


I 
Första gången de möts, etableras en struktur, emedan den Ene 

har begärt ett verk av den Andre, och finner det av största vikt 

att skapa en arbetsfördelning – eller en ansvarsfördelning – 

rättar sig den Ene fort. Ett samtal som sedan ska utmynna i ett 

verk, det är de båda överens om, men den ena tycker att 

situationen är viktigare än den Andre. Därför bestämmer sig 

den Ene för att gräva ner sig i jorden.  
   Den Ene är orolig för maktstrukturen i detta projekt och 

väljer därför att göra sig själv blind, vilket ska motverka den 

lärande rollen. De återvänder till diskussionen om strukturen i 

projektet och tilldelar varandra roller för att motverka ett 

slentrianmässigt talande. Den Ene berättar om en passage i 

Philip Roths The Professor of Desire där huvudpersonen 

avundsamt betraktar den blonde poolskötaren och noggrant 

iakttar dennes imitationer av en toalett. Genom ett idogt 

studerande av toaletten har poolskötaren lärt sig vartenda ljud 



det kan framkalla: urin mot keramiken, hur avföringen faller 

ner i vattnet och den gurglande spolningen. Därför väljer den 

Ene att transformera sig själv till ett äpple, och från Äpplets 

och från en fruktens position etablera en ny struktur från vilken 

han kan tala. Den Andre finner detta aningen naivt och 

ifrågasätter användningen av begreppet ”ny struktur”, och den 

Ene ändrar sig snabbt till ”annan struktur”.1  

   Den Andre förklarar att det inte handlar om imitation eller 

reproduktion utan istället att låta objektet tala för en, där 

reflektionen sker i relation till men också genom Äpplet. 

Genom att skapa ett äpple med skal och kärna, utan kött, blir 

detta också strukturen för ett varande. Och en mask, som 

skapar chansartade kopplingar mellan dessa två lager, då den 

förvånat borrar sig in för att upptäcka tomrummet; frånvaron 

av kött. Man kan tänka på matematikern som förmår abstrahera 

bort tingets fysikalitet för att kunna tänka det. Ett äpples 

                                                
1 Det radikalt “nya” brukar liknas vid det radikalt “andra”, men 

det radikalt andra visar sällan eller aldrig vara någon nyhet utan 

en variation inom det redan existerande. Utan den spontaneitet 

som förknippas med sann innovation, som traditionellt 

tillskrivits naturen, en förskjutning som visserligen kan orsaka 

en morfologisk förändring men som likväl inte är något nytt. 



ursprung är också oväsentligt, det är en visuell-sensorisk 

hybrid.  

   Martin Buber beskriver samtalets högsta uppgift som att 

skapa en Jag-Du värld, då orden inte bara beskriver något utan 

åstadkommer något genom att de talas och fortsätter att tala. 

Vad den Ene vill åstadkomma i projektet är att skapa det som 

Buber beskriver som ett ursprungligt Jag-Det förhållande, det 

tingliga förhållningssättet, där Jaget står i förhållande till och 

öppnar sig för objektet. Vilket öppnar upp för den mer extrema 

positionen Det-Det, där två objekt möter varandra. Buber 

beskriver trädets roll: ”Det kan också ske, genom vilja och nåd 

på samma gång, att jag i det att jag betraktar trädet blir 

innesluten i en relation till det, och nu är trädet inte något Det 

längre. Trädet finns där som min motpart och har att göra med 

mig, liksom jag har att göra med det” (Jag och Du). Den Andre 

väljer därför att placera sig i trädet som växer tre meter söder 

om hålet.2  

                                                
2 Misslyckandet placerar honom inte i trädet, utan istället är det 

en vilja att vara någonting annat. Även om den Blinde Odlaren 

inte ser sitt handlande som en protest, så är han fullt medveten 

om konsekvenserna av sin handling. En strukturell förändring 

av varat där bärandet av regnrock tillslut framkallar regn.   



    Verkets struktur bör motverka att subjektet antingen 

framträder som ett stabilt Jag (falskt) eller som reproducerad av 

olika diskurser i ständig förändring (intetsägande falskt). 

Därför räcker det inte att de två tilldelar varandra olika 

egenskaper och placerar sig i ett specifikt kroppsligt 

förhållande till varandra; det som framför allt bör struktureras 

är de positioner var-ifrån eller var-med de talar. Därför, säger 

den Andre, bör vi inse omöjligheten att skapa en struktur fri 

från Jagets begär. Genom att förutsätta att detta skulle vara 

genomförbart3, etableras en Jag-position från vilken detta är 

                                                
3 Jaget kan aldrig frigöras från sitt begär, eftersom man då 

måste skapa en falsk position där jaget kan ses utifrån. Istället 

beskrivs ett sätt att etablera en annan subjektstruktur, där jaget 

tillåts en tillfällig icke-existens, en position som etableras då 

den Store Andre tillfälligt tystas eller rättare sagt mister sin 

auktoritet. Inte en tystnad där inget sägs eller hörs utan där 

subjektet tillfälligt lämnas ensamt, blint eller nedgrävt, talande 

ut i mörkret med den fruktansvärda viljan att vara du, men som 

inte vill ha det du har. Den Andres subjektivitet som en 

subjektivitet utan attribut. En metafysisk (mar)dröm om den 

Andre som ren substans, som den rena substansen att bli och 

vara.  



möjligt.  

    För att låna Freuds begrepp skapas i en sådan situation ett 

Ideal-Jag, mot vilket den narcissistiska libidon riktas, ett stabilt 

Jag från vilken projektets struktur etableras. Om ett Dig sedan 

inkluderas i strukturen träder ytterligare en psykisk instans i 

kraft – Jag-Idealet –, den position där Jaget betraktar den Ene i 

relation till den Andre. Det är här den Ene ser sig själv som 

sammanhängande och fungerande i världen. Den Andre 

invänder att detta Jag-Ideal verkar identiskt med den struktur 

de etablerar då de intar den imaginära positionen Äpplet och 

den Blinde Odlaren just för att simulera denna 

sammanhängande-het – att strukturen i sig själv konstrueras 

som ett Jag med de olika positioner detta kan inta, såsom Jag, 

Jag-ideal och Ideal-Jag.. 4  

                                                
4 Subjektets enhetlighet kvarstår även om en analyserande blick 

dissekerar det. Å andra sidan tar denna enhetlighet form inom 

det imaginära. Det som alltså alltid är och utgör Jagets stabilitet 

skulle alltså vara bilden av subjektets enhetlighet i det 

imaginära och ”subjektet” som den position som har förmågan 

att uppleva denna bild. Om subjektet endast defineras som en 

struktur i ett visst slags position, öppnar det upp en möjlighet 

att inta olika platser i denna struktur. Även om man godtar det 



    Då performativa strukturer skapas, görs det för att 

åstadkomma någonting djupare, grundat i den förutfattade 

meningen att det som skulle gömma sig bakom Jagets 

kontrollerade yta är ett kaosartat källardjupt omedvetna. Därför 

bör den Ene och den Andre vara vaksamma i detta projekt att 

de inte reproducerar denna föreställning. De har ett starkt 

behov av kontroll, och det är detta begär som uttrycks i språket: 

Att genom språket kontrollera världen. Därför kommer de 

kroppsliga begränsningar vi tillfogar oss själva att ytterligare 

förstärka detta begär.  

    Begäret som förklarat genom brist; ett fördjupat förfall, där 

brist läggs till brist. En ackumulativ princip där frånvaron föder 

djupare frånvaro. Och där finns rösten. Den Blinde Odlaren är 

beroende av Äpplets ord som imaginära emaljögon för att göra 

den blinde seende. Därför är båda beroende av att ta makten 

över diskursen, för att kunna skapa proteser nödvändiga för 

deras funktion. De begär varandras assistans, men framför allt 

begär de rösten; den ensamma rösten. Att tala i tystnad, endast 

                                                                          

faktum att “spegelstadiet” utgör den subjektskapande 

processen, omöjliggör det inte att subjektet kan speglas på 

olika sätt. Tvärtom är det vad ”spegelstadiet” möjliggör. 

  



begära och av den Andre erhålla total lydnad. 

 

 

 

 



II 
Men, säger den Ene, det finns alltid något att prata om, det 

finns aldrig tystnad. Språket fortgår även utan att någon talar 

det. Jaget finns där vi lämnar det.5 När den Ene öppnar munnen 

avbryter den Andre honom genast med att de inte har diskuterat 

röstens roll i detta projekt.  

    En röst kan vara allt säger den Andre: uppmanande, hotande, 

förförisk etc. Även om orden som rösten formar saknar 

                                                
5 Det vill säga att Jaget existerar i språket som ”kollektivt 

medvetande” och att det just är det ”kollektiva medvetandet” 

som Jaget aldrig tänker, då subjektet aldrig kan förstå sig själv. 

Men genom dessa falska insikter kan subjektet avslöja sig och 

framträda. Att förstå innebär att dölja. Detta döljande kan 

spåras tillbaka, men aldrig förstås i stunden det sägs. Vilket 

lämnar över Äpplet och Den Blinde Odlaren till språket som 

döljande medel. 



mening, har alltid rösten en mening som finns oavsett mening; 

en röstmening. Röstens dubbelnatur går att finna både i dess 

bärande av ett budskap, men också i det faktum att den 

transcenderar detta budskap. Röstens förrädiska löfte är att 

medan den utger sig för att vara en ödmjuk bärare av budskap 

och mening – ett redskap vi använder för att förstå varandra – 

döljer den att det även finns en nivå bortom denna förståelse. 

Vi bör inte begränsa samtalet till frågor om mening och 

innehåll, utan mer tala om vad som är språkligt möjligt. Möjligt 

i den mån det går att uttrycka, möjligt i den mån det går att 

uppfatta. Utveckla röstens dubbelnatur och möjliggöra röstens 

meningslöshet, för genom att reducera rösten till endast 

mening, tystar vi den. Felsägningar och missljud är också en 

del i begärets orsak och effekt.6  

   Våra röster låter ganska lika, då vi har ett långsamt och 

knarrigt sätt att tala där rösten kläms fram ur halsen istället för 

magen. Vi borde göra rösterna än mer lika för att närma oss en 

röst. Att komplicera rollen av den som talar, med hjälp av 

likhet. I Äpplets nedgrävdhet och den Blinde Odlarens blindhet 

                                                
6 En extrem reduktion av rösten till mening kan vara lika 

mycket uttrycket för en brist som för en tystnad. Där allt är 

form, men form som mening.  



etableras ett spel av resonans och interferens. Det vore naivt att 

tro att vi skulle kunna skapa en röst, säger den Ene, men att 

lösgöra rösterna och komponera dem som ett musikstycke, 

frigör potential för ett temporärt tillstånd av att dela röst.  

   Rösten är kroppens påminnelse för den talande, men 

samtidigt en påminnelse om den omöjliga föreställning om att 

vi har en insida och en utsida som existerar i samverkan. 

Rösten är Jagets försök att läka detta obotliga sår men blir i 

slutändan det slutgiltiga beviset på oläkbarheten. I denna 

position, sårets plats, är två mekanismer aktiva: en som begär 

mening (läkande) och en som begär njutning (en njutning som 

begärs i läkandets tjänst).7 Men då njutningen talar fritt, utan 

                                                
7 Äpplet begär sårets öppenhet, och motsätter sig alla former av 

läkande. Såret motsätter sig i sin form alla former av 

symbolisering, vilket öppnar upp för den annanhet som Äpplet 

vill etablera i relationen till den Blinde Odlaren. Genom att 

bära såret omöjliggör Äpplet att fullständigt inkorporeras i 

språket. Deleuze menar i Logic of Sense att såret som sådant 

inte har en korporal existens utan hemsöker kroppen som det 

som varit eller det som kommer att hända. Genom att låta såret 

läka inskrivs det i kroppen och får en existens i nutiden, vilket 

förnekar sårets transformerande potential. Istället så måste man 



vilja till läkning, uppenbarar sig rösten som driftens objekt 

(Mladen Dolar, A Voice and Nothing More).  

   Den Blinde Odlaren är mer insida än utsida, menar den 

Andre. Den Blinde Odlaren säger att han är blind, och hans röst 

bör reflektera detta. I slarviga ordalag har han ett lugn, vilket 

också reflekteras i rösten – i avsaknaden av röst, inte att 

förväxla med tystnaden. Splittringen mellan insida och utsida, 

som rösten försöker överbrygga, existerar inte lika påtagligt 

hos honom som hos Äpplet. I Äpplets existens pågår under 

samtalets gång en kamp mellan såret och ärret, splittringen och 

läkandet, och rösten blir ett medel för denna kamp.  

  Rösten har en annan dualistisk kvalitet vilket bör beaktas i 

detta samtal, säger den Ene. Då den Blinde Odlaren talar 

placerar han sig själv över Äpplet samtidigt som han ber om att 

få omforma det. Äpplet tömmer sitt kött genom att tala, vilket 

ifrågasätter skalets roll, men samtidigt stängs skalet, och sårets 

varaktighet beror på röstens ständiga sårande av Äpplet. 

(Röstens roll som excess, säger den Andre, mervärdet i 

produktionen.) Eftersom Äpplets roll är att tömma sig själv på 

kött för att transformeras, måste det exponera mer än vad som 

                                                                          

vilja hålla såret öppet, och därmed möjliggöra kopplingen 

mellan det korporala och språket.   



exponeras av dess röst; att säga mer än vad det kan höra. Detta 

är självklart metaforiskt menat, då det handlar om en själslig 

och köttslig positionering mer än om att ha små öron. Äpplet 

ger ifrån sig kött, ett slags tunnskalighet, där rösten är den kniv 

som penetrerar fruktkroppen och möjliggör uttömningen. 

Därför blir Äpplets skal tjockare under samtalets gång.  

   De talar med en röst lånad från den Store Andre som dikterar 

deras varande. Från och med denna punkt och en bit framåt 

lånar den Ene och den Andre flertalet av sina begrepp från 

Jacques Lacan. En relation till det andra, en spegel-lek som de 

deltar i vars regler dikteras av projektioner, överföringar och 

igenkänningar. Detta är emellertid på en skal-nivå, eller rättare 

sagt en utanför-skal-nivå, men den Store Andres röst kommer 

också inifrån kärnan 8. Rösten tillhör inte annanheten som 

sådan, den bekräftar inte dess existens, utan påvisar den plats 

den intar i kroppen, och utanför denna, likt ett eko som 

betecknar tomrummet. Därför bör vi vara försiktiga med att 

inte inta denna position, att fylla detta tomrum och bli den 

Store Andre för den Andre.  

                                                
8  Den Blinde Odlarens modell: blindhetens nivå, utanför-

blindhetens nivå, den Store Andres röst som kommer inifrån 

missväxten. 



   Vilket endast kan ske i det levande samtalet. Därför har 

psykoanalytiker genom historien motsatt sig alla medieringar 

av kommunikation förutom det levande samtalet mellan två. 

Inte för att missförstå, här finns ingen vilja att återskapa det 

psykoanalytiska samtalet, eftersom våra karaktärer inte 

förhåller sig till varandra såsom patient och analytiker, utan 

istället skiftar mellan dessa roller i ett försök att förklara Äpplet 

och den Blinde Odlarens positioner. Det psykoanalytiska 

samtalets metod blir en god förklaringsmodell till det samtal 

som de vill uppnå.  

   En viktig komponent i detta samtal är psykoanalytikerns 

tystnad, där denne förkroppsligar rollen som röstens objekt. 

Detta för att motsätta sig den Store Andres position och istället 

bli den omöjliga rösten som den Andre ständigt måste besvara. 

En röst som inte säger något och som heller inte kan bli sagd. 

Det är inte en befallning utan en uppmaning för den Andre att 

tala för att tysta denna röst, för att tysta denna tystnad, där 

subjektet kan träda fram. En position som våra karaktärer, 

Äpplet och den Blinde Odlaren, bör eftersträva. Att skapa 

denna tystnad för varandra, för att tala och sammansmälta.9 

                                                
9 Kropparnas fysiska positioner hålls åtskilda och distansen 

mellan Äpplet och den Blinde Odlaren, blindheten och 



   Vi bör vara vaksamma på de ekon och resonanser som kan 

uppkomma i denna position, säger den Ene, för att kunna 

återskapa den position där begäret en gång talade. Det är inte 

ett terapeutiskt samtal, och därför bör vi även öppna upp 

samtalet för alternativa positioner. Istället för att skapa formen 

för det idealiska samtalet, bör vi istället använda samtalet som 

en form där karaktärerna kan spegla sig i varandra och inta 

olika positioner i verkets struktur.      

                                                                          

orörligheten, blir en sträcka de ständigt laborerar med. En 

sammansmältning på röstens och det diskursivas plan 

förutsätter en icke-sammansmältning på icke-röstens och icke-

diskursens plan. Det är en komplicerad och smärtsam process. 

Den stora provokationen är att alla diskurser som konstituerar 

sig själva kräver förståelse, när det alltid finns något ytterligare 

dolt och komplicerat som vi aldrig kan avtäcka. Provokationen 

innebär att vetandet i sista instans inte kan känna igen sig själv, 

som sig själv, att även spegelbilden har en beslöjande hinna.  

 



III 
I denna tystnad finns det Tredje, både som ett tillfälligt delat 

subjekt, men också som ett resultat av det de skapar: verket. 

Det Tredje kan endast skapas utifrån dess egen position, ett 

verk som bär på sin egen tillblivelse. Vilket inte kan ske genom 

att direkt adressera Det Tredje som sådant, utan dess födelse 

sker genom den andre, genom att tala med den andre. Det 

Tredje kan heller inte uppkomma som ett medvetet samarbete, 

utan kräver oinformerad synkronisitet mellan den Ene och den 

Andre.10 Därför kan det Tredje aldrig benämnas såsom ett delat 

                                                
10 Det Tredjes framträdande sker dock inte som information 

och informerande och inte heller är det följden av de skikt av 

samtalet som är medvetengjorda som ”samarbete”. Medvetet 

samarbete blir här de villkor och former som den Ene och 

Andre kan komma överens om för att samtala, det som med ett 

annat uttryck skulle kunna kallas för ”konstnärligt projekt”. 



narrativ, eftersom det Tredje verkar genom förnekelsen av sin 

uppkomst.    

   Skapelseprocessen innefattar döljandet mer än exponerandet 

inför den andre. Att istället för att öppna sig för den andre, 

öppna upp sig för inre och yttre annanhet som finns inneboende 

i mötet, som potentiell plats. Denna position förutsätter 

ödmjukhet för att inte svälja, eller försöka svälja, den andre och 

odla ogräs. Där kan endast den enes projektioner produceras; 

ett falskt Tredje, som endast talar det redan talade. Ett 

narcissistiskt fuskbygge där det Ena utger sig för det Tredje, 

där kreatören informerar skapelsen om sin egen tillblivelse. 

Vilket döljs genom att addera ett lager av abstraktion.  

   Den Ene och den Andre har inget behov av att dölja sig 

                                                                          

Dessa former och villkor spelar här liten eller ingen roll för det 

Tredjes, som överhuvudtaget inte kan framträda via en 

överenskommelse om att samtala. Ett omöjligt delande som 

Äpplet och Den Blinde Odlaren delar. Det som däremot inte 

kan delas är intentionerna och begären bakom varför den Ene 

och den Andre involverar sig i denna situation. Det Tredje 

överskrider sin funktion som kommunikationens excess och 

istället intar positionen som dess begärda objekt. 

 



eftersom det Tredje är en del av deras relation och inte deras 

positioner som den Ene och den Andre. Växter kommer ofta 

med en varningstext, menar den Blinde Odlaren: undvik direkt 

solljus. Och det Tredje delar också denna text, vilket leder till 

att den Ene och den Andre väljer att tala i mörker.  

   Det Tredje har en dubbelmening i det att det både är tillkomst 

och verk, ett mellan-ting som hörs och talar genom ett sam-tal, 

vilket problematiserar den Ene och den Andres roller i 

förhållande till verket, som efterkonstruktion i den mån att 

konstruktionen ska efter-konstrueras (reproduceras) som ett 

verk.  

   Tidigare har det beskrivits hur det Tredje innebär att det 

skapande subjektet upplöses, till förmån för den Enes och den 

Andres delade annanhet, vilket komplicerar deras roller som 

skapare av ett verk.  

   ”Vad spelar det för roll vem som talar, någon har sagt vad 

spelar det för roll vem som talar.” (Samuel Beckett, Texter för 

ingenting). En mening som hemsöker vår skapelse, säger den 

Andre. Michel Foucault menar att skaparen aldrig helt kan 

frånkopplas verket, där skaparen offrar sig själv till förmån för 

det eviga verket, som i och med dess varande dödar dess 

upphovsman. Raderar ut, arkiverar, distribuerar verket och 

översätter upphovsmannen till en signatur. 



   Den Ene och den Andre existerar i denna text som alias, som 

symboler för den annanhet de eftersöker, men de kan inte 

undkomma det faktum att de också är skapelser. Även om de i 

sin tur försöker att undkomma skapelsen genom att tilldela sig 

själva rollerna Den Blinde Odlaren och Äpplet, så går dessa 

ändå att spåra tillbaka till den Ene och den Andre, och i 

slutändan också till deras skapelse. 

   Skaparen finns alltid där, även i platsen för sin frånvaro. 

Namnet fyller inte bara en roll i diskursen, som kapabel att vara 

antingen subjekt eller objekt eller bli ersatt av ett annat ord, 

utan har också en klassificerande funktion. En ordnande 

magnet som sammanfogar alla utspridda delar till ett korpus.  

   Foucault beskriver denna position som skaparens 

reducerande av världens fiktion. Att skaparen felaktigt sägs 

sprida, med oändlig rikedom och generositet, en outtömlig 

värld av betecknande och betydelse, då denne istället instiftar 

begränsningarna för denna värld. Istället så är skaparen en 

funktionell princip som exkluderar mening, och det är den 

rollen som ideologin gett skaparen med löftet om genialitet. 

Liksom att masken tränger in i äpplet med löftet om kött. 

   Alla verk har sina begränsningar, menar den Ene, men vi vill 

inte fylla den platsen. Att lämna den platsen helt tom skulle 

också frambringa vår existens i form av en elementär avsaknad. 



Svårigheten är att skriva det Tredje, likt William S. Burroughs 

och Brion Gysin i The Third Mind, där författaren blir platsen 

för det Tredjes tillkomst. Som tidigare nämnts så kan inte det 

Tredje uppkomma ur någonting annat än sig självt, vilket 

omöjliggörs i skrivandet där det alltid finns en författare. Det 

Tredje kan existera som någonting mellan texten och dess 

läsare, men aldrig som text eller läsare.  

   Därför, säger den Andre, måste verket framföras, likafullt 

som att framförandet måste vara verket. Tidigare omnämndes 

den Blinde Odlarens revolt mot kunskapen och lärandet genom 

sin blindhet, men det finns en annan viktig aspekt av 

försakandet av synen. Hörseln hör ljud och oljud, till skillnad 

från synen som endast ser det synliga och inte det o-synliga. 

För olikt rationalisten så inser den Blinde Odlaren att renlighet 

innebär avlägsnandet av smuts, och motsätter sig därför 

seendets städande funktion. 

   Vilket går att jämföra med Foucaults beskrivning av 

författaren som den begränsande instansen. För liksom 

författaren blir en nod för diskursens spridning så reglerar 

synen världens utbredning. Synen ger världen koherens, lägger 

den Ene till. Därför så är hörseln det Tredjes kanal; det som 

inte är just då, vilket synen skulle förbise. 

   Vi talar i mörkret, säger den Andre, och i mörkret faller man 



även i sömn. Det Tredje kräver likt sömnen ett fallande. Detta 

skiljer det Tredje som upplevelse från andra upplevelser, som 

grundar sig på deltagande, eftersom den inte kräver någonting 

mer än öppenhet. En villighet att bli insläppt, sömnen smyger 

sig på om natten. 

   Det Tredje är ett visst sorts fall. Som Jean-Luc Nancy 

beskriver fallet in i sömnen: ”När jag sjunker då har allting 

blivit otydligt … Det ena går in i det andra” Han beskriver 

fallet som ett upplösande av gränser, en upplöst dialektik, där 

njutningen driver in i smärtan. Fallet består i att inte tillåta ett 

tillstånd dess naturlighet. Bara genom att subjektet motsätter 

sig sitt naturliga vara, och öppnar upp för annanhet, faller det 

in i det Tredje. Äpplet motsätter sig sin egen naturlighet – 

kärna-kött-skal – och tömmer sig långsamt in i fallandet. Så när 

sig också den sovande av sitt eget kött. 

   Den Blinde Odlaren: ”Jag faller i sömn, det vill säga ’jag’ 

faller, ’jag’ existerar inte längre, eller så ’existerar’ ’jag’ bara i 

denna utplåning av min egen distinktion. I mina egna ögon, 

som inte längre betraktar någonting, som är vända mot sig 

själva och mot den svarta fläcken inuti dem, urskiljer ’jag’ inte 

längre ’mig själv’.” (Jean-Luc Nancy, Tombe de sommeil).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Äpplet: Är det så till sist den Tredje som agerar där ”jag” inte 

längre är i sömnens grav? 

 

Den Blinde Odlaren: att cirkulera mellan två ord – Äppel. 

Skrott. Äppel. Skrott. Äppel. Skrott 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

 


