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Jag hörde talas om en man i Brasilien. Han var präst. Och bodde i Brasilien. Och en dag höll han
i hundratals heliumballonger. Naturligtvis var han allt för lätt och ballongerna allt för lyftkraftiga.
Somligt kan man bara inte stå emot, och han måste ha hållit ett mycket fast grepp i sina försök att
betvinga ett av våra allra lättaste grundämnen. Han gjorde sig en himmelsfärd. Sa jag att han var
präst? Och snart kunde han se längre bort än han någonsin kunnat förr, med solen i ögonen och
blånande berg där jorden kröker sig och försvinner ur sikte. Med kyrktornets gyllene tupp under sig
som gnisslade farväl i den lätta brisen. Och vid det laget var det försent att släppa taget.
Ingen vet vad som hände med honom. Det sista som hördes var en klagande röst om Gud och om den
besvärliga situationen. Och kanske om höjdrädsla. Det finns så mycket man kan vara rädd för, här i
världen.
Androsfinxen är en mansperson. Han är en hyggelig fyr som sitter och vaktar gravar och tempel ute
i ökenlandskap. Gynosfinxen är en kvinna och tycks härstamma från Grekland. Hon kan vara ganska
snygg och ha stora bröst. Hon ställer gåtor och släpper dig inte förrän du svarat rätt. Du blir stående
med frågorna snurrande i ditt huvud tills köttet faller från dina ben. Det finns även kriosfinxer och
hierakosfinxer.
Men tusentals år innan pyramiderna byggdes, hade sfinxerna redan tagit sig gestalt hos byzantinerna.
Hur dessa såg ut eller vad de gjorde vet jag inte.
Man vill så gärna tro att man funnit svaret på mänsklighetens gåta så fort man grävt upp ett gammalt
kranium någonstans. Men det finns alltid någon benbit som är ännu något äldre någon annanstans.
Har ni hört talas om de rödhåriga jättarna i Patagonien? Nej, jag tänkte väl det.
Och tänk den dagen man fäller ett svindlande högt träd inne i en sydamerikans djungel, antagligen för
att man vill göra plats för ännu en palmoljeodling, i ett otillgängligt område där ingen människa satt
sin fot, förutom de som förr brukade springa omkring nakna där med penisfodral och giftpilar. Och
när trädet dundrar i marken så kongler och nåler och fuglereir ryker åt alla håll. Då ska man finna en
blanksvart prästsko fastkilad i det som en gång varit trädets högsta gren.
Skogsarbetarna kommer att äta sin matpakke under tystnad.
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Mammas tepper			
Div. tekstiler, vaskes i 40°C (Gerd Rova)
750 kr/st
Förändrad gran			Tre						9.000 kr
Passgång				
Video, 9 min (med Barbro Husebye)		
e.a
Dekorerad gran 			Tre, glitterlim					19.000 kr
Getsemane 				
Papir, glitterlim (Vidar Aronsson Lantto)
e.a
Styrelsemedlem Elefant		Etsning/torrnål				e.a
Königsberg				Plastskje					10 kr
Gebiss					Plastskje					10 kr
Du har så starka händer. Tänker jag Plastskje					
25 kr
Echostansia i tårer og sittende barn Plastskje					
10 kr
Guadeloupe Tar Farväl		Plastskje					10 kr
Klokke					Mixed media					19.000 kr

											
											e.a = Etter avtale

