
Vad är det för slags fåglar

Matstrupen;  föremål som fastnat i

uppsvängd takved  hunger och ting

stuga   kök, viktig-
are typgränser

art i

samstämmiga 
förklaringar

kiosksnusk,
cirkulärländer
strandpromenad

i, se
         så många väder, månad

Sänk dig mot det. 
 Vener. Grönska.

(tre) olika mörka jordhögar framför (krumt) vittblommande träd med våta grenar

putslängan (blekgrön) med balkongerna, rosorna och pizzerians skylt

Faror                     veta hur man



Formarter                           att se. och gör det för sig

Fria lekar                       kulturella vävnad, vid sorgmantlar, dilägen

Savrusiga; tack och redan under överlämpandet

stängel stamdelar skolpennor

solen, vad lätt här är

ävensom luftrötter,

bänkar på vädring

            kommet på driven

vore    detta    nog



Infinitiv 11 april

Skiss över vatten

Drömmer om en svettrand, märken Fläns en kantig nöt En aning

Stärkelsedoftande tautologier, Bonadsord
burformigt vita, Blekröda rosa

På varandra I
rena bågen I Bålstreckets längd
Veranda

Du ska lägga dem
lemsides
Nöt
luftens kväll

Avfoting!

Längan är låg och ligger i sluttningen ned

Det fumligt bestämda handlaget Er som jag

Smutsen där mellan plaggen att
”tala med flytande sten”…

omplåstrat eller

betsat som hetta. Skavräs, slipglas, sol och

bensinmackens långhus. Grön.

Boken visset gul eller svart
Möblemang i landskap med

Med nagelns ovansida mot/utfallstappen
staffagefigurer i pastell och                          Detta. Nackarna   just  framför.   Kanterna
blekta                          där   väv   hud     Din passiviserade hand

Lama verktyg.  Där   Sätesyta  Ax och äta
Bygga bo blad grund och grenar Ja. Du. Din/

inte se mer
Spelbrädena; Hand i orubbad

bli vän, kultivera

Vattenlösa trakter,

sprayat firmament

Groende svart bebyggelse

Mattrasa, avsprängd kurvatur



barnkammarbonad

blomma

boll

fönsterstjärna

kläder

lektält
av daktyler

fingrar
om saliv

innehållets tyngd
orördhet en

mun en mun

innerdörr i sina fästen

glosbok fylld med teckningar

Trångbröstad allmän instinkt

Godtyckligt dröjande hand

Karnation

Klangfigurer

Klapplekar       käftar

i sällskap

i tvångsträna

takstomme

mjölkstråle



Haspla. Spinn. Gathåret.
Sikt, Halm i smuts och Sörja.
O Färg  Asfalt Läpp Struktur  och Stad och Spegling.
Nervöst, rinner det, Ständigt. Substantivisk. Svart och Ytblank. Fönstren på biblioteket. Var.
Trasade fasadkroppar hålig och säckväv glesnad och rösen i kyrkan, lukten  å rötan, ä, kallt låta
tillåtere   Omåder Rinn.

Vägmoddens transparens  
Grå, giftfri och ljussäkra, de underliggande lagren. Grå, mörkare nedåt förnuftet. Mot ilska, mani.

Fönsterstakar och tändningstid. Besöker, sitta
hos er, lappar någon skrev.  På dessa vis förhåller det sig
och texten når, långt innan, ljud och andra
Flätan har din syster gjort på dig. Gubbhåret vid örat, och
genomskinligt, långsamt; allting, smält...

Sönderdelningsreaktioner

Desinfektion

Djuptryck

mål som fastnat i – Kust och eftermiddag. Omärkbara färdvägar.
Resten. Försiggåendet.   säger vi,
skullorna åglar. Ögonvitan utvänd och punkten får råda slut.
Demaskerad, blå;
Småfågel, och näve ur låren.
Sopade violetta gångstigar,
sluttande; byxa och rov; vid benen, rosen och fjärran –
Brännlukt, till kol och sömn det, vintrar

Se mot varje ny. Och till och till och med där det grova flockor och bränner
Bränner till sol och se
fasad, och företrädesrätt:

Läpparna, ömkliga, frasande
mot
         se och var

kolvar,
bräder,

nät,
natur

följ
mig

in
i

deras möte



håll       om ordet
tätt   och

tätt förs samman

 

Tala eller sjung i tratten! Antag
vi går om

en utsträckning i tre – kappslagsljud mal
i vall

I lutat väder. i sin lenhet felfri
Orubbligt kvar. blir äng

skäggfjun, lakanenskäggfjun, lakanen blomklänningen
blör dem det igenom och mönstret är alldeles fuktigt.
Stående och tittande med ögonen
och bärande på dörrhandtaget
och den hamnar som den faller

hudens färg på håll

Landsvägens dikesren
jublande händer, lek mellan gravkorsen
ett liv man kunnat ta ned
himlen, och alldeles utan tankar i gesten.

Uppstigande hästblank vikt till nedliggande

onani,
regnvåta ryttarstatyer

guldknappar, ärr, märken av bladskott

Näsblod Träspel

Längtan till hundkorgen
buren i solskenet



mitt om dagen

att vakna där




