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– Vad är en ritual? sade Lille Prinsen.
– Det är också något som är alldeles
bortglömt, sade räven. En ritual gör att
en dag är olik alla andra dagar, en
timme olik alla andra timmar.
Antoine de Saint-Exupéry

Jag minns att jag låg i flera timmar så
och njöt av vilken fin vinkel det måste
ha sett ut som, och det är givetvis inte
någon annan som tittar på den vinkeln.
Det är inte ens jag.

repetera: hej igen
skakar glitter ur
ögonen

som suggestiv konfetti girlanger små
flaggor flagor av färg på slitna naglar
som sitter i halsen tre sorters saft för
stark nästan som koncentrat hela havet
stormar med vuxna deltagare blås ut
alla ljus paradigm döda deltagare
ett kritikerrosat sug i skallen som ett
VRÅLKANSKE

Lever monologen trovärdig och
befriande i soffan och rörigt men jag

Jag har svarat på era frågor.

Att ständig lovsjunga en bra sak

(För femtio år sedan syntes ett
ljusfenomen på himmelen ovanför
Gävle. Samma natt föddes en folkkär
artist som nu ger ut sin självbiografi.)

du kunde inte hålla kvar havet i munnen
dreglet var det vackraste jag sett
ska jag blåsa?
jag älskar när din motorik fallerar
när du inte lyckas svälja solen

spiller ut mjölk över bordet
den ytan

Man skulle vilja sitta vid det här fönstret
och blunda och drömma om att titta ut
vi ligger här på golvet och vi låtsas som
det regnar
gör vi det?
ja

ni ska springa i regnet

tandborstskummet rann ner, rann ner,
rann ner
för dina läppar
svämmade över mungipor
det var lika med långsamt
jag vet varför
lika med sprucken
det var världens genom tiderna
långsammaste händelse

du förde tandborsten fram och tillbaka
fram och tillbaka som om du slipade

12.
jag skrattar alltid lite för sent och det är
inte för att jag inte förstår skämt eller
nåt sånt nej det är en medveten strategi
eller plan eller vad man ska säga för att
göra folk i min omgivning dom som
skämtar lite oroliga dom som sysslar
med skämt

Jag borde experimentera mer med
sexualitet. Förslagsvis min egen. Inte
den där journalistens. Du ser, den där
journalisten som står där borta i hörnet.

på sommaren dog man framför
utemöblerna
du får tillfälle att göra det flera gånger
var lugnare

jag älskar stockholm city
som venedig fast nybyggt
jag älskar att dom rev klarakvarteren
det är det bästa jag vet

jag ska börja säga ta hand om de dina

kattguld
hästlängder

Jag har svarat på alla era frågor vid det
här laget (ja), och jag hoppas att ni inte
skrämdes av min karisma. Jag gick helt
enkelt bara in i det där rummet och
sålde in mina texter. Hur ska jag kunna
skriva hela vattenfallet. Om det är en
fönsterbräda. Om där ligger jord från en
sprucken kruka, fyra batterier, ett glas
med blommor i, blad som vissnat, en
plastpåse från mataffären, en
folieförpackning för halvfabrikat (det är
den harhjärtades gissning). Om det är
ett vitt element framför, nedanför. Om
där ligger en rulle tejp, en glasflaska
med smuts i, en gul tvättsvamp, lite
bubbelplast, en miniräknare. Hur ska

jag beskriva ytan. Det gråa som
spricker upp. Halsringningen hos en vit
t-shirt slängd på marken. Fyra svarta
kängor sedda uppifrån. Sättet du talar i
telefonen gör ryggen till en puckel. Alla
trasiga löv är som uppnålade på
staketet. Om det finns mer tyg och vi
flyger väldigt lågt. Om det är väldigt
grönt och snårigt.

hopplöst daterad bäst före vi lever små
som i tunga

jag hade ett sår på munnen och ja det
var ett munsår
jag skärde mig på fingret
skar
Det är en snöängel fylld av blod och
kortison och cellgift och pommes frites
och vaniljsås och kräks och mandelägg
från anthon berg (som du hade tryckt i
dig när du sprang ut för att kissa under
reklampausen den där sommardagen
på landet och du hoppade i farten på
den låga studsmattan och föll framåt
och rev upp bröstet på en sten) och
slask och sperma och läppbalsam och

108.

7 FAKTA.
1.
Du kan inte ha tvål i ögonen och
se samtidigt.
2.
Du kan inte räkna ditt hår.
3.
Du kan inte andas genom näsan,
med tungan ute.
4.
Du provar nummer 3.
5.
Nu när du har gjort nummer 3
inser du att det är möjligt, men du ser ut
som en hund.
6.
Du ler just nu, eftersom jag
lurade dig.
7.
Dela detta så du kan lura någon
annan.

109.

käraälskade i Kristus,
jag var den bästa ögontjänaren
så fort en lärare gick ut ur ett rum så
var jag helt jävla otrolig

the beatles är världens bästa band
genom tiderna

det våras för debutanterna

jag harklade mig
tog sats
sa
en bild säger mer än tusen ord

skrev tafatt och substanslöst och
utmärkt artikel sprungen ur det
nu kan en läsa en dikt som den
men det är någonting som är vi är bäst;
jävla idiot
Som Sandviken och sådär

Om ytan är hela min värld och väggen
är ytan så blir det väldigt enkelt. Jag
kan måla hela världen lilla mamma,
men jag bestämmer. Det är jag som
bestämmer vad som gror och växer ut
och hur och kanske varför. När jag
nålar fast nåt är det slut och förseglat.
Mamma är inte så liten som ni kanske
tror men jag bryr mig inte för ni kan dra
åt helvete.
Ska jag önska mig blått eller blott
någonting lite lagom random?
Vad är mest utstuderat i världen?
Om min tröja är för stor så är det för att
era sinnen är som små snäva prefix –
javisst är det så. Snäva som små prefix.
Ni kan inte ens föreställa er en så stor
tröja. Jag kan måla allt som finns och
med det följer ansvaret för jag är en
gatekeeper.
Om jag spikar. Och beslutar att aldrig
gå ut. Om jag ligger här på soffan och
dikterar era villkor.

Om himlens alla stjärnor och sagans
alla slott.
Om jag gillar spikar. Skoja inte. Om jag
gillar spikar och ransonerar inslagen.
Om jag får slå in en enda spik under
hela min livstid. När ska jag göra det?
Om ett litet, litet huvud som jag ska slå
på spiken inte tillhör ett foster och
kroppar gick att sudda.
Om jag tycker att halsband är väldigt
fina runt halsar och ansikten ska
strykas över.
Det är väldigt allvarligt det jag gör. När
jag nålar fast nåt är det slut och försent
och ni kan göra avkall och ta avstånd
men det spelar liksom ingen roll. Jag
målar er över huvet och småler
litegrann som fniss nästan och blad från
röda rosor. Alla blommorna ni gärna
ville köpa.
Om jag krampar och kramar någon
(mig själv) två gånger.

Om jag tar några minuter och skrattar
åt ”papperet” och det inte är ett lån.
Om ytan är hela min värld och det
fortfarande är lite svårt att andas ibland.
Om konsten är ett svärd och kritorna tar
slut eller kastas ut genom fönstret eller
stoppas i munnen där dom kanske
sväljs eller smälter eller spottas eller
välter.
Jag drar bara raka streck. Om jag är
påverkad när jag ritar vulkanen. Om jag
skiter i vad.
Vad finns det i en hand?
Om det regnar och är grått det gör
detsamma. Många vackra färger har
jag ännu kvar. Gråt ej för allt ska bli så
bra.
Hur många barn får jag när jag blir stor
och hur många knogjärn?
Om solen är något helt annat och
solglasögon ett missförstånd och

pekpinnen där borta i hörnet ett
hjärnspöke som projicerar sin ångest
på nåt som ljuger men inte är särskilt
mycket sämre för det.
Om vattnet stiger stilla och armarna är
gröna och dinosaurier annekteras av
porrindustrin och människor studerar i
studiesyfte när en pocketbok inte är
värd nånting.
Vill jag ha illvilja och en vacker lilja som
ska vattnas?
Om ljuset är en retning och lite äckligt
och det som händer utanför bilden inte
händer. Om jag tänder där ute utan att
gå ut med vätska för ett ändamål. Om
jag biter i tyget och tuggar sakta varje
tugga femtio gånger som Madonna i en
tidning.
Om det inte är sant att barnet måste
banta men likväl en inspiration och en
kvällstid och en död kropp som
avdunstar tvärtom men inte baklänges.

Om det är inflyttning och nymålning och
ni kommer men inte får nån pizza och
jag säger ni skulle tagit med er pizza
men nu är det försent och dörren är där
inte för att ni måste gå men jag tror att
ni kanske vill det och varför inga
oömma kläder.
Skuggor i det vikta och skuggor som
inte syns och skuggor som alla kan se
tydligt, vad är det för skillnad?
Om allt på riktigt är åt fel håll och jag
positionerar mig i onödan vilket jag tror
är med flit. Om jag ser er eller inte full
av solsken varje dag.
Om färgerna är många och dom räcker
till och jag har blommor i mitt fönster
varje dag.

87.
hoppla hoppla här tar man in gäster i
studion som ställer till ofog samtidigt
som jag ska till att ava blur hoppas ni
tyckte konserten var lika fantastisk som
våra främsta popjournalister har tyckt
nu är det så att vi har en gäst härinne
en riktig festivalbesökare med andra
ord
verkligen
första ölmissödet hittills
välkommen hit per hagman författare
tack tack
har bland annat skrivit boken cigarett
och har bland annat spillt ut den mesta
ölen på vårat bord hittills i programmet
jag e ohyggligt ledsen jag e ohyggligt
ledsen ja det var min egen öl så att
men jag tycker att det var en väldigt
tjusig entré var den uttänkt

ja den den det ser nästan ut som den
var uttänkt va ja
det här gamla knepet om du ska förföra
en dam
nej jag hade inte
så ska du spilla en öl på henne eller
nånting nu har du just förfört ett bord
tror jag
ja
nu måste man ju fråga författare på
festivalen vi fiskade upp dig där i vimlet
är du här för att hämta inspiration
nej det är jag inte det är bara rekreation
det e det
ja
så du kommer inte va sådär ja satt å
hamnade uppe i ett tv-torn och där fick
jag intrikata frågor av programlederskan

det är klart att ett uns av inspiration
kanske man kan hämta här lite
dekadens och sådär finns det väl men
men men jag kan ju inte dra av det i
deklarationen så att
du kan inte det alltså
nej jag tror inte att jag kan det
testa jag tror faktiskt att det går
ja jag ska försöka om du säger det så
om det är så att du måste få inspiration
till böcker för du skriver om popstjärnor
och sånt
ja jag gör väl det jag är väl en rätt ytlig
författare så jag skriver om ytliga
mänskor som sagt
e dom ytliga
har du nånsin fått den här frågan ja det
var ju en bra bok men är det konst

oj ja den frågan har jag nog fått många
gånger vad man svarar man på det
nej det behöver man inte svara på
nej det behöver man inte
om man jämför dig som sitter och
skriver och sen på dom som står uppe
på scenen och uttrycker sig finns det en
hemlighet ja men nu sitter du här med
mikrofonen finns det en hemlig drift att
kanske få stå i dom stora massan stora
publiken
hittills så har jag sagt nej till alla
uppläsningar och även om jag hade en
uppläsning så tror jag inte att jag skulle
ha så stor publik men nej men det är
möjligt att jag är en misslyckad
popstjärna så det är väl därför jag
skriver
e det så
nej jag vet inte å nu fick jag en ny öl
så fungerar det här

om man säger per hagman i samma
mening som generation x då hör man
hur du ryser men du har blivit kallad för
sån
ja men har man inte skrivit böcker i alla
tider om folk som tittar på mtv eller tittar
på nånting annat och hänger runt på
stan och inte har nåt vettigt för sig och
just nu så råkar det kallas för
generation x så ja då är jag väl
generation x men jag har inget jag tar
helt avstånd från det där begreppet jag
tycker att det är otroligt fånigt
e det så att vi kommer få se eller rättare
sagt såhär har du upplevt nån
höjdpunkt här i festivalen som inte
inspirerat dig så men allmänt
faktiskt moby igår otroligt bra jag är så
här förstummad verkligen jag trodde att
på en festival där det är så otroligt
mycket band och sådär så då tror man
inte att man verkligen kan ta till sig
nånting sådär hundraprocentigt men för
att det är så mycket överallt och sådär

men moby var verkligen knäckande bra
det var en av dom bästa konserterna
jag sett i hela mitt liv verkligen
såg du
vad är skönhet för dig
vad skönhet är för mig skönhet är
otroligt mycket det kan va vackra fåglar
det kan va fotomodeller det kan va
vacker musik
vacker musik absolut
vi ska få vacker musik med danskt
band tack så trevligt för att du kom hit
ha så trevligt med den nya ölen

Den är också melankolisk, dansant,
stundtals spartansk, ganska
kommersiell. Och vara något annat. I
fältöversten.

om det fanns en födelse
75 miljoner tänder
ljus
exakt samma sekund, precis samma
tröja

vi har samma tröja
nej, dom är likadana

I used shazam to find this song while I
was in an adidas store

72.
jag var med i scouterna nåt år och jag
minns att vi wokade på en äng

64.
jag hörde en säga det skulle vara coolt
att åka till hawaii men det kan man göra
en annan gång

63.
jag drömde att jag var på CL:s
mammas begravning men att det var
mer som en talangshow

Jag sökte in till Konstfack med ett träd.
”Det här är mitt växtverk.” Så skrev jag
på en medföljande liten lapp. Jag är
inte direkt stolt över min handstil, men
man kan faktiskt läsa vad det står.
Magnum opus och kram följt av en
smiley som sträcker ut tungan lite halvt,
på sidan, liksom horisontalt ut från
mungipan, den här smileyn e fan sjuk i
huvet
Vad som sen hände kan väl klassas
som en generisk ”ring inte oss, vi ringer
dig”-situation? Jag besökte Konstfack
nästan hela tiden: olika fester,
fundraisingpubar för antirasistiska
filmprojekt och kompisars vernissager i
små ateljélokaler (V hade bland annat
ett projekt som kallades för Dress-man
med en vän i underställströja, jag minns
ett verk där de skrivit namnet på en
jeansmodell, Sierra Nevada, med vita,
snirkliga bokstäver på ett duschdraperi i
plast). Jag pratade mycket vid dessa
tillfällen, mycket och alldeles för högt
utan att adressera någon speciell om
att jag precis blivit medlem i Svenska

Bonsaisällskapet. Kanske tänkte jag att
väggarna skulle suga åt sig,
vidarebefordra till nån sorts ansiktslös
jury som skulle ångra sig djupt när de
förstod hur seriös jag faktiskt var när
det gällde min trädkonst.
Vad ingen visste var att jag skulle
förgöra det Svenska Bonsaisällskapet
inifrån… nej förlåt. Det skulle jag inte
alls. Jag var såklart inte ens medlem.
Bonsaiträd kräver en viss
koncentration, en som jag definitivt inte
besitter.
Bonsaiträd ska behandlas med viss
respekt.
De skulle gräma sig. Tänk dig en
ansiktslös jury, precis som en yta (en
bestämd) bestående av mycket slät hud
i vilken man kan peta (lite för hårt) med
exempelvis en pinne (stickig). Om jag
tänker lite för länge på sårskorpor så
blir jag alldeles till mig.

Vällingby centrum innan de byggde om.
Jag hade stått i kön till
tuggummiautomaten ett bra tag och sen
när det var min tur så fick jag en smärre
chock när tuggummit som kom ut ur
silverluckan längst ner inte var samma
tuggummi som man såg slungas neråt i
spiralen bakom plasten, det hade en
annan färg, det var blått inte rött, ja jag
kände mig så himla kränkt för att det
inte var mitt tuggummi.

Jag erbjöd en flicka bakom mig
tuggummit. Hon såg på mig som om jag
var dum i huvudet.

20 december 2013 23:09
sesamfrön jag älskar hur du säger det
med en hint av förakt
18 december 2013 21:43
Zeke och amber dog i en bilkrasch –
skriv om det. Romeo & Julia ?
A tog en printscreen, messade sig själv
och la upp på Facebook under texten
”Sett bland Elis Burraus litterära
anteckningar”.
28 likes inklusive mig själv. Min egen
like.
Kommentarer:
E: Indra* (7 likes)
Jag: 2 soon (1 like)
AC: elis är diskad från
gladiatorernareferenser eftersom han
trodde att atlas och magnus
samuelsson var samma person (8 likes)
Jag: det var
E-N: Bra! (2 likes)

Sånger
Jag drar bara raka streck.

86 kapitel

1. Medförfattaren
Jag skrev den här boken mest för att
jag behövde pengarna. Till hyran. Vill
du ta en kaffe. Jag vet ett ställe här runt
hörnet.
2. Personen som vill ladda sin
mobiltelefon
Hej, jag undrar bara… en snabb fråga,
du har inte en mobilladdare?
3. Pseudovetenskapen
Det kan va lite si och så med det där.
Sätt dig i den vita soffan.
4. Livskonstnären
Nej, men jag tycker att livet är ett enda
stort fyrverkeri.
5. Arkivarien
Jag tycker att vi måste ta några
sekunder och tänka på framtida
generationer.

6. Renässansmänniskan
Kärt barn har många namn, men jag
har dessutom många strängar på min
lyra. Helt otroligt.
7. Hyresgästföreningens suppleant
Yes, det är jag. Jag blev
hyresgästföreningens suppleant, yes
it’s as true as they say, that’s me.
8. Sjukhusclownen
Det är ett riktigt jobb. Som ett kall, kan
man säga.
9. Näthataren
Jag vet inte riktigt. Ett sorts kall det
med, fast nej. Ändå inte. Jag är mer
komplex.
10. Vi som skolkar
Vi tycker exakt samma sak allihop. Vi
ska hem till Channa och äta lussebullar.

11. Rättshaveristen
Det är jag som envetet hävdar min rätt,
i juridisk bemärkelse.
12. Genomsnittet
Som en smörkniv genom den svenska
folksjälen. En svala tvärs över
himlavalvet.
13. Hundmänniskan
Människans bästa vän, alla gånger. Det
är så jag säger det.
14. Visselblåsaren
Jag kände att nä nu får det räcka, så
jag påkallade lite grejer, om korruption
och så. Ja jag la in lite hemligstämplat
material på ett USB-minne, gick genom
massmedia, vad skulle du gjort?
15. Besserwissern

Jag är lite som rättshaveristen fast jag
ger blanka fan i juridiken, ja det kan
man väl säga. Det är en rättvis
beskrivning.
16. Publikvärden
Glöm inte att stänga av era
mobiltelefoner.
17. Marionetten
Jag dansar efter din så kallade pipa.
18. Teckentolken
Lite långsammare tack.
19. Konspiratören
Och du tror på riktigt att fotbolls-VM 58 i
Sverige ägde rum?
20. Fastighetsägaren
Jag äger många rum. Det ingår i
konceptet.

21. Kopiatorn
Var vänlig fyll på med papper i fack två.
22. Modernisten
Ja, det är okej, ta en kaka. De kallas
drömmar.
23. Värden/världen
Viss skillnad i betydelse. Om du frågar
mig, alltså. Jag ska inte va den som e
den.
24. Ståuppkomikern
Det händer att jag har med mig en stol
in på scenen. En karaff också kanske.
Man blir ju lite törstig och torr i halsen.
Lite stel i benen.
25. Mytomanen
Nej, eller ja.
26. Magnetisören

Något säger mig att jag är inne på min
femte vinter?
27. Kartritaren
Kan nån passa passaren?
28. Vinteridrott
Snart är det säsong igen, förrädiskt det
här med valla.
29. Per Olov Enquist
Säg P.O. Eller, jag föredrar det.
30. Härmaren
Vadå frisyr?
31. Mimaren
Fan också.
32. Artonhundratalsromantikern
Mycket vackert.

33. Chattroulett
Ja här har det regnat hela dan.
34. Kortroulett
Han fick betala taxin. Jag tror han
kallas ”Matte”.
35. Martyren
Men jag lovar att det fanns lite
tandkräm kvar längst där inne. Erkänn
tub är ett roligt ord.
36. Kedjans svagaste länk
Förlåt så himla mycket.
37. Hycklaren
Inga problem.
38. Narcissisten
Ganska. Om jag får be.
39. Pyromanen

Var ligger toaletten?
40. Personen med diktafon
Jag har en diktafon här, titta, i handen!
41. Personen med en pekpinne
Titta, jag pekar med en pekpinne!
42. Företaget
Det är vi.
43. Den kritikerrosade
Äsch.
44. Stafettentusiasten
Fett.
45. Hypnotisören
Du är en deckarförfattare, nej vänta…
du är två!

46. Den uppburne
Ni ser ut som myror därnere.
47. Fanatikern
Det heter fantastik, faktiskt.
48. Diabetikern
Tror gör man i kyrkan.
49. Solochvåraren
Jag önskar att jag hade ett gem.
50. Paragrafryttaren
Random.
51. Eurydike
Orfeus, så jävla skönt att du vände dig
om.
52. Privatdetektiven
En springnota gör ingen sommar.

53. Kyparen
Att buga känns så gammaldags.
54. Desertören
Kan du inte köpa hem lite glass? Jag
har bara småmynt kvar.
55. Jonglören
Försök att se på saken ur ett vidare
perspektiv.
56. Tatueraren
Jag är artist.
57. Artisten
Jag är en vanlig Svensson.
58. Makten
Ligger i dina händer?
59. Barnen

Hopplöst, individer.
60. Väderleksrapporten
Något att samlas kring.
62. Ledarskribenten
Jag är kanske en yttrandefrihetens
riddare när allt kommer omkring.
63. Yttrandefrihetens riddare
Jag har koncentrationssvårigheter, kan
man säga.
64. Västvärlden
Titta där, ja där bakom dig, hejdå.
65. Finanshajen
Jadå, hon har fått valpar.
66. Underdogen

På sommaren dog man framför
utemöblerna, nej förlåt, man drog fram
utemöblerna från skjulet eller var dom
nu varnånstans.
67. Stumfilmsregissören
Var tyst.
68. Moderatorn
Säg något.
69. Översättaren
Kaffe, någon?
70. Översittaren
Som en despot, moi?
71. Den anspråksfulle
Pretentiös, moi?
72. Frisören
Den dagen den sorgen.

73. Jägaren
Välkommen till Svedala.
74. Sexisten
Jag bara skoja.
75. Korrekturläsaren
Förlåt.
76. Serietecknaren
I tiden.
77. Baksidestexten
Det är en allegori som sprider en större
gospel – vänder ut och in på språket,
vecklar ut sig likt en fjäril.
78. Mästerkocken
Jag är inte bara kock, något man
eventuellt kan se vid en första anblick
(mest på grund av den här mössan

skulle jag gissa), jag är också en sorts
mäster.
79. Talkshowvärden
Ett misogynt as.
80. Elfenbenstornet
Det är verkligen högt.
81. Justitiekanslern
Många frågar vad jag gör om dagarna.
82. Svordomen
Lägger mig här vid din mammas grav
okej.
83. Skogränsen
Helig.
84. Karisman
Ja det är lite knepigt det där.

85. Negationen
Men kom igen då.
86. Kejsarens nya kläder
Kejsaren köpte oss till våravslutningen
på MQ. Alltså kejsaren köpte oss på
MQ våravslutningen är i aulan.

47.
jag spred ut min aska på ett toalettgolv i
författarnas hus på drottninggatan i
stockholm och nån sa tom provokation
jag spred ut ett rykte på ett annat
toalettgolv i samma hus (författarnas),
ett rykte som sa att det fanns två
toaletter i lokalen vilket var sant (och
därför ett, enligt mig, relativt originellt
rykte)
men ryktet gick och jag fick min
provision
det var julaftonsmorgon
jag hade stulit nycklarna, gjort ett
halsband, nu hängde nycklarna kring
min hals som guld sa jag och fnissade,
sen tömde jag flaskan med tändvätska
(som jag tog upp från min handväska)
på en kvarglömd rock (gissar på gunnar
ardelius – det var en mycket lång rock
som kändes dyr i handen), en rock som
jag lagt på golvet

ja jag fimpade en cigarett i rocken och
gick visslande där ifrån med tårar på
kinderna
tårarna rann längs med kinderna

45.
jag visste en sak och det var att jag
skulle döda chuck lorre och jerry
bruckheimer eftersom jag sett deras
namn flimra förbi ofta i så kallade
eftertexter

JAG STARTADE UPPRORET JAG ÄR
GERHARD HOBERSTORFER DET
SPRED SIG SOM EN LÖPELD ÖVER
SAMTLIGA SOCIALA MEDIER ALLA
VAR GERHARD HOBERSTORFER
NEJ JAG SKOJA BARA VI VAR
KANSKE FEM PERSONER I ETT
LITET RUM MED DÅLIG AC OCH MED
AC MENAR JAG
LUFTKONDITIONERING

ferierna: när konspirationen glittrar
ikapp med våra ögon och vi ironiserar
bort ångest med en sådan svalka

Jag vill dubba film och göra det riktigt
dåligt.
Jag vill ärligt säga att det saknas källor
när jag steker äggen.

Minns du när alla ville ha en laserpenna
och en kamphund men inte
nödvändigtvis i den ordningen? Ja nej
kanske.

114.
I love this song i have it on a CD!

en vecka tills det smäller och jag är
redan kleptomaniskt pumpad?

21.
vi var hos andreas föräldrar på glögg
och det var en kul grej att det fanns ett
inramat fotografi på honom som barn
eller det fanns flera hur många som
helst han var ett sånt där
reklamfilmsbarn när han var liten gick
på massa auditions och grejer men just
det här fotografiet stod uppställt på ett
litet bord med röd duk med två
silverkandelabrar eller vad man säger
framför du vet ljusstakar så man tänkte
eller jag tänkte instinktivt att han var
död
in memorian
att föräldrarna byggt upp ett sorts altare
med gästbok och allting men han hade
bara flyttat hemifrån till en
studentlägenhet några hundra meter
därifrån
ja trots att han satt bredvid mig och
drack glögg och levde så tänkte jag och
säkert många andra instinktivt att han
var död och detta altare eller vad man

ska säga det var ett sorts postumt
hedrande av hans person det enda
rätta hans person som berört så många
hans fina person med tillhörande
persona som berört så himla många
jag fotade detta stilleben la upp på
instagram och skrev rip som bildtext
detta stilleben

17.
ett tveklöst perfekt självmordsbrev så
strålande i sin perfektion att det får allas
ögon att tåras i alla fall lite
jag är en annan det är sant jag är en
annan nu jag var en annan förut så nu
är jag definitivt en annan hör du det (jag
var en annan annan när jag föddes) jag
hoppas att du tror mig när jag säger det
igen jag orkar inte mer sen jag är en
annan så det är konstigt att du frågar
för jag vill inte bli ihågkommen som
tjatig jag vill bli ihågkommen som en
flagga
förut skulle jag aldrig kommit på tanken
att skriva ett försvarstal (till exempel)
förut skulle jag aldrig gjort den här
världsomseglingen under havet förut
skulle jag aldrig ätit det här moset
tillagat huvudsakligen på smör
vispgrädde äggula och så lite potatis
mitt i natten förut hade jag nog aldrig
drivit en tes eller spökskrivit din
självbiografi förut skulle jag inte stannat
kvar på humanistiska fakultetens toalett

nä jag hade nog omfamnat
ockupanterna bett om nåd osv förut
skulle jag nog aldrig kunnat vissla förut
hade jag nog inte valt den här kistan
förut hade jag inte matat ungarna med
quorn eller vad det heter ja det ser ut
som svamp eller nej men det är
svamp? förut hade martyrpalmen känts
som en jag vet inte en alldeles för
storvulen tag kanske förut hade jag nog
inte försökt underminera buktalaskrået
jag hade nog inte ens använt mig av
skrået sådär som jag nu gör du vet som
ett ord förut var det aldrig tryckpressar
kopplade till min hjärna inte som jag
minns det jag kunde tänka något utan
att det gavs ut på ett relativt stort förlag
och införlivades i julhandeln förut så
visste alla om att mitt riktiga namn var
en pseudonym och vice versa förut
hade jag aldrig haft mage att bjuda in
tusentals personer till min födelsedag
och spärrat av halva stan kallat det för
gala förut skulle jag beställt två öl
samtidigt alla gånger förut hade jag
aldrig haft mössan på i matsalen och
jag skulle inte pratat om min egen
korsfästelse i termer som ”århundradets

grej” förut hade jag säkert börjat gråta
när mobilen laddade ur förut var det så
förutsägbart: magnetröntgen sen sushi
jag är en annan nu
förut hade jag bett orfeus att vända sig
om redan från början och besparat mig
skiten jag hade det bra och han
inbillade sig att jag ville här ifrån? förut
hade jag inte tagit den här platsen förut
hade jag tagit mera plats förut hade jag
tackat ja till plusmeny av principskäl
omöjliga att förklara förut kunde jag
jonglera med tre bollar och konsumera
johan jönson förut kunde jag göra en
lång historia kort förut kunde jag hålla
mer än en tanke i luften samtidigt förut
såg jag en liten såg som användes som
instrument och det skulle visas upp en
bebis som del av nån sorts dopgrej och
det var jag förut var det jag förut lät det
som en bra idé att arrangera
smådiktatorerna på roliga timmen (en
total rip-off på småstjärnorna du vet rakt
av) och pappa hade perfekta
pinochetsolglasögon som bara låg och
damma förut hade jag aldrig dödat

alexandra (det skulle jag inte göra nu
heller men ändå du fattar) förut hade
jag kanske inte mixtrat med vaccinet
förut var jag rätt sugen på
militärtjänstgöring förut hade jag nöjt
mig med att fånga kanske hälften men
nu säger en röst i mig att jag måste
fånga alla så är det nog och rösten
sjunger på engelska
det var då nu är nu jag är en annan nu
sekunderna innan jag tar farväl av livet
som jag känner det och till skillnad från
dig så känner jag livet det här är mitt
lyckligaste ögonblick äntligen

10.
allt började på tranan
nej jag skoja bara
men jag ska ha en stor roast på min
födelsedag
inte ett stort rostat bröd från pågen eller
gärna det också men
ja formfranska heter det väl
frukost på sängen är så lyxigt
men du vet en roast jag ska hyra en
teaterscen och bjuda in massa folk
roliga kändisar nära vänner (dom går
ofta lite in i varandra) jag vet inte dom
som ställer upp alla som vill vara med
och så ska dom få roasta mig och det
kommer att bli kul tror jag
dom ska få säga taskiga men ändå
träffsäkra saker eller vad man säger
och det kommer att bli så himla kul

allmängiltigt folkfestligt och kanske lite
fräckt till och med
jag kommer kunna skratta åt mig själv
jag lovar jag har världens största
självdistans
jag tänker en röd matta spontant
direktsändning
lite uppklätt
en vimmelfotograf
och sen efterfest på brillo

4.
lista på samtalsämnen (ingen inbördes
ordning):
–
vad inbördes ordning betyder
och betytt (som koncept) för ”vår del av
världen”
–
vad är en lista

1.
mediavärldens hetaste snackis den här
veckan är stig larssons glaskropp
spricker
det där–
berätta om det där
–det där läste jag på katrin schulmans
blogg och jag förstod ingenting men det
verkade väldigt dramatiskt
det var det sjukaste jag fanimig varit
med om
stig larsson som har skrivit
kaninmannen?
ja han är författare han är väl invald i
akademien också
den stig larsson som fortfarande lever
ja inte stieg utan stig
smuts-stig så att säga?

ja vadå att han ser gul ut?
ja eller smutsig ut
gulnad
det var han som för tio år sedan
uttalade sig ganska klantigt om vilken
ålder han tyckte tjejer skulle ha blev ett
jäkla hallå
ja det var han i silikon va det va?
ja när han gjorde det sen tog vi in
honom till programmet vi skulle ställa
honom till svars
men vad var det då berätta nu men
först och främst varför är ni på samma
bild som honom på en fotografering
nöjesguidens pris
a
stockholmspris som gick av stapeln i
fredags då var det backstage

nöjesguiden är en tidning som finns i
stockholm göteborg och malmö va
ja om man inte vet om det då är man
inte värd att lyssna på den här listan
över huvud taget
det tycker jag så därför meddelar jag att
det är en tidning som finns gratis och
lever på annonsörer
då var det då massa med prisutdelare
som sågs bakom scenen för att snacka
ihop sig vad ska vi säga och hur ska vi
dela ut priser och sådär och bland dom
här prisutdelarna så fanns då sigge
eklund författaren som ni har haft här i
studion en gång eller två hans fru malin
min fru katrin jag var bara med som ett
anhang till katrin jag var inte utdelare av
något pris över huvud taget
nej
fredrik virtanen som ni hade i studion i
morse

mm
och linda skugge mästerbloggaren och
vulkanisten ni vet expressentjejen
också då stig larsson som är ganska
hajpad mediamaktmässigt om man ska
säga då tänker vi såhär vi tar en bild så
vi ber nån ta en bild på oss när vi sitter
där i en soffa hela gänget och den
första bilden går av det finns alltså en
bildserie som bevisar det här exakt hur
det går till då första bilden och då tas
bilden och då så händer nånting
alldeles i samband med att den bilden
tas stig larsson skriker NEEEEEEEJ
NEEEEEEEJ men alla andra runt den
här soffan är så inställda på att det ska
bli en bra bild så att vi struntar i honom
ni sitter och ler bara
han har tjatat i flera minuter innan om
att ni måste stänga av blixten för min
glaskropp spricker och vad är då en
glaskropp för nånting? ja det är nån typ
av vätska eller nånting som man
sprutar in i ögat han har nåt fel på sin
syn så han har nån hinna och den här

kan inte bli utsatt för starkt sken så att
när då blixten går av då blir stig larsson
alldeles vettskrämd och jämrar sig som
en ko som en sån här väldigt väldigt
sjuk ko MÄÄÄÄÄÄÄ men ingen bryr sig
alla säger såhär ta en bild till och så tas
det en bild till och på andra bilden är
stig larsson begravd i ansiktet såhär å
han ser helt förvriden ut som gollum i
sagan om ringen å en bild till går av och
han råmar OÖÄÖÄÄÄÄÄÄÄÄ och så
bara MIN GLASKROPP
SPRICKEEEER å ingen förstår vad
glaskropp e för nånting så vi garvar
litegrann jag börjar säga lite vafan
händer här egentligen
ja jag såg den bilden på dig du är den
första som reagerar tittar ner lite
till mitt försvar så ja
det får man säga det här är nåt som är
fel ser man att du tänker
skugge säger såhär a skjut av en
bildjävel till

hahahahaha
och så bara FLASH NÄÄÄÄEEEEJJJJJ
NÄÄÄÄEEEEEJJJJ tredje bilden och nu
börjar stig se helt förvriden ut såhär
som att han inte längre är människa
varför kunde ni inte lyssna på vad han
sa?
ingen visste ju vad glaskropp va
ingen visste vad glaskropp va
men det räcker väl med att gubben
skriker NÄÄÄÄEEEJJJJ?
nä inte i det sammanhanget
hahahaha
ni fattar inte vad han säger
när det ska tas bild på dom där då kan
nån bli punkterad av ett spjut utan att
det gör någonting
å vad trevligt

hur som helst det där tar vi sen efter
fotograferingen
jag börjar då på den här tredje bilden se
riktigt orolig ut och katrin vänder en
blick också ner och virtanen sneglar
litegrann men i övrigt är det bara folk
som kollar rakt in i kameran sigge säger
jag blundade skjut av en jävel till också
bara FLASH
WUAAAAAAAAA
HOHAHAHAHAHA
och då och då och det är ett sånt här
djuriskt vrål som man bara hör i skogen
när stora djur dör såhära och det är så
mycket hjärta och smärta i det vrålet för
han vet att just här och just nu så
spricker min glaskropp så att vi alla
reser oss upp och vi vet fortfarande inte
vad glaskropp är men han måste i alla
fall in i nåt typ av mörker så han famlar
bort till nån typ av klädhängare och det
här är sant då tar han på sig då drar
han på sig en stor jävla rock som han

hänger över sig själv som han hänger
rakt över sig själv
han ser ut som carola efter hon har
vittnat
ja precis fast ännu värre han ser ut som
en lampskärm och så ställer han sig i
ett hörn och väntar där i fem minuter i
mörker och så kommer jag fram och
frågar stig hur mår du och jag måste stå
här i mörkret jag hoppas bara vid gud
att glaskroppen höll å ingen vet
fortfarande vad glaskroppen är för
nånting
för det är nån grej i ögat eller hur
tänk om han bara hittat på
HAHAHAHA
vore inte det kul?
jo men det gjorde han inte för att den
alltså man kan inte fejka den skräcken
som han utbrast i alltså det var
fantastiskt kul

det var den största alltså snackisen den
här veckan
ja men va fa–
du tycker det är mysigt?
–ja men jag tyckte det var lite kittlande
när han skrek sådär
tack så mycket alex schulman
kan vi inte kan inte alla bara skrika ett
stig larsson-vrål
ja
WNUUUUÄÄÄÄÄÄEEEEEJJJJJJ MIN
GLASKROPP GICK
SÖÖÖÖÖÖNNDERR
hahaha

