
  »Gräset växer från mitten«»Gräset växer från mitten«



och de säger att vi                   endast      kan  så det
från mitten av maj       till                              mitten av september.
Konsten är redan                                                             gjord,
       men än dock             ska vi göra den.

NeJ
         - jag gör           inte       konst om mitt liv
Jag gör inte konst             om mig,          den jag är, eller   
   om              mina      erfarenheter.

Den är      under          inga som helst           omständigheter   
      självbiografisk!
Mitt liv är         konst.          Det var det.
      Konst är en myt.
        En helhet som aldrig kommer    uppstå.
         Det jag gör är representation.
Det är                inte dokumentation….       Re-pre-sen-ta-tion
    var ordet jag valde.

Bro bro     breja, stockar och stenar,           alla 
        goda……
             renar?
Jag måste få brottas    med mig själv.     Subjektet är 
splittrat och          överdeterminerat.
Kampen om mitt      liv;      minnen, dåtid, nu-
tid,           framtid         är    inte längre färdig.
Antagonism,  säger     de.
Jag skiter i dig.  Ingen        publik är tilltänkt.

     (vad           fräck     jag  
             är.             Förlåt               )
        Det är       a r t -     - i k -      - u l a t i o n -     - e  r , 
        små       och   stora hegemoniska                     inter- 
          -ventioner.
      Jag har läst min beskärda del
     diskursteori, den är färsk i tanken 
    och nu                          planterad i
     själen                              som aldrig         finns.
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  inte     finns?
          Diskursen…     skapar   
     betydelse-      -strukturen.
         Och mitt    i allt detta             är    jag.
         Du får         titta om    du vill, men    det handlar     inte om det.
  Det                     handlar inte     om mig
eller om            dig.
Det               skapar mig. Det är 
inte             konst.
Det är jag som aldrig               kommer 
finnas.         Myten.
Jag är som åskan, jag skäms.

Jag kunde ta ansvar. Kunde      krama dig,      hålla om  
dig och     ägna allt åt dig.
Jag   kunde väl ändå ha plockat upp din          hunds bajs i       små 
        svarta soppåsar?
  Men jag kan inte…
       Jag försökte, men      allt 
blev             taffligt    och          fel.
      kladdigt
          Förklarar     inte                      bort.
Bort             bort  bort
Inte som i borta    bra och hemma  bäst, inte       heller       som i aport 
eller     abort.
Bekänner        min     sorg.
         Men du, jag är du.
jag       skriver             till mig         själv just 
   nu,       och               du är den som 
  tjuvläser         andras brev.
Men du jag är du.
        Jag    kanske      tar ansvar för        mitt 
   splittrade jag?
          En nypa salt.
    Myten om konsten         finns för att reproducera myten om              
       mig.         Hoppas du kan använda mig sen.
    Du har givit mig  så mycket, men jag är så     ledsen, 
      jag       kommer                 aldrig kunna ge       igen.
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