SPRÅKRÖR(A)

att röra sin röst
föra
hennes talan

kom, knuffade rösten genom rummet (jag bar munnen med mig genom hela landet)
(jag höll talen)
jag höll talet i våra munnar
(vi - jag som gled över golven och orden, jag som jag halkade
på, jag som munnen lämnade ut, jag som jag talade längs
med, jag som inte sa någonting, jag som blev sagd, jag var
inte där)
höll tal och lät rösten gå som ett öra - låter hon som ett jag? - vilket ömsesidenvåld
vi försöker lyssna som varandraardnarav mos anssyl rekösröf iv
hur hör jag som oss?
hur hör vi som ett jag?

(vi - jag som försöker höra hur jag lyssnar, jag som jag hörs
genom, jag som aldrig gått med på att låna ut min hörsel, jag
som håller en hörsel framför hörseln, jag som orden var
menade för, jag som var där)

Att tala med munnen full av den andras tystnad
förmedlar och förråder:
våldet - att tiga om dig
våldet - att tala om dig
längs den andra - istället för i, om, genom eller förbi
talar bredvid mun:
skulle göra en kropp och klippte sönder en röst

lyhöra: vilket du är jag vad är vi för slags anhörighet

: papperet går inte att tvätta bort från handflatorna, era handslag skriver där

SPOKESPERSON(A)

to move one's voice
touch
her speech

came, pushed the voice through the room
I gave the speech in our mouths

(I carried the mouth throughout the land)
(I gave the speeches)
(we - I who slided over the floors and the words, I who
I slipped on, I who the mouth exposed, I who I spoke
along, I who said nothing, I who was said, I was not
there)

gave a speech and let the voice go like an ear - does she sound as an I? - what a muteual violence
we try to listen as eachotherrehtohcae sa netsil ot yrt ew
how do I listen as us?
how do we listen as an I?

(we - I who try to hear how I listen, I who I am heard
through, I who never agreed to lend my ears, I who am
holding a hearing in front of my hearing, I who the
words was meant for, I who was there)

To speak with the mouth full of anothers silence
conveying and betraying:
the violence - not to speak about you
the violence - to speak about you
alongside the other - instead of in, about, through or
beyond
making a slip:
meant to do a body and cut a voice apart

earsdrop: which you are I what kind of relatives-ness are we

: the paper can not be washed away from the palms, your handshakes write there

