
Jag slutade därefter låta en tid. När jag återigen började ljuda hade jag en helt annan röst 
ett helt annat tal. Det jag använde tillhörde i början ingen. Men så började jag använda 
AhhhhhhHh. Eller jag sa precis vad som föll mig in som Ahhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Haá Det kändes bättre. Säga precis vad som Föll faller Föll mig in. HA Jag villeeeeeeeeeeeäääeeeeeeee bara 
höööööööööööööööörrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaa

R  ha den      Prata   som   Den    Göra   som   Den    Göra   Det   ahhAHHaaaafshslafs 
OYeah!oooohYeaho0000ooooh!A!!0h!!!!!!!yeahoayehoyehaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaa  

haden ditten datten kringa rösten ditten datten kringa rummet låta röstenkriiiiiiiiiiiii
ii
iiiiiiingA låta läten äta 

läten   ätaätaäta  omljudomtalomtag  h a n d tag   upplåta-låta läte-låtaläteeeeeeeeeeEEEnh yeahyeahooohhhyeah 
å a å a á á á á ätaätaäta áááá låta tatta låta tatta kringa läte  haden  vid tallta kringa vid huvud kringa talta 
hadeneiiiiiiiiiiiiiiiiioo0o0ljudoooooooo0oomtaloooooooooo omljud  HANDTAG  o h  yeah ut ur kjolen ut ur 
kjolen ljudrum kraschtrum ljud omkring handrum : SALVA    BAR luft      överdrag    mun i mun   LÄTE   hålla  läte låta 
håla hålla läte  mellan fingrarna hålla fingrarna hålla håla jag hör jag sväljer hur jag hööÖr jAg sväljerjerjerjer 
ie hålla-håla-hålla-håla sväliiijirjerjirjerjerjerjerjeeeiiiiiisväljerjeeeeeeeeeeeeeeeeevolymen tar sig      
breder ut sig    går sig ger sig                 har sig            i slemhinnor     i körtlar i ben    något utanpå tog mitten av 
ovanpå  något centralt ankommer                                                                                                      en sorts ton 
tycks bryta fram 

en belåtenhet över att ha fattat läget

Innehåll

:   
f e l i n s t ä l l d a h e r r e j ö s s e s

18 Fortsätt Skaka

Jag började därefter använda en talltad talröst. Ibland nära intill. Omständigheterna 
var kanske fullständigt annorlunda fram till idag eller igår som i sin tur var annorlunda 
från avsikten.                    Orden var kanske inte uttalade utan framställda och dessutom 

17 Fortsätt Skaka                                       

1   Ta en färsk bulle 
2   Pilla på den
3   Skala av en remsa

(Kanten ska vara som en svamp och kunna klämmas i olika kletiga former) 

4   Rulla en degkula mellan tummen och pekfingret 
5   Låt den torka
6   Pilla in kulan i bullens mitt
7   Skaka 

8   Köp en kartong skorpsmulor        (Kartongen ska vara stadig)    
9   Titta på kartongen 
10  Tänk på innehållet
11  Se kartongen för första gången w
12  Förstå att du har massproducerade brödsmulor framför dig
13  Pilla bort ytterliggare en bit av bullen 
14  Upprepa steg 3-5 tills du är nöjd
15  Byt ut kartonginnehållet mot bullkulorna
16  Skaka enligt rytmen: taa tatte ta ta taa tatte ta ta å fortsätt taa..


