
Gassilewski_Ballongen.indd   3Gassilewski_Ballongen.indd   3 2021-06-13   17:182021-06-13   17:18



 

Gassilewski_Ballongen.indd   4Gassilewski_Ballongen.indd   4 2021-06-13   17:182021-06-13   17:18



5

Hon bestiger ett 
                 berg. 
                     

           Orange torsk. 
              Röda tänder.                    

Ett gnissel när ärtan virvlar ut ur 
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munnen. 

Lemmarna hörs. Spetsarna hörs.  Även de mjuka delarna hörs. 
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Du kommer fram till honom. Det är genom kroppens egen rumsuppfattning,  
musklerna, dess positioner, det organet, sinnet, du tar dig dit. Du uppfattar att det är 
någon annan i närheten och rör dig i den riktningen. Det innebär att du inte lyfter 
armarna eller söker med händerna eller fingrarna. Ljuden omger dig. Tändernas 

gnissel under 
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taket ovanför ditt bakhuvud. Hårets frasande bortom ditt vänstra kindben. Ljuden 
ger dig ingen ledning.  

    Hen skrattar, 
             hon skrattar, 
                       hon skrattar och 
                    han skrattar. 

De är fyra. 

De har nyss sett en äldre kvinna gå nedför en lejdare. 
        En mindre båt. 
                  Inte en stege utan en brant trappa. 
                              Kvinnan har inte snubblat till. 
                              De har skrattat åt möjligheten. 

Kvinnan har vandrat stadigt, långsamt och försiktigt med handen på räcket.  

Du kommer fram till honom, men utan att vidröra honom. Han rör sig i sin värld. 
De fyra rör sig i sin värld. Du rör dig i din värld. Du har inte använt dig av synsinnet. 
Det är du som formulerar detta. Jag. 
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Tunna skivor av en kropp, mellan flytande, fast och gasformig. 

Nervtrådarna ligger utbredda i två dimensioner och utsträckningen är därför oändlig. 

Det är inte visuellt gripbart. 

Ögat kan inte se någon skillnad. 

Men känseln kan. 

Oändligt små variabler, kornighet, en bråkdels svalka, ljummenhet, tryckskillnad, vad 
som skulle förnimmas som smärta om det skruvades upp. 

Och du nöjer dig. 

Känner dig till och med mycket tillfreds. 
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Här skulle betydelse kunna äga BLOM

Man föreställer sig till och med att det vore möjligt att följa vägen dit. En enda kedja, 
men begynnande i eller oerhört nära origo.

Och i den platsen skulle det vara möjligt att förstå den döda kroppen. Politiken som 
omger den. Dess livsomständigheter. Vad den aldrig hann med att göra, eller tänka 
på. De känslor som den aldrig tog sig fram till. Vad den aldrig lyckades kommunicera.

Det enkla i att sitta. Det komplicerade i att vila. Lidandet i att vara trött hela tiden. 

Framför allt innan rumtiden skiktas, när socialiteten ännu på ett iakttagbart och 
noterbart sätt är kontaminerad av ljud. 

Vad den gjorde. Vad den var uppfylld av.

Du underkastar dig underkastelsen. Du underkastar dig underkastelsens underkastelse. 
Du underkastar dig underkastelsens underkastelsens underkastelse. Du står och tar 
emot.

Någon som är snäll slår ihjäl dig.
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Alla har i princip samma möjligheter. Alla har i princip samma rum. Alla säger  
samma sak. Alla vaknar någon gång. Alla äter. Alla sover. Alla har en kropp. Alla har 
ont ibland. Alla får något behov tillfredsställt någon gång. Alla kommunicerar på 
något sätt, genom något språk. Alla rör sig genom tid och rum.

Kommunicera så att vi slipper reta oss på dig hela tiden.

Vi vill att en stor gul skiva 

       som är trettiotvå kilometer bred och arton kilometer hög 

ska stå mitt i landet.
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