
JUNI- SILK

Är en rörlig plattform inriktad på bildkonst, skulptur och 
installation. Till varje utställning kommer ett varierat antal 
konstnärer bjudas in för att ställa ut verk tillsammans. Vi, 
Rita och Johanna, vill sammanföra konstnärer med varie-
rande bakgrund, etablerade likväl oetablerade. Urvalet av 
konstnärerna görs utifrån egna preferenser samt tillfäll-
igheter. Utifrån respektive konstnärs tidigare produktion 
utvinner vi sedan nyckelord som utgör utställningens 
grund och tema. Detta tema kommer vi sedan att använda 
för att söka en plats som det korresponderar med. Utställ-
ningsplatsen utgör den bas som de inbjudna konstnärerna 
på ett eller annat vis får förhålla sig till. Till varje utställ-
ning kommer även ett fanzine släppas där de inbjudna 
konstnärerna har uppslag samt inbjudna skribenter. Första 
upplagan äger rum den 1:a och 2:a juni på Godhemsgatan 
15 i Göteborg. En källarlokal som tidigare använts som ett 
skyddsrum. I utställningen Mr Papadou kommer konstnä-
rerna Linn Lindström, Sasha Waltå och Maria Belic sam-
arbeta och fanzinet är uppdelat i tre delar som inleds med 
en text av Anton Göransson som har skrivit om samlande 
utifrån Walter Benjamin och Rosi Braidotti, i andra delen 
presenteras konstnärernas gemensamma projekt Cirkeln 
och i del 3 visas text och verk relaterade till utställningen.



Del 1. Samlande

Anteckningar om Samlandets figur hos Walter 
Benjamin

En text av Anton Göransson

Samlarens mest fördolda motiv låter sig kanske omskrivas 
så här: han bekämpar bristen på sammanhang. Den store 
samlaren berörs helt primärt av det tillstånd av förvirring 
och förskingring i vilket tingen befinner sig i världen.

– Walter Benjamin, Passagearbetet, Konvolut H

Benjamin beskriver i essän ”Unpacking my library – A talk about book collecting”1 det nära och taktila för-
hållandet samlaren har till sin samling. Benjamin beskriver hur han packar upp sin boksamling bok för bok, 
i varje bok ligger ett minne, en plats eller känsla bunden. Samlingen bildar därmed en form av minnets arke-
ologi.2 Att utföra denna uppgift innebär för samlaren en särskild form av njutning, för denne öppnas i denna 
akt en direkt väg ned i minnenas magiska sfär upp. Samlandets praktik, skriver Benjamin, är ett orienterande 
mellan ordning och kaos – samlaren vet att samlingen närsomhelst kan implodera i kaos, att ordningen den-
ne upprätthåller är illusorisk och förrädisk. Den kan närsomhelst vändas mot honom och mynna ut i vansin-
ne. Samlingen är ett försök att bringa ordning i det kaos som samlaren vet är oundvikligt. 

***

I dagböckerna från Moskva tycks Benjamin alltmer upptagen av att införskaffa leksaker till sin samling, 
vilka bjuds ut av souvenirhandlare på torgen, än det futuristiska Sovjetiska samhällsbygge som tog form i 
början av 1920-talet.3 I Walter Benjamin´s Archive4 finns ett antal fotografier samlade av dessa objekt samt 
noggranna anteckningar över dess ursprung och disposition, för att ge ett exempel: ” Fig. 4.5 Furniture set 
for a doll´s house. Work of Siberian prisoners from the ninetheenth century. Assembley of the tiny pieces 
demands untold patience. ”5 På ett annat foto är två ryttare till häst uppställda, där den ena ryttaren tycks ha 
sammansmält med sin ryttare och bildat en ny, amorf livsform.  I dessa foton och anteckningar framträder 
hur samlandet följer en analogi med den specifika blick Benjamin upprättar över historien och den känsla för 
det av den stora historieskrivningen förbisedda som ryms däri. Att betrakta det avsides, det efterlämnade, det 
icke-historiska material som historien lämnar efter sig, är inte detta just det som samlandet utgör en övning 
i? Benjamins förmåga att ut ur den minsta detaljen avtäcka lager på lager, från en till synes obetydlig lek-
sak till cellen i det Sibiriska fånglägret, ger en känsla för den vibrerande energi som ligger lagrad i ett enda 
objekt. Från den minsta detaljen växer ett universum fram.  Samlingen utgör för Benjamin en reflektion av 
den större världen i minatyr. Den följer därmed en monadisk struktur, samlingen bildar ett mikrokosmos, där 
varje enskild del motsvaras av en monad.  

***

Passagearbetet rymmer en dold biografi som speglar Benjamins liv som samlare, likt ett tankens insamlan-
de, där idéer framträder lika tydligt som ting, tar sig Benjamin an det historiska materialet kring passagerna, 
i likhet med samlaren kan han inte undvara något som potentiellt kan sätta hans teoretiska konstruktion i nytt 
ljus. Benjamin sätter vid ett tillfälle samlaren i relation till Bergsons idé om perception som en form av tem-
poralitet, samlaren, menar han, ”vederfar” tinget på ett särskilt och intensivt sätt genom denna temporalitet, 
där varje ting och detalj som genom en prisma också förändrar helheten. 



Samlaren rör sig i en temporalitet som liknar drömmens, där tidigare osynliga samband framträder som 
självklara.6 

***

Passagearbetet har karaktären av ett samlarens kabinett över 1800-talet: ”Här betraktar vi passagerna i Paris 
som om de vore ägodelar i samlarens hand.”7 skriver Benjamin. Likt arkeologen tar sig an utgrävningsplat-
sen närmar sig Benjamin passagerna, han avtäcker där spår i form av fossiler i dessa modernitetens förhis-
toriska grottor, där den nya teknologin redan har kastat av sig sitt första skal. Fossilen bildar här tecken för 
när ett objekt tömts på mening och reducerats till skal och yta.  För att kunna upprätta en kritisk blick på det 
närmast föregående skapar Benjamin en metod för att ordna historien som liknar naturhistorikerns, för att 
därigenom förmå penetrera det mytiska tänkandet och nå ett dolt strata under dess yta. I Passagerna, som 
under 1800-talet fungerade som en uppvisningsplats för det senaste inom mode och konsumtion, finner Ben-
jamin spår efter konsumtionssamhällets tidigaste faser, under Benjamins egen tid framstår dessa närmast 
som museala lämningar efter en sedan länge förgången tid, trots att de i faktiskt tid ligger nära hans egen 
och fortfarande existerar. 8  Samlandet utgör en dialektisk praktik, som bryter tinget ut ur sin status av vara 
och sätter det i nya och oväntade sammanhang: ”Det är ett storartat försök att övervinna det helt och hållet 
irrationella i föremålets blotta befintlighet genom att inordna det i ett nytt, speciellt för detta ändamål kon-
struerat system: samlingen.”9 De enskilda ting som utgör samlingen skapar tillsammans en ny ”magisk en-
cyklopedi”, så som i fallet med de ryska leksakerna kan de för den uppmärksamma berätta om en hel värld. 
Samlaren, skriver Benjamin är som ”förhäxad” av att blotta detta tingens inre hemliga språk och binda det i 
samlingens ”trollkrets.”10

***

Benjamin leder samlandets figur tillbakatill 1800-talets borgerliga interiörer, möblerade och överfulla med 
diverse objekt, där hemmet snarast kom att likna ett slags höljen för dessa objekt, det borgerliga hemmet 
framstod alltmer som ett slags herbarium.11 Det är i dessa miljöer som tingen först får sin illusoriska ka-
raktär av tecken och separeras från sitt ursprungliga bruksvärde, här finner Benjamin ett spår för att förstå 
ursprunget till varans funktion som symbol under kapitalismen. Här kan man nästan påtagligt se hur den den 
gamla, organiska naturen, ersätts med den nya, teknologiska naturen. 12 

***

Benjamins sätt att använda sig av fossilen som emblem över den nya naturen bär på likheter med barockens 
allegoriska pusselbilder.  Fossilens emblem utgör en del av ett modernitetens ruinspråk . Samlaren vandrar 
i detta ruinlandskap, sorterande, och ger tingen nya innebörder bortanför sin funktion av vara. För samlaren 
är tingens inordnade i samlingen överordnat allt, omvärlden bildar enbart fond mot denna akt. 13 Benjamin 
förstår allegorin som det melankoliska modus vilket reflekterar brott, förändring och kris – på så sätt kan 
Benjamin koppla samman modernitetens känsla för det antika med barockens, genom emblemets affinitet 
med montaget ger han allegorin en modern form. De kan båda på liknande sätt sägas systematisera mening.14 
Samlaren har i linje med denna affinitet hos Benjamin mycket gemensamt med allegorikern, på samma sätt 
ordnar han bilder och klargör därmed tidigare okända orsakssamband, samlingen bildar ett arkiv av emblem 
som förmår ge klarhet över dessa, samlaren innehar därmed en nyckelposition för att kunna förstå den tidiga 
moderniteten.              

Samtidigt är den samling han skapar dömd att vara ett fragment, precis som allegorin, den blir aldrig kom-
plett: ”Samlaren däremot förenar det som hör ihop; affiniteter eller kronologi. Ändå döljer sig – och det är 
viktigare än allt som kan skilja dem åt – i varje samlare en allegoriker och i varje allegoriker en samlare.”15

***

Varje tillfört ting i samlingen förändrar hela samlingen, de står därmed i en dialektisk relation; samtidigt 
del och helhet – samlaren inbegriper tingen i sitt rum, inte sig själv i tingens rum, detta är för Benjamin 
den sanna metoden för att aktualisera tingen. Samlaren aktualiserar tingen på samma sätt som anekdoten 
kan föra en erfarenhet närmare våra egna liv.16 Världen ordnas i varje enskilt föremål och skapar därmed en 
parallell ”världsordning” enligt sin egen, inneboende logik.  Samlaren erfar tinget och omflyttar dess givna 
orsakssamband, dess affinitet med funktion och värde som vara under kapitalismen, och lyckas skapa nya 
sådana: 

För samlaren är världen närvarande, till och med ordnad, i vart och ett av hans föremål. Men den är ord-
nad i ett överraskande, ja för det profana medvetandet obegripligt, sammanhang, som står i ett förhållande 
till tingens vanliga systematisering och klassificering ungefär som deras encyklopediska till en naturlig.17

Samlandet kan därmed förstås som en reaktion och ett motstånd mot varans tilltagande makt över livs-
världen under moderniteten, samlingen speglar dialektiskt varan som drömsymbol under kapitalismen och 
inordnar den i ett nytt sammanhang som följer sin egen inneboende struktur. För samlaren blir tinget bety-
delsefullt i och med dess analogi med andra ting, sökandes parallella sätt att strukturera varan; den tillskrivs 
ett värde utöver det som det tillskrivits som vara. Samlaren har som få andra tillgång till tinget, Benjamin 
beskriver hur denne besitter förmågan att genomskära det, och sätter därmed samlandet i relation till en sär-
skild känsla för det materiella, samlaren förmår uppleva föremålet så som det är, genom sin närhet till det 
taktila, igenkänner denne tinget på ett alldeles särskilt sätt, samlaren ”tycks som en magiker kunna genom-
tränga dem med blicken och nå fram till deras universum.”18 

***

Samlaren framstår som en vaken bland drömmande, någon som genom att tillskrivas det till synes menings-
lösa värde väcker det ur dess drömlika tillstånd och förmår avslöja dess inneboende potential.19 Samlaren 
står också i nära samband med barnets förmåga att skapa nya meningssamband, i likhet med barnet rör 
sig samlaren mot de ursprungliga formerna för att därigenom kunna uppbringa nya utgångspunkter.20 För 
Benjamin utgör barnets sfär en närmast magisk plats. Barnets samlande av stenar, mynt etc. och förmågan att 
genom en mimetisk igenkänningsförmåga förvandla till synes arbiträra objekt utgör för Benjamin en särskild 
kreativ resurs, ytterst handlar detta om dess förmåga att skapa nytt, att handla. Detta gör också samlaren. 
Närheten till det taktila är också något de har gemensamt: ”samlare är människor med taktil instinkt.”21
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Del 2. Cirkeln

Ett samarbetsprojekt mellan Sasha Waltå, Maria Belic och 
Linn Lindström
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Detta kan vara något som man läst / sett / hört eller tagtagit del av. 

Det kan vara för det att det: är intressant / man blivit berörd av / illa 
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Tre cirklar.

Dessa är framtagna genom att konstnärerna valt ut tre ord. 
Sedan har varje person utgått från ett ord och skrivit mot 
ett annat.

Ett exempel: röd - låda - tunn  
Sasha skulle skriva från röd till låda
Linn från låda till tunn.
Maria från tunn till röd.





Del 3. Mr Papadou

I det här fanzinet presenteras texter och bilder relaterade 
till utställningen Mr Papadou av Sasha Waltå, Maria Belic 
och Linn Lindström, som presenteras av JUNI-SILK den 
1:a och 2:a juni på Godhemsgatan 15 i en källarlokal som 
tidigare använts som ett skyddsrum.



Fotografi av växt av Linn Lindström



Det ligger en hund på en bakgård som jag kan se ner på från balkongen. Det är en sån där stor en, Leonber-
ger tror jag de kallas för. Inte så långhårig dock, så kanske är den en blandras, eller också är den klippt. Men 
jag tror ändå inte att den är klippt, för jag ser aldrig någon som skulle kunna klippt den. Till en början ser 
jag efter den hela tiden, lär mig känna igen skallet. Det lite djupare än de andra skallen som hörs ofta. Den 
skäller inte heller snabbt, det finns små mellanrum emellan, så man hör den tydligt, att det är just den. Men 
mest ligger den bara ner på den gröna betongen. Till en början, när jag just kommit, var den bunden, i ett 
rep på två meter, så två meters omkrets gick den omkring i, när den nu gick omkring, för mest låg den bara 
där. Sen var den inte kopplad men låg ändå på samma ställe. Hela min vecka, min vistelse, upptas av tankar 
på hunden. Jag går ner och hälsar på den andra dagen. Den ligger ner men kommer fram till gallret när jag 
kallar på den. Den drar sin stora blöta nos mot metallen och jag stoppar in ett finger som får plats. På kväl-
larna börjar alla hundarna i kvarteret att skälla samtidigt, det är som att det är vid en viss tidpunkt. Som en 
kvällssession, säger jag när jag ringer hem, för jag berättar såklart om hunden. Hemma säger de att ja, men 
det kanske är en vakthund, de lever väl så, vakthundarna. Vakthund säger jag, jag menar bara att det verkar 
som att den aldrig får gå ut. Som om den är instängd där, jag mår inte bra av det, säger jag. Den är alltid 
själv, förstår du, det är som att den inte har sällskap och den vill ju ha det för den viftar på svansen när andra 
hundar går förbi, och till och med människor också. Hemma är de trötta på att höra om hunden. Jag hör det, 
små suckar utan följdfrågor, men jag fortsätter ändå. Tror du att den kanske får promenader på morgonen då 
jag sover, tror du att den kommer ut och går då innan det blir för varmt? Flera dagar går på min resa. Dagar-
na ser likadana ut och flyter samman till en enda lång dag. Det enda jag gör är att lägga mig på olika platser. 
Jag läser, somnar, byter ställning. Går upp på takterrassen, går ner på balkongen, in och lägger mig i sängen. 
Med jämna mellanrum ser jag ner på hunden, eller också hör jag den, men då brukar jag inte se efter. Efter 
ett tag slår det mig att vi är så lika hunden och jag. Ungefär lika stora, samma ljusgula nyans av kropp, och 
vi ligger som utslagna på olika platser inom samma radie. Med ett glas vatten i handen en morgon står jag 
vid köksfönstret och tänker att kanske jag är hunden. Eller har jag hittat på hunden, är den i själva verket 
en del av jaget. Tänk nu om att detta med att inte känna igen sig i spegeln på morgonen, tänk nu om det är 
för att jag egentligen är hunden. Hunden som reser till Mallorca för att få lite tid över att ligga och fundera, 
ligga still i solsken, värma huden. Det är så lätt att tänka att man ska slå undan en sådan tanke. Men vad om 
man inte gör det. Vad om man liksom tränger in i den. Det ligger en hund på en bakgård som jag kan se ner 
på från balkongen. Det är en sån där stor en, Leonberger tror jag de kallas för. Inte så långhårig dock, så 
kanske är den en blandras, eller också är den klippt. Men jag tror ändå inte att den är klippt, för jag ser aldrig 
någon som skulle kunna klippt den. Till en början ser jag efter den hela tiden, lär mig känna igen skallet. Det 
lite djupare än de andra skallen som hörs ofta. Den skäller inte heller snabbt, det finns små mellanrum emel-
lan, så man hör den tydligt, att det är just den. Men mest ligger den bara ner på den gröna betongen. Till en 
början, när jag just kommit, var den bunden, i ett rep på två meter, så två meters omkrets gick den omkring i, 
när den nu gick omkring, för mest låg den bara där. Sen var den inte kopplad men låg ändå på samma ställe. 
Hela min vecka, min vistelse, upptas av tankar på hunden. Jag går ner och hälsar på den andra dagen. Den 
ligger ner men kommer fram till gallret när jag kallar på den. Den drar sin stora blöta nos mot metallen och 
jag stoppar in ett finger som får plats. På kvällarna börjar alla hundarna i kvarteret att skälla samtidigt, det är 
som att det är vid en viss tidpunkt. Som en kvällssession, säger jag när jag ringer hem, för jag berättar såklart 
om hunden. Hemma säger de att ja, men det kanske är en vakthund, de lever väl så, vakthundarna. Vakthund 
säger jag, jag menar bara att det verkar som att den aldrig får gå ut. Som om den är instängd där, jag mår inte 
bra av det, säger jag. Den är alltid själv, förstår du, det är som att den inte har sällskap och den vill ju ha det 
för den viftar på svansen när andra hundar går förbi, och till och med människor också. Hemma är de trötta 
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En text av Linn Lindström.



på att höra om hunden. Jag hör det, små suckar utan följdfrågor, men jag fortsätter ändå. Tror du att den kan-
ske får promenader på morgonen då jag sover, tror du att den kommer ut och går då innan det blir för varmt? 
Flera dagar går på min resa. Dagarna ser likadana ut och flyter samman till en enda lång dag. Det enda jag 
gör är att lägga mig på olika platser. Jag läser, somnar, byter ställning. Går upp på takterrassen, går ner på 
balkongen, in och lägger mig i sängen. Med jämna mellanrum ser jag ner på hunden, eller också hör jag den, 
men då brukar jag inte se efter. Efter ett tag slår det mig att vi är så lika hunden och jag. Ungefär lika stora, 
samma ljusgula nyans av kropp, och vi ligger som utslagna på olika platser inom samma radie. Med ett glas 
vatten i handen en morgon står jag vid köksfönstret och tänker att kanske jag är hunden. Eller har jag hittat 
på hunden, är den i själva verket en del av jaget. Tänk nu om att detta med att inte känna igen sig i spegeln 
på morgonen, tänk nu om det är för att jag egentligen är hunden. Hunden som reser till Mallorca för att få 
lite tid över att ligga och fundera, ligga still i solsken, värma huden. Det är så lätt att tänka att man ska slå 
undan en sådan tanke. Men vad om man inte gör det. Vad om man liksom tränger in i den. 



Det är fullt i caféet. Det finns en ledig plats vid ett mindre bord men där sitter redan en man. Jag frågar 
om jag kan sitta där och han säger absolut. Alla här inne sitter ner. Det är skillnad mellan att sitta och stå. 
I stämning. Nervositeten över att vara ständigt flyttbar är inte längre lika påtaglig. Mannen säger att jag är 
färgglad jaha svarar jag och tittar ner på den nya klänningen. Han pratar länge och mycket, om psykologi, 
konst, politik, litteratur, social fobi och språk. Jag pratar tillbaka ibland. Han kan sex språk. Jag har inte pra-
tat på hela dagen så det är ganska trivsamt. Han rekommenderar en bok,  Gravitationens regnbåge, som han 
tror skulle intressera mig på grund av något jag precis sa. Han frågar om jag är konstnär. Han säger att man 
har olika sätt att bli hörd på. Att författare skriver för att berätta. Att konstnärer berättar genom andra medier, 
inte för att de har mer att berätta än någon annan men för att det är sättet de kommunicerar bäst på. Det är en 
fin tanke svarar jag och tänker att jag känner mig tom och att jag helst vill filtrera någon annans berättelse 
genom mig själv för att se om något stöter ihop.

En timme kanske mer har jag nu suttit här med mannen och jag vill gå iväg för att börja läsa. Han märker 
det. Orden mina är slut, men inte hans. Han frågar vart jag bor och jag svarar att jag bor hos min pojkvän i 
Ytterby. Han säger att han bor på Vågmästarplatsen. Han säger att han tycker vi är lika och - Tänk att ingen 
av oss brukar svara i telefonen då den ringer! Han märker kanske att jag inte vill att han tycker att vi är lika 
men han sträcker ändå fram handen och känner på min halsduk, säger att den är fin, att han bara ville känna 
hur den kändes. Jag blir stel och han tar fram en påse och visar att han köpt en likadan tidigare idag. Den 
var faktiskt på pricken ändå har avståndet fastnat. Jag nickar och vill verkligen inte prata längre. Han mär-
ker nog det. Han säger att jag och min pojkvän gärna får komma hem till honom och dricka vin någon dag. 
Sådant som konstnärer gillar, han skrattar högt. Jag ler och vill inte vara otrevlig men den inre gränsdrag-
ningen är passerad och jag kan inte ta mig ur känslan av att vilja fly. Han märker nog det men han vill inte 
att jag ska gå. Han frågar vad jag ska göra nu och jag ljuger och säger att jag snart ska äta middag med en 
vän, trots att hon inte kunde för att hennes syster skulle komma på besök. Jag vet inte om han flirtar eller om 
han bara är ensam för att människorna är lika avståndstagande som jag. Han är välutbildad och säger att han 
prioriterar att läsa, jag tänker att han vill ha en vän. Jag säger att det nog är dags att gå. Han frågar efter min 
mailadress och mitt telefonnummer, jag ger honom det trots att jag inte vill, rätt siffror och allt och undrar 
om jag sagt för mycket.

Jag skyndar till våning två. Biblioteket är den enda platsen jag får ro. Oro. Jag har tre böcker på bordet;  In-
ger Christensens Ljud, Sonja Åkessons Samlade dikter och Edith Södergrans Samlade dikter. Mellan Ett inre 
mummel och Det är mycket märkligt, ligger ett kvitto. 
Springfeldt, Love Erik Peter. Ons 2014 Aug 20. Gravitationens regnbåge/Thomas Pychon; översättning 
Hans Jacob 890044189780B. P. 14723815. 

Jag tänker att jag nog måste låna den där boken nu. Blicken söker efter mannen som vet vart jag bor. Tänker 
att kanske var det en fälla, att han väntar vid boken. Jag hittar den och går tillbaka till min plats. Det är ett 
hål i den här dagen. I Edith Södergran-boken vid det vikta hörnet där boken delar sig som mest står det Till 
en ung Kvinna. Meningen Det ska vara tungt och underbart och hårt och oskiljaktigt är understruken.

Vid ett bord bredvid mig sitter en man helt klädd i ljusblått. Hans kropp och ansikte vänt ut mot fönstret mot 
en vår som inte är hans. Han har nog suttit där hela dagen och han gömmer sig bakom den slitnaste cla-
sohlsonpåse jag någonsin sett, nästan alla bokstäverna är borta.                     

Männen på Stadsbiblioteket

En text av Linn Lindström.



Den är fyrkantig och stor och fylld med saker. När jag lutar mig lite fram för att se vad den innehåller möter 
han min blick. Den ser klar och pigg ut. Den tillhör inte en man som äger en så nött påse. Han är inte sorg-
sen och istället är det kanske han som ser ledsenheten i min blick. Jag undrar om det förvånade honom, 
jag som har en så färgglad klänning. Biblioteket börjar stänga och mannen reser sig. Jag reser mig också, 
plötsligt var det dags att gå.

Jag tittar på skyltarna på dörren och väljer den högra för att på den fanns ett porträtt på vad jag tror är en 
kvinna. I kakelrummet bakom dörren finns ytterligare två dörrar som vardera leder in till ett bås. Båda dörr-
arna är öppna men båda båsen är inte tomma. I det vänstra båset står en man med ryggen vänd mot mig och 
med byxorna nerhasade så att man skulle sett hans rumpa om inte skjortan varit så lång. Jag backar ut vägen 
jag kom för att sedan göra om beslutet att stiga in efter att jag bekräftat att det verkligen var ett kvinnopor-
trätt på dörren. Målmedvetet går jag in i båset längst bort, låser, sätter papper på ringen och sätter mig. Jag 
glömmer att kissa mot kanten, så som man gör om man inte vill att det ska låta så mycket och blir då återi-
gen uppmärksammad på mannen i båset bredvid. Han kissar några droppar och sedan andas han orytmiskt i 
takt till min stråle. Ett långt stönande, ett till, en gylf, och utan att varken spola eller tvätta händerna stegar 
han ut. Snabbt, innan jag kissat klart så att vi inte skulle mötas. Han har gjort det förr och han vet att ingen 
vill leta reda på honom. Peka och säga det var han. Jag tvättar händerna noga, går ut, går in igen och tittar 
tvångsmässigt ner i toaletten i båset där mannen stått. Det vita ringlar sig som rök. 



Nikad mi nije mörker ovako smetalo. Hur mycket mörker som jag klarar av till exempel. Mina bens former 
förändras. Som moderna hus vars vikväggar och fönster formar sig efter solen. Så också hon, så också jag.

Som när vi skulle plocka Tranbär.

I ”Mina Vänner” boken står det att hennes dröm är att bli blomsterarrangör. Sova med fingrarna i öronen. 
Handsvett på viktiga papperslappar. På kalla dagar kan handen endast låta sig hållas.

03.33, blommor från Interflora, vält hjärta.
Inte rött, inte vitt inte grönt, säger hon.

Vad…….gör med alla sina blommor.

Vad gör han med alla sina blommor?

När vi går på restaurang ska vi alltid beställa samma mat vi tre. Hon hör allt, ser allt, tar fel väska med bevis 
i. Försöker du ta ett foto på dom i soffan när dom sover, även om du har ljudlöst på, så vaknar hon. Alltid.

Rotera en gång till höger, kanske så dom ska va, i ett hav? Nu är allting bra, kartonger packas upp, nu är 
flyttpallen en hylla. 

Här är det också varning för utter:

det sa mamma. Då hade hon redan andats djupt ett par gånger i bilen. Hon avbryter hela tiden, han få inte 
svara. Jag sa: Oj titta här är det…ja här är det varning för utter. Varning för utter.

Va sa du?

Jo jag försökte säga att det är varning för utter här.

Ja, men det finns det på flera ställen.

Jaha...ju, ok jo, det har jag sett.

Det är svårt att helt plötsligt tala om uttrar. Det kanske är fel av mig, det kanske är det man ska, bara prata 
om annat, om vad som gör oss glada.

Min syster satt i soffan, jag mådde så dåligt den dagen.

Annars då?

Ja.

Jag sa väl lite försiktigt vad jag tänkte, trodde, sen senare kom jag på att jag inte nämnt. Det hade jag lyckats 
tränga bort. Det som var så jobbigt, på många plan.

Vi står inne i huset. Tegel, inget är färdigt, mörkt, smala betongtrappor, fågelbon, hund, katt. Hon sa att hon 
väl kunnat ta sitt liv när hon var 15 och 19. Och nu. 

Hör du mig dubbel nu?

En text av Maria Belic



Så har du alltid sagt.

Därför,

kan du le så sorgset när det pratas om det på tv.

Duvor flög iväg, du eller jag.
Nått kul och starka lungor.

Alla dina viktigaste frågor tack. Du ska få det finaste köttet att äta.



Piller, nät, deposition, skärras. Aldrig har mörkret besvärat henne så mycket som nu. Varje fas ett huvud. Ska 
vi följa huvud? Letar, ser inte alla som en har. Går inte att avgöra om frågan är svår eller lätthanterlig.

Info till kvinnohuvuden: Vad en somnar till.

♥ 1993 ♥

Komplettera med prydnader. Kylare till armband och så vidare. Dela upp passagen, vara noga med persien-
ner. Svettfläckar och förnamn. Bäst att visa körkortet.

Som en vampyr stannar hon precis där solens skarpa linje når fram till hennes skor. Och vägrar gå. Bara 
några meter från den torra tranbärsbusken jag hade hittat.

Trehundrasjuttiosju tranbär. Det sticks. Varje hårstrå för sin politik.

Kallt eller ljummet.

Har du sett månen ikväll?

Månen är min bästa vän, säger hon. Copy/Paste av samtalet kvällen innan.

Vi går i en triangel, säger jag. Som Milan, som kom till sin dejt på Ikea med en bukett blommor.
Kopplingen släpper.

Varje droppe studsar som en boll. Hålls samman av ytspänningen. Fortsätter att bli mindre och mindre.

Det händer varje gång en regndroppe träffar en pöl.

Och Vampyren.

En text av Maria Belic.



Hunden

En text av Sasha Waltå



Scannad Post-it lapp. Maria Belic.

Det ligger en hund på en bakgård som jag kan se ner på från balkongen. Det är en sån där stor en, Leonber-
ger tror jag de kallas för. Inte så långhårig dock, så kanske är den en blandras, eller också är den klippt. Men 
jag tror ändå inte att den är klippt, för jag ser aldrig någon som skulle kunna klippt den. Till en början ser 
jag efter den hela tiden, lär mig känna igen skallet. Det lite djupare än de andra skallen som hörs ofta. Den 
skäller inte heller snabbt, det finns små mellanrum emellan, så man hör den tydligt, att det är just den. Men 
mest ligger den bara ner på den gröna betongen. Till en början, när jag just kommit, var den bunden, i ett 
rep på två meter, så två meters omkrets gick den omkring i, när den nu gick omkring, för mest låg den bara 
där. Sen var den inte kopplad men låg ändå på samma ställe. Hela min vecka, min vistelse, upptas av tankar 
på hunden. Jag går ner och hälsar på den andra dagen. Den ligger ner men kommer fram till gallret när jag 
kallar på den. Den drar sin stora blöta nos mot metallen och jag stoppar in ett finger som får plats. På kväl-
larna börjar alla hundarna i kvarteret att skälla samtidigt, det är som att det är vid en viss tidpunkt. Som en 
kvällssession, säger jag när jag ringer hem, för jag berättar såklart om hunden. Hemma säger de att ja, men 
det kanske är en vakthund, de lever väl så, vakthundarna. Vakthund säger jag, jag menar bara att det verkar 
som att den aldrig får gå ut. Som om den är instängd där, jag mår inte bra av det, säger jag. Den är alltid 
själv, förstår du, det är som att den inte har sällskap och den vill ju ha det för den viftar på svansen när andra 
hundar går förbi, och till och med människor också. Hemma är de trötta på att höra om hunden. Jag hör det, 
små suckar utan följdfrågor, men jag fortsätter ändå. Tror du att den kanske får promenader på morgonen då 
jag sover, tror du att den kommer ut och går då innan det blir för varmt? Flera dagar går på min resa. Dagar-
na ser likadana ut och flyter samman till en enda lång dag. Det enda jag gör är att lägga mig på olika platser. 
Jag läser, somnar, byter ställning. Går upp på takterrassen, går ner på balkongen, in och lägger mig i sängen. 
Med jämna mellanrum ser jag ner på hunden, eller också hör jag den, men då brukar jag inte se efter. Efter 
ett tag slår det mig att vi är så lika hunden och jag. Ungefär lika stora, samma ljusgula nyans av kropp, och 
vi ligger som utslagna på olika platser inom samma radie. Med ett glas vatten i handen en morgon står jag 
vid köksfönstret och tänker att kanske jag är hunden. Eller har jag hittat på hunden, är den i själva verket 
en del av jaget. Tänk nu om att detta med att inte känna igen sig i spegeln på morgonen, tänk nu om det är 
för att jag egentligen är hunden. Hunden som reser till Mallorca för att få lite tid över att ligga och fundera, 
ligga still i solsken, värma huden. Det är så lätt att tänka att man ska slå undan en sådan tanke. Men vad om 
man inte gör det. Vad om man liksom tränger in i den. Det ligger en hund på en bakgård som jag kan se ner 
på från balkongen. Det är en sån där stor en, Leonberger tror jag de kallas för. Inte så långhårig dock, så 
kanske är den en blandras, eller också är den klippt. Men jag tror ändå inte att den är klippt, för jag ser aldrig 
någon som skulle kunna klippt den. Till en början ser jag efter den hela tiden, lär mig känna igen skallet. Det 
lite djupare än de andra skallen som hörs ofta. Den skäller inte heller snabbt, det finns små mellanrum emel-
lan, så man hör den tydligt, att det är just den. Men mest ligger den bara ner på den gröna betongen. Till en 
början, när jag just kommit, var den bunden, i ett rep på två meter, så två meters omkrets gick den omkring i, 
när den nu gick omkring, för mest låg den bara där. Sen var den inte kopplad men låg ändå på samma ställe. 
Hela min vecka, min vistelse, upptas av tankar på hunden. Jag går ner och hälsar på den andra dagen. Den 
ligger ner men kommer fram till gallret när jag kallar på den. Den drar sin stora blöta nos mot metallen och 
jag stoppar in ett finger som får plats. På kvällarna börjar alla hundarna i kvarteret att skälla samtidigt, det är 
som att det är vid en viss tidpunkt. Som en kvällssession, säger jag när jag ringer hem, för jag berättar såklart 
om hunden. Hemma säger de att ja, men det kanske är en vakthund, de lever väl så, vakthundarna. Vakthund 
säger jag, jag menar bara att det verkar som att den aldrig får gå ut. Som om den är instängd där, jag mår inte 
bra av det, säger jag. Den är alltid själv, förstår du, det är som att den inte har sällskap och den vill ju ha det 
för den viftar på svansen när andra hundar går förbi, och till och med människor också. 


