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O

Du är allvarlig

allvarlig  allvar   du är

liten arg   var i går glad   du är
      varg

ja käftig trix

så nära språket att du tror du är det
      uppkrupen

moses



Hot

Tigrislik natt i vätskan som bränner   olja som hot

           munnens kransanus sänder vågor, lovar floder av blod far över

pannor,  o r o a r   h e I a  d  i n   k r o p p  driver all värme ur rummet, jagar

          ut allt förnuft svärd korsande luften svart particip



Mäta

Den som mäter sörjer
den som sörjer mäter, som om mätande höll fast

sorg är sorg, måttet är rågat, det kan bara välla över
vatten skadar inte   fatta - ingen fara med det

ingen fara mer med något mer
en flod
är på väg

det gör inget, det gör inget



Erinring av en äng (Westfalen)

Igår: nästan inga blommor på ängen. Bara klöver. Kransen från Hertas
händer, smala fingrar binder magra vita ringlar. I övrigt grönt. Åtta
korta popplar i fonden. På en äng i en glänta vid skogen, orden för Inger.
Om linjer, om regn. Spiraler - Ljus. Om aprikosens aningslösa kött.
Och lekar i gräset. En fågel flyger upp och du ser: skär och slipa dig,
 gå med mjuk glänsande lie i dig, bli vinge. Av orden mjuka som vinden
i juni. Du behöver inte förvandla. Inte dröja, inte hasta. Verka bara
tills gallret blir synligt, skimret av det.  Förgänglighet



Gråt

Brunnen
där hon står
i tårar av ett lån
e n s a m s t å e n de
allt borta, åkern öken
kon bara ben platsen torrlagd å
kom ihåg    hon som kastade sig ner i brunnen
är en ståflod
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