, på olika platser, tills hon känt hela planen. när hon trodde att hon lärde känna golvmattan, var det egentligen taket hon blev. hennes ögon gick 
ju från hennes kropp med blicken rakt upp, det var ju det som upprepades, själva repan rakt upp hon gjorde genom rumstiden. golvet och taket kan bytas ut mot två personer, 
två träd, två objekt, två vad som helst av vad som helst som samtidigt är entiteter men påverkar varann.

en tysk konstnär som pratar om en kruka skulle mycket väl kunna säga: what’s the pot.

alla blomkrukors text, rundade kanter men djup inuti. med en botten.



ATT PLANT LAGRA MATERIALEN
jorden är rund med ytan plan, vi refererar till marken och golvet. i alla fall är allt som rör sig där motsträvigt och beroende av det plana. kvarken är i lagret, och på alla planen. 
så går linjen 
det är för dom splittrade lagrens skull

plastens och
platsens skull
     

 inte för att ta reda på, för att vilja: 

 pp         l l  a     a           st  ts 

de besvärjer sin existens och ursäktar ingen, inte sig själva, ingen. det skrovliga möter det mjuka och det fortsätter att vara så. vara nåt som kan bli taget på men som lägger sig 
över det eviga. skrapar upp det i formen av ett sandpapper. hoppas på återbäring när bomullsmolnen sveper in. som aldrig regnar. de transformeras, vi står still.

att vilja synliggöra fenomen som är lätta att förbise, alltings viktighet, utplaningen av hierarkier, jämförandet av allt sida vid sida, material vid material. vad som helst mot vad 
som helst. låta det hjälpa oss.

för varje nytt material som införskaffas, hittas eller omhändertas, sprids den icke-verbala kunskapen. så och så känns det, mer transparent än det, lättare än det. det bildas 
ett kartotek av alla dessa. materialen har sin egen låt och variant av stämsång. det är raspet eller hur dom dunsar i golvet eller sveper eller fnasar till exempel. stämsång i 
solnedgång med utblick över det som nästan är mälaren, just på fel sida om, så kan dagarna beskrivas, sitta där insvept i. hur det kan komma sig att det alltid är solnedgång 
över södermalm. 

allt är lagrat, allt är lager, spela in, spela över, tapetsera om. världen växer inåt. det är inga melodier. att skriva det avskavda. fjällen hamnar på golvet, skimrar av matt akryl. det 
gick inte att motstå inte heller att bevara, plasten mot plasten. skriva avskavt samla damm ropa hem. flagan var lagret, som föll, vann ställning på golv, positionerade sig och 
sveptes i formuleringar.

i vilket sammanhang faller flagan till golvet, vad är kontexten förutom rummet. 



när plåten valsades kunde jag inte avgöra om det var ett återberättande, en tillbakagång eller ett forcerande. en avgjort vacker plåt går att framställa i en glasugn. välj pigment 
som det är bly i, akta dej för att andas djupa andetag. en glasskiva går att kopiera plåt med. det går att kopiera plåt med en glasskiva. plåten och glaset ligger och skedar i 
ugnen, med endast något slags papper med aluminium mellan sig. 
i ett försök att hitta det svängda utanför glaset och plåten görs vissa omformuleringar av texten. D är den perfekta bokstaven för att berätta det

      



JAG HÖLL HELA TIDEN STENARNA I DEN VÄNSTRA HANDEN NÄR VI PRATADE
allt dubbelt förstärker, det hur armeringen är fäst i sitt.
gruset fastnade i våra skosulor och följde med oss dit vi gick. visst tog jag med mej hem och la i en påse. ville förklara men la det i en påse. tanken slog mig att jag borde göra 
det till en serie med många påsar, men det höll inte utanför idéstadiet.

jag strödde några gruskorn på en silvrig folie för att se vad som hände. folien veckade sig, den blev varm av friktionen från stenarna och stenarna började rulla och hoppa fram 
och tillbaka.

rummet tapetserades senare så, med inrådan från en bård folie, en bård lakan infärgad med granatäpplejuice mest för luktens skull, en bård solfilm osv. det gick att iaktta 
temperaturskillnaden. 

vi samtalade haltande 

vi rev upp texten ur papperskvalitén. tillsätt endast litet vatten.
jag höll hela tiden stenarna i den vänstra handen när vi pratade.

 effekten av ett mer eller mindre lyckat fönstertvätteri formulerade sig på väggen, i vågor på grund av vinkeln i vilket dagsljuset föll
     
ljuset skakar taktfast, och fönstret delar in rummet i minst fyra delar men alla andra linjer ligger bredvid och delar även dom in på sitt sätt. sen ligger flimret och skakar ut sin 
indelning, det är fönstrets aurafoto, samtalet har det att tacka. 
fönstret och plasten spred ljuset till sina andra, till basketplanen, till världslakanet.

be en svängd historia, säga en kurva.



som att 
i olika omgångar åka till valencia och sedan utreda den gemensamma upplevelsen av det 
vi kom längre och längre bort från texten, ändå var allt ord. upplevelsen av platsen filtrerades om och om igen. 
jag ger den meningen till den som kan ta den. 
olika stenar flöt ihop till samma sten, vilket dis som hade strilat vilken dag gick inte att hålla reda på. om vi alla bara såg det vi såg genom valencia, genom en hög med stenar. 
ändå är det allas olika sätt att se på valencia och stenhögar som driver skeenden framåt. 

(vi kom längre och längre bort från stenen, allt var text. den upplevda platsen var ett filter genom vilket vi kände världen. vi var avatarer. vi var i stockholm, vi var i valencia, vi 
var stenar som bars i vänster hand under hela det samtalet).

i nivåer på balkonger färdas många blickar. så ibland måste dörrar stängas när inga andra utvägar föredras.

en känsla fortplantade sig i kropparna, i plasten, i metallen, räfflorna, det platta och mellantinget av hud och påsprejad solbränna. känslan av allting bredvid varann, internet låg 
i sjön upphöjd till bordsnivå och djuren simmade och kröp under och över. det här tillståndet var en dröm vi längtade till, att platserna skulle vara efter varandra 





D
D drack granatäpple juice när vi sågs, ur ett sugrör, alltid samma, som han hade med sej dit han gick. det var en tvångstanke som spann ur ett gammalt tandläkarminne och ur 
att han försökte dricka mindre alkohol och äta nyttigare. han hade hört att granatäpple var den nyttigaste frukten, han hade inte läst innehållstexten på förpackningen. vi sågs 
på ett italienskt café långt ner på manhattan. det var bank street eller court street, nånstans vid gränsen mellan tribeca och financial district. vi talade om S:s bok och om det 
faktum att hon och D inte pratade längre. det bara va så. jag var inte där som medlare, jag hade inget intresse i det. den röda färgen på drickan färgade av sej på allt som vi såg 
den dagen, det var magi ur en juiceförpackning. 
nånstans i närheten fanns dreamhouse, vi gick inte dit. när det regnade stod vi under byggnadsställningen, det luktade trä och jag var tvungen att ta tunnelbanan tre stationer. 
det rann ett vattenfall ner för trappan, jag krockade med en man vars regnjacka klibbade ihop sig med min regnjacka. på nåt sätt blev jag inte mej själv efter det, inte förrän 
vädret blev bättre och jag kunde byta jacka.

regnjackan la sej i veck, den var av bra kvalité och vattnet stannade på utsidan. regnjackan påminde om korrigerad plast.

D slutade dricka granatäpplejuice, påstod att det var efter vi skilts åt i tribeca. det var någonting med regnet. han hade ofta med sig sin regnjacka nu. den blev hans nya 
talisman, istället för juicen. han hade tappat bort sugröret också men var övertygad om att det skulle dyka upp igen. då skulle han ta ställning till om han skulle börja dricka 
juice igen eller inte. regnjackan var röd så det gav samma effekt. plus att den veckade sig på ett sätt som juicen inte kunde. 



försöker påvisa att det ska finnas mer än 1 av det, men rationellt sett räcker det med 1, det är bara det att 1 av 1 blir platt. det förutsätter att man aldrig blir till 
genom en spegling. 



TOLKNINGENS KONSEKVENS
genom att minnas det hela görs ett försök till en återblick. vi skänker diskrepansen till historien, och varje gång sprids skurarna åt nya håll. det är en reaktion omöjlig att 
kontrollera. det är kedjeeffekter i absurdum. alla absurda effekter händer vartefter, saker skiftas och filtrerar. när det sedan rör sig tillbaka mot sitt ursprung utan att tveka, 
skapas ett möte mellan två nyheter. från den ena platsen till den andra och lakanet emellan.
de blickar utåt och inåt i samma svep, de två momenten ur historien, ibland i harmoni, ibland i falsksång. 

krumbukten skapar före och efter, påverkar sina tillstånd. det är ett måste, ett tvunget som går åt de hållen. sedan yttras ord eller väljs metall i det ledet. man använder inte hörn 
så, utan står mitt i rummet. 
hur viktig rörelsen är i alla dessa fall är odiskutabelt. rörelsen bryter sig igenom luften, studsar mot allt, viker sig, går runt. den motstår till och med eller hatar eller går bakåt 
med precis samma effektivitet.

rörelsen i historieberättandet säger allt om dess svaghet. se hur jag kliver på texterna. det är den bevisföringen som behövs. för att ytterligare styrka dess brister kan påpekas all 
materias otidslighet. materia som låter många tider finnas parallellt, additiv historia i stället för linjär.

tema är det som skiftas, och hakar fast i varandra. ifall saken går sönder så har den redan skapat plats åt nästa. det är aldrig nåt som inte finns, eller försvinner, trots sin frånvaro. 
i värsta fall går det att jämföra med ett lapptäcke. 



     



vilket försök det än är att separera hophörande entiteter och kräva olika materialitet av dom, så frodas många, samma, former ur det. om och om igen görs formen, vaggas 
fram ur en skål. dom delar på sig och pratar igen, varför vi inte behöver oroa oss. därför att vi inte behöver oroa oss, segrande sprids stämningen precis som materialen. 
det lämnas ett spår av olika sorters smulor. när formen blir ett världslakan, eller en signalflagga, så finns också smulorna och spåren kvar efter rörelsen som gjorde formen. 
rörelsen genom rumstiden i form av en flagga skapar en till likadan. det är spåret.

(kopia) likadana texter spred sej från oss. s:et är en böjd form, d, o, u, c, b, m, n, g, q, r, t, p, a, f, h, j också. det var den typen av bokstäver som kombinerades. 
två texter är mer än en text och om vi använder den ena för att kalkera av den andra, blir det suddigt av kolkritan, men det skapas också ett tredje ord mellan det första och det 
andra.
det tredje ordet är fortsättningen på en och samma skulptur, upprepningen och vad den blir. tankeexperimentet att upprepningen är en avatar i samma verklighet. 
återberättandet, en avatar som ett lager över eller under. när du läser texten högt i ditt huvud, är det samma text simultant. varken du eller jag har tolkningsföreträde.

allt samlas på hög, (högen (avataren) som ankare varifrån saker rör sig) och högen omhuldas som den ursprungliga formen bredvid gropen. det blir trots allt en vågform, 
ställt på rad. den som tror att man måste vara försiktig med vågformen som kvinnlig konstnär för att det är en mjuk form, hoppas eventuellt för lite på framtiden. högarnas 
sediment och avlagring berättar det som groparna inte kan. och gropen är högens negativa form. högen är texten, gropen är tanken. högen är en hög med mer eller mindre 
genomskinliga papper. det jag ser igenom måste också tas med i räkningen, det som var före påverkar det efter varande. en linjär kronologi är bara inte den enda kronologin.



som ett
reverb
&
jamais vu
index

letar efter motsatta sammanhörande egenskaper hos materialet och språket, hur dom hjälper att säga varann.  att få misstänkliggöra historieskrivningen som utelämnar det vars 
språk vi inte hör, alla gånger det inte går att översätta till vårt.  dolda kunskaper i en kedjeeffekt, den i högar som skapar högar, text som upprepas och skrivs om, material som 
flyttar sig mellan olika betydelser. nivelleringen mellan objekt och text utesluter inte det självklara, människans språkliga utsträckning. det handlar om en viss mottaglighet, 
som vi förutsätter att objekten och materialen ska ha, som vi också har. 

reflexiva ytor finns även i det opaka. hur vi tittar, vad vi ser och språket vi använder, om det hör ihop. låna dina ögon blicken 



ETT VARFÖR
som när materialen vaggas fram och dupliceras och hela tiden ser framåt och bakåt, så går samtalen. vi frågade oss om orden har kanter (nej), vad räknas en återspegling eller 
reflektion som (dom räknas som avatarer). innefattas missförståndet i ordet (ja). poängen är att hela tiden missförstå varann så vi har något att prata om. vi som ville eller i alla 
fall inte hade något emot att säga saker samtidigt.

vid sidan om samtalen
vid sidan om kanterna finns plats för mer, och alla kanters positiva inställning: det är ingen negativ form, det är ett rum skapat av kanter. det en yta valde att säga kunde 
förmedlas via slutet på den. 
oavsett ytans genomskinlighet eller dess egenskap av lager, hade den också sin kant som omslutare och förmedlare.
så det var dessa aspekter som det skrevs om närhelst det skulle skrivas, närhelst två objekt omformulerade sig bredvid varandra. 
ett öppet fönster har kanter, därför går det att stänga.

jag valde att använda mej av papperskvalitén för att komma vidare. 
den ofrånkomliga viljan att vara den som äger ordet hindrar dej från att ha ordet. du säger säkert att tystnaden betyder lika mycket, att det finns ett mellanrum som fylls och när 
man stiger ut i det kommer idén och det andra. men att bråka och kämpa om det tysta utrymmet eller den platsen att alltid rymmas i, varför skulle det vara det rätta sättet. 

säg ditt högre, inveckla dig i ditt ställe 

att inte glömma sin uppbyggnad 

det här är skillnaden jag ser 
ingen skillnad z z 5 5 det är en viss skillnad

ska jag se på mig utifrån cementen, eller asfalten. ska jag försöka förstå det icke mänskliga, är hoppet om det en misströstan om allt mänskligt. 
se minsta detalj, bry dig om allt, låt det tynga ner dina axlar. kravla i dyn smaka den (med hårda leriga fingrar känna på det osynliga i själva leran). utopin är att allt skulle 
upphöjas, men om det nivelleras utan att leda till cynism eller apati, om det leder till lycka. 



vi når varandra genom basen i det. det är tyngdlagen, det är lagen om att nedtyngd som människa vandra. det är lagen att om du blundar och går mot kroppar så blandas du 
med dom, du får en sticka av trät, blåmärke av diskbänken, bränna av solen, blåsa av skorna. du står inte där ensam. det är eventuellt en bas som mullrar, kanske solskenet 
också, i den frekvensen där den mullrar, mullrar den. 

ett varför kvarstår 
därför att om vi kan utmana hierarkierna som finns, mellan oss och materialen, eller mellan språk och objekt, använda oss av fysikens fiktioner, lära oss att förstå mindre, 
utplåna vi och dom, då kanske vi tillslut ser mer. scener som etablerar sig: basketplanen, fysiskt. världslakanet, i fysiken. textens rum. om repetition och spegling är en scen så. 
det jag försöker är att låta texten, historien i den, verken och verklighet utanför, nivåerna som skapas, platser och tillstånd i sin egen rätt, vara lika viktiga. vad som i slutändan 
är process, tanke och utförande också.
strängteorins sträng kan inte förklaras i all enkelhet genom en ontologisk begreppsapparat. jag är kanske ute efter etern, sedan länge bortransonerad, eller ett moln som leder 
tankar till tankar.
blunda och säg hur en basketboll känns.

kalkera kalkeringspapper
kalkeringspapper får bli den referensen. det är kolpappret, det smutsiga som svärtar ner fingrarna, pappret leder pennan från det ena bladet till det andra. det går vågor genom 
bladet och skvalpen skvalpar sot som gör en kopia, det i alla kedjor som är det tredje, den sammanhållande länken – e:t mellan b och n som går fram 
kalkeringpappret påvisar möjliga möten
ett tuggummi under en bardisk
kvarglömt sittunderlag på en busshållplats
material som länkar.
kedjor tillåter spår och artefakter, är beroende av återvinning
viljan att använda en rengöringskräm som är 100 % naturlig, vi ska kunna äta den

tecken på ett världslakan tyder på ett världslakan. 
      lägger alla stora bokstäver sist i texten: ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 



     



BILAGA 1

basketball playsheets (according to: basketballplaysheetsmamd.wordpress.com)
basketball play sheets

basketball play
- a play executed by a basketball team

sheets
- a broad flat piece of material such as metal or glass
- (sheet) any broad thin expanse or surface; ”a sheet of ice”
- (sheet) come down as if in sheets; ”The rain was sheeting down during the monsoon”
- a large rectangular piece of cotton or other fabric, used on a bed to cover the mattress and as a layer beneath blankets when these are used
- used in comparisons to describe the pallor of a person who is ill or has had a shock
- (sheet) cover with a sheet, as if by wrapping; ”sheet the body”

       basketball play sheets
      -      SheetWorld Fitted
     
      SheetWorld Fitted Pack N Play (Graco) Sheet – Basketballs – Made in USA

      33:366 one extra-ordinary day

come down as if in sheets



BILAGA 2

titeln kommer ur intet och jagar alla röster ut ur grottor. ingen vet vad dom heter förrän nån ropar deras namn. min röst är en självbild av deras eko. det 
börjar som en fråga men slutar alltid med ett fast grepp. namnet lämnar oss inte så långt vi räcker. jag avundas inte det namnlösa, det som människan 
trots allt aldrig låter vara namnlöst. vilja till dunkel plast till filter på lager som andas genom gälar och utbryter i opera, jag antar att det aldrig händer. 
en plastfilm blir inte till film, blir inte till opera. den har sin fiktion inuti sig, den är inte en diplomat på resa. ingen handelsresande vill sälja den 
plasten som inte går att omsvepa någonting med utan att också påverka det omslutna. en hög material travar upp sig mot horisonten och bär i väg 
på sin friktion, all elektromagnetism, alla stötar bär plasthögen bortåt. den rider ut en ökenstorm, det hamnar sand mellan lagren, lagren glider isär, 
blir klippor. inte visste vi att klippor hade varit plast först. begreppen suddades med en kolkrita med ett suddgummi som man såg igenom. alla vikta 
ytor gömde mångfalder inom sig. deras namn var hemligheter inom fysiken som inte gick att förstå. deras hemligheter lät precis som dikt, att en yta 
mångfaldigas om man bara räknar ut att det blir så. det att en tråd bär upp jorden och färdas genom allt jordligt utan att veta skillnaden. svävar i olika 
fysiska manifesteringar, aldrig flytande fast eller gas, bara evig och odelbar. läser att den lilla tråden ändå har ett sönderfall, vad som sker vet ingen. 
gruset ligger på havsbotten och väntar på att tråden går där igenom och förvandlar grus till sand med hjälpen av forsens ström. vi vet ingenting om 
kanter, om randen, vi vet saker om friktion, om hur saker studsar, ben som drivs mot mark. fötter som bär. hur det snurrar efter en natt i en sovkupé. 
en föraning om det horisontella och vertikalas motstånd. det finns någonting som heter revolutionär yta, det finns någonting som heter vikta lakan. allt 
vi tror finns finns i fysiken, det finns uträkningar på alla missförstånd och förhoppningar. gränsen för vad som är konst flyttar åt alla håll, vi står på 
ett isflak och driver. det finns ett språk som vi hoppas ska rädda oss. när isen smälter och vener och kapitäler blottas står vi där stumma ordlösa med 
språket i en spillra. då plockar vi upp den och håller den mot solljuset som letar sig ner genom såggiga moln och ger oss en chans till spegling, till att 
eka namn över och under, nya processer som förmodas ge oss nya framtider. istället kunde vi ha samtids framtid när vi kanske blundade, mumlade i 
en dröm. högar med material travar upp sig mot horisonten. vi var en hel grupp med människor som gick upp där och hittade grejer att föra samman, 
att dansa i ring med, glädjas åt, det var nya modeord, visste vi. det var en soptipp där vi visste vilka vi var. solen sken på ett visst vis, vi hade en bil 
med tillräckligt stor baklucka. om någon av oss längtade efter havet så sa vi åtminstone inte det. vi höll upp skräpet mot varann och log eftersom vi 
visste hur. vi stod på högen med naturen runt, en naturlig utkiksplats som blev en kortvarig fästning. det gick inte att stanna hur länge som helst bland 
de plankor som fortfarande hade spikar kvar i sig. vi hoppades att det skulle leda någonstans, att ingen fick se oss och att vi kunde vara så. bredvid 
oss fanns en dal och ett berg, allt var gammalt och ruttnande, på grund av hur människan gröpt ur marken och marken genom människan tvingade 
människan flytta på sig. allt var gammalt men skräpet var nytt och eftersom vi var unga visste vi någonting om det. kvällen blev aldrig mörk och 
vi kunde förflytta oss långsamt i landskapet, i dubbla tider. både på hitsidan och bortsidan om en hemresa rörde vi oss. vi flyttade landskapet och 
arrangerade det närmre hemresan, så att det skulle bli en kedja. på något sätt skulle uppryckningen undvikas. uppryckningen ur drömmen som var att 
vi var där på det sättet. det började formuleras en solnedgång och vissa frös, vissa sprang upp på ett berg, vi andades lätt men hoppades på att kunna 
äta snart igen. alla höll ihop, ingen gick vilse. inte ens på andra platser var den dimma vi kunde bli hjälpta av. det fanns inte dramatik, det fanns en 
melankolisk lättsamhet. vi sparade skräp som vi visste att vi så småningom skulle slänga, den biten planka fick förflyttas tio mil på grund av oss. 



några sprang upp på ett berg medan hundar skällde och när dom kom tillbaka åkte vi iväg. så fort vi gick ifrån platsen så slutade den finnas, fast det 
var den viktigaste platsen. vi visste hur vi ville bära den med oss. genom filtren ut på en äng som ändå skulle brinna, vi fick plats med de minnena 
bredvid varann. hur ordet äng kan låta så oändligt sorgligt bredvid sig själv som en utsträckt gräsmatta. det blir för alltid sammankopplat med en 
historia som fanns och sen inte fanns om en äng utanför göteborg som handlar om hur man nästan hinner lära känna människor och ängar som sorgsna 
plättar. i bilen immade rutorna igen, var utan högar med oss själva i ett eftertillstånd samtidigt som vi åkte med en mer bestämd nutid och framtid. 
vi var omvikta av ett stort lakan. vi fanns och syntes på platsen där vi va men själva lakanet var gömt. landskapet befann sig i ett skede i sitt liv där 
det inte längre visste något om att vara förrådd eller ensam. det gick att hoppas på en försoning, men ingen visste hur det skulle gå. kanten på platsen 
utlovade genast en till plats. vi ivrade i vårt språk, som precis hade hunnit bli gemensamt. vi förstod någonting om det närliggande fältet och om oss 
själva. vi försökte höra ihop med oss själva så som vi var på andra platser, att vara samma i norr och söder. vi gled från plats till plats och svettades 
på våra ryggar, det fanns en medvetenhet och en bortglömdhet samtidigt i rörelsen. allt bestod av ett vi, pluralistisk tid och massa platser i en följd. 
strömmen som hördes under mark gjorde att vi alltjämt färdades, steg ur bilen och färdades. det var jordens inre som snurrade andra sorters varv, vi 
hörde bara ljudet. vikta mångfalder och osynliga lakan omfamnade oss, begrepp som vi kunde men inte förstod. många former går att få ur samma 
lakan, det är en yta, en sammanhållen form av ett material med en utsträckning. ordet lakan har brister och kanske borde vi använda ark i stället för 
lakan, men lakan används alltjämt, böjda lakan har en form. ett sönderfall bryter upp, formen, bryter igenom mark skapar nya ord, nya förutsättningar. 
vi förhöll oss till stigar som kanter, och platser som det horisontala med lutning. revolutionära ytor, det var ytor som kunde formas själva, det var ytor 
som smittade av sig. högar, ytor och plan var ett naturligt stadie i vilket saker fanns till. smulor kunde värmas upp till perfekta förkolnade stenar, varma 
stenar övergår i flytande form men kan alltid bli sten igen. jag höll alla stenar i den vänstra handen medan vi pratade, dom hade svalnat jämförde sig 
med huden, med den revolutionära ytan i handflatan. ingen visste om vi menade allvar eller inte. ett vi innefattade ett jag, jaget befann sig riktat mot 
ett rum och mot en yta som skulle fyllas med text. riktningen var obestämd men vi kunde känna farten. luften var mjuk som om den förutspådde ett 
misslyckande, om det skulle ske skulle vi falla mjukt ända tills vi träffade marken. saker och tings flertidiga tillstånd påverkade oss.
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