Asketisk fyldt af terpentin

Asketisk fyldt af terpentin-terrakottisk
trumme-colombiansk lazaret-baudlieure,
digter-næb-klækkende bedrøvelses-horn
som gælds-befriet farranghettistimulant, holden-dør-venten-vindueslatent forgæves.
at bære sit ansigt i blodrejsnings-vejr,
det spirende stemmebånd-græshoppe-kor
kafé-mørknet i efterårs-ensomhed,
hudfoldesprækker i sten, de tænkende
krysninger af elkabelisme og fortovsoligarki, de førfilosofiske
andelsbukurestier, oversømmet
arvemasse i tegn-protestantisk gylle af
samvittigheds-kubisme ...
hæftig-diskuterende underhundmasocchist, skumlæst fortidsonani á la
bermuda-houdini ....
den antiamerikaniniske gloseforbrugerisme, opstyltede kofangersvende i massebevægelsernes okkulte
kælder-krops-kanal, elite-budejernes
orgastiske sammenflætninger, det
grådige træ bællende blåt pis,
jomfruelig overflod-nostalgisk hæmskodans, formular-banken i opadstigende
safter, foto-syntetisk ungdomsvordingborgorat, sprogfremmed blikkatakombe-driv-tømmer-druk

i ensom nakke-punch, mænd, døende
klipper, rodet op på land fra ilthavbrunstig bug-tsunami ...
nu på hylden som støv-ængstelse, det
fuldbyrdede i dommen-flimrende,
nægtelsen i alle sætningens leddede
kedler ...
kødmejeri, blodbøg-struttende
marmelade-pik-skrig bag
bordgennemsømmet nikken-hej-digkender-jeg-rondel ...
rastelavns-hermafrodit-anemon-kur,
beredt grund i krigerisk-rustfjernet
okse-tunge-latter, færdige
jazzmåltiders habengut-harmonika
drivende-af-sved-opmagasineret søvnparanoia i taxa-falangisme, dråbende
ærlig silende tegn, vinduers
genbevoksede cadeau.

DET FASTENDE LIDELSESHÅB I NATTEN
Det fastende lidelseshåb i natten-fix
fremkaldt på kamosin-valsede blikaffærdigelses-oprør
slog op-sæt-sig-kamufleret dødehavs-kolæder-himmel-sengetæppe ud i det
genhusede forår
hemmeligholdelses-ved-væren-sig-ny, en
hed bris’ tanke-kvadratiske korsørdunst, den anger-fordrivende
deprivations-maskulinitet, minkanbefalet puddel-aflagt orientalbenægtelse, de-penetreret kranio-fobi,
den uskyldige ville-i-sig-kroppen-fylde
jordkæbesult ...
fremføre ruin-lagt regnbue-drøm, den
førende taburet-måse-druk
bag rejsende kostskole-bioktulatsilmaril-fordøjede verssammensværgelser i døende sprogblomst-opsats-narkomani ...
guld-ramme-indgangs-udgangs-manismer,
fremtids-portugisisk tænke-monograf,
femtids-bulemisk party-lig, opjaget af
kardemomme-kulminer, an-strengede
lyre-moldovier, krysantemumfalangistisk dårehus-besamemuchoisme i
den lingua tertiiske bedehus-budejevaccinationskurve, dør-ophængt
frostnat-vogn-karucellofan, cello-fort,
cello-kanon, cello-borgerkrig, den
cellosianske currogat-cutten-af

det myrtuistiske pandebryn-gyllefortovs-ludo-kiri, vajende brogængertabernakel-udrænselse på marmors
kølende hammerslag
mellem spildende pik-hyttefad, en
rodnet-rådnende hals-marengo, solsort-mozarella-kujon-konjunktivproselyt i skyld-ridende romersk
zigaret-zommerfugl-zilikonsommerbryst, sølvbefamlet murbrokkeri,
genovalesisk tåge-indfamlet facadebræk ...
messiansk mytteri, brød-givende træ-forenden-af-globus-matron, roccocokaramelliseret vånden-sig-iheste-æbles skød-jærn, svensk-kurisisk
kaskelot-pommade, Fransk lever-økse
gnavet ned i ben-morgenlys-katedral
den fortabte søn-lignelser,
markjordbær-på-holdepladskosmopolitisme, ravende guldmineklokkeslag, nikotinelle greb om halsænke, raslende regns regelsammensværgelse i moskitonelle formunderslæb ...
Herskabs-arterier savlende stik-saligt
over glaseret soloprindelse,
håb i skrald-hjort-dønninge-slag mod
udvasket krop, lamentatorisk
togstations-Brussel-klokken syv-flodfærge-frænologi,
de indkredsede måge-fuldmægtiger,
uønsket bryst-anemons overvågede
kønsæble-høst

fremkomst-middel-trilogien i stadier af
frugt, det kiste-ligt barslende frøfortidsminde ...
den erindrede ko ammende skeletter, de
rygende tårnes affære med
hundepatrulie-romantikken, fastboende
is-sværmere, hævn-honning gennem
ræets rødder-i-struben-syndikalisme-t,
den farlige skovhorn-puritanisme som
bølge over fyrtårn i storm,
ensomheds-filantropi, dråbetombolaen,
blåligt vidende vand, vidende vand
vandrende vermut-villa-francaøstrogenisk gennem sydporcelænske
brigade-tulipaners trans-kaudervelske
andromedaorgasme-hyl.

SKAFOT

Ligsurrogat-flamme-faklen i pinligt
pinoche-projektørlys gnider krop-modkrop-fremtidssvanger med den unge
elites kølevæske-fibromyalgiske
dromedar-eksil, sort-hvidet tern-kastestøb længselsfuldt barokt karnevalkastagne-kolibiri-pissangambonsk
drøvende gnav-mig-op-igen, vinterbavianissimo, korianderet hør-hør-jakke,
sæt til femten kron-arving-spermflækxylofonisk sko-mager-mager, kindudhulet, øje-opsvulmet ribbensbarracuda, kyst-læbe-rundeller over
marker i rustfri panik,
skygge-forudindtaget bestyrtelseskonfetti-bælgmørke brak, øjemuskulaturnus’ måne-krop-kommen-gåen i
svedende tue, omsig-affærdiget ligdannelse, en lig-potpourri, lig-sommerstuvning-parnassos-kartotek
stirrende strofe-meskalinsk sommerskoby-liv-algia mod luksus-kameleoncentrifugen, fortoves hestepære-hjertebanken, facader i stejl-hjul-kulde
kanaler blæk-dryppet i tåge påmalet
cortison-skjold-bug-kjole, billygter
dansende mellem tyrehorn,
bølge-kæben tygger lasteskibe, knivstikkende kyst-vinternat, havbunds-ligstrøet besindelse i møde med
udkastelses-højtid ...

gå juletræ-lys i mørke, gå lys i
druknings-øjeblikket, lysende lykkelig
påmalet dom, ansigt for ansigtet, ben
for benene, hårrods-knejse vardeflamme-blik ...
gæste-eksistens, randzone-kavaleriapanage-kolibrist, skulet væg-tæppeisolation, tand-råd-garn-sunket mør-kræd-sæl-kold-brand-koks, bartolomeotårepizza, skælve midnatstimeligt ny
dags begyndelsesværk, skræk-hammersengen, dag-oplysnings-dommen,
kvælnings-drøm-forsøget, vindsluget,
vind-jamret, vind-tornet tårn i blæst.

