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Tusinde
&
1.nats skibe,
sejlede ud.

Jeg tog på en rejse, for at samle spor til mit Aftryksbibliotek –
vippernes tidsrejser
og det imellem.
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Var gæst i natten, der faldt på.
Natten, der fandt sin morgen
i en by
af fugle(s)krig.

Kejserens vinge snittede liv
og røde pletter strintede
tuberkuløst.
Da sommer bankede
på vinters dør.

At ville det skete.
Undgå det forslidte.
Og mødes med det sete.
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Opstandelse

lønsom konsolideret

replik.

Navnløshed

Agape

terning

hentydning

Offergave.
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- ionosfære rejse – Huller der reflekterer & ekkoer op(erindring) – i klare låste scener.

Klange fra forsvundne tider
genlyder evigt.

Ud i en nattevrimmel af stjerner

- ud
ud i mørket
dybet

- og så bølgesvæve på strålerne
lytte dem
- køles af dem
i sammenstødende med andre
på bølge-besøg
essenser af tidligere og fremtidige
tilstedeværelser.

5

Alt imens
et du
stod på spring,
gik et jeg rundt,
og placerede sig
i yderpositioner

og

et navns lyd klang
bølgede forbi et øre
- det blev stemt
til erindring.
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Elegantierens drømmefanfare
peaceful bliss,
sommersødme
killingetræf
og børn i galop.

Tungemål
Heksebål
Og løbende bæk
Regn over stald
Med fyrigt bal.
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I en lukket kreds med langbordsstemning. Den var –
ved en gavebod
et flirtende blik – eller snarere et blik for sjæl.
Asiatiske tildragelser. Ud på natten –
harpunfest
og det løse.
En smed med grove hænder
og sløje drømme. I vinkel –
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De stik af øjne
der punkterede
ansigtets form.
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Det ydre på en sten
på en krop.
Natten omkransede dem begge,
i hårdheden dansede atomer,
i blodet rasede konturer af skrinlagte drømme.

Skibet og jeg – og rejsen havde tabt hinanden af syne,
så frosten lagde sig tyst på bjergenes bryn,

mens grædende træer på Blågårdsplads,
fanget i dødens kølighed
kørte mig hjem
i en længsel og en træthed, der betog
og besteg mine kropslige drømme
så en anden krop stod op
med skib på læben
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11

og lod fuglefløjt hilse foråret,
og byen ’stadse’ sig ud,
mens influenza og stramaj gud blev glemt
- åbnede den sit skød for en ven.

Og en tigernat tog fat
da et barokorkester spillede
i Sylfidens lysthus

andre rejser tog form

I

Nanomomenter af sølvstrengs erindring
til huleboer stadie og stjernestøvsformation -

Kunstneriske tiltag i udladningstempler
søgende-søgende-søgende
efter arkaiske forfædre og tekno frem-mødre.
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i den søgen tog jeg
spionøjne på
raderede ansigter og sporede mig ind
på sproget,
der gav

Tjæredage i forskansningspaladser.
I gensynstab

Stak jeg hovedet forsigtigt ind ad dørsprækken for at spørge
efter mig selv.
Men mig selv havde travlt. Stod og rodede i bundværkets knogler.

Fandt sig
Ord på tove der lukkede sig - omkring indemurede trapper - der steg imod himlen -

i
Korte glansøjeblikke, dog mest i sort. Følte en trang til orden, mens alt var kaos

Forventede intet
men ønskede meget –
savnede en del, men fandt det tabt

Og bækken den fristede med sin boblende klang.
Mit røde skørt blev tungere af vandet, der langsomt trængte op
i det tykt vævede stof
dog bar hver dråbe et håb
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fra udrejsens første lyse dage
og

kærlighedstræets blomster dryssede mig blidt i håret
det lod drømme blive skubbet af sted
i hjernens filtrede vejnet,
troede tanken at se en høj hat under månen

og et egern, der løb mod busken med de 2 øjne af fløjl - spændt

skydes ryggen og poten strækkes med klo båret kærtegn mod kanten af synsfeltet
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mens noget vælter og børn græder, han var der et kort øjeblik med gul maling i rynket
hånd.
Derefter var det Mesteren med sin konkubine

Og en matrød jordhånd med stejle linjer i de lange fingre som tilbødes

i udstrakt længde blev de kongeblå
med symboler i guld
og dragen der fløj
hen under himlens stjerner og sole
i ’væltning’
kloden
kloden der

Kloden krænger nevertheless. Ualmindeligt skræmmende meget. Nu. Hastigt flytter
noget sig. Rundt.

og

Tanker trætte
traver tungsindigt.
Tristessen næres af trivielle gøremål.

- som at gå i beskidte byer
hvor

Øjnes æstetiske kunnen slides død(e) af grimme kolosser.
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Ornamenterede tanker slynges som ved. Trodsigt undflyer de sig. Drømmene sanker
sig selv i hjernens væv. Nation og molekyle. Go to peace.

Tonal drøm om en kirkes høje ruiner, hvor vinden spilede på skelettets konstruktion sultens sandblæste ribben.
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Kulskærets dønning lagde vinter ned i min taske.

Isbog.
Snebog.
Glitterbog.

Snefald.
Islikør.
Gangstervælde.

Gisninger.
Intentioner.
Suggestioner.

Flyttede ind i et lille hus for vinteren, men der boede en kat
dens stormløb mod døren – hulkede mit hjerte til ro.
Og udenfor drejede våren på plads igen.
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Foråret bød sig til med lindetræets blomst,
og jeg huskede noget som var glemt – men glemte det igen.
En smertes grænse fik lov at eksistere – men kun som en grænse
og så trådte skygger i karakter,
mens solen varmede sig op til dage med afklædte i variationer.

Dagen med det store bål varslede allerede slutningen. Den dag var fyldt med vemod
og kiss and H.u.g from a happy boy.
Han var blå, og han var lang – ad de ben kunne bjerge bestiges – ad de ben kunne
solen nås – derpå styrt.
Styrt.

Indløste mig en kærlighedspant.

Men huset forladt og igen i vandring. Ud af byen med en drøm
fra

Tiffanylampen i vinduet. Rød og blå – lokkende lys. Gul og grøn – kalder med gys.
På hug udenfor, svimler hen i dens lovende eventyrs skær.
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På sommerfjeldets top, gav den røde ræv mig små pakker med hvidt.
Det var til at betale min færd med, sagde hun.

Tungen lå derinde i sin våde hule. Den ville smage af løgne, hvis jeg lod dig komme
derind.
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Sort pels i søster frieri
med nattens peber i åbne øjne.
Ridser i huden fra brændende tråde –
en stjålen stjerne størknede i sort sår.

Et stykke af Europa i min madpakke.

Snegles drømme hvirvlede gennem universer da træerne tømte sig for tanker.

Den lysende drøm tog kroppen ind – Ind til et himmerige med vokale vindsjæle. De
kærtegnede kindernes tapet.

Ude i verden hviskede man om din barmhjertighed og engle blev sendt ud som
healende signaler gennem telelinjerne.

Ringetonernes elektriske gnister vaskede alle skyer bort.

Aber nein. Naiviteten gik tur i Søndermarken en diset morgen. Dens tone var længsel
og dens lugt ælde. En fugtig smaragd grøn drøm.
Gjorde bukserne våde og lagde et blankt favntags spæde melankoli om kroppen på
Naiviteten.
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Hun følte en svie så gammel, som den længslens sår i mennesket, der aldrig heles.

Så hun ringede og bestilte en tid.
På kontoret for svære anliggender stod de nøgne ved skranken, og uddelte
euforiserende svampe.
Der var tre til hver. Hver uge.

Det var et statsligt tiltag for at undgå dybe depressioner hos os, de Ikke-Leverende.
Og det var ok, dejligt.
Sådan for fredens skyld.

Introvert fusion
knæskals eksplosion
drømme hermetiserede sig
i kolde krøller.

Isblå nationalitet – køligt skib med glatte kanter – negleriv på træ. Kroppesynk under
bølgen.

Jeg huskede mine fjender alt for godt, og glemte mine venner alt for let.
Traurigt blev dagene sorte, men ørnen havde hvisket om en brønd…
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Heksen troldte mig ved brønden. Hun lagde en gylden sten i min kjortels lomme.

Den skulle få mig til at glemme onkels klamme sneglesporsblik nedad min krop.

Forbindingskasser stod lastet. Snart var jeg atter klar til afgang. Kontorets vaner
havde holdt mig tilbage. Det var vigtigt, sagde de.
Men nu var – nu.

Henslængte dæmoner i min sofa.
Pynteligt anbragt
talte de dagene ned
til afgang.

Dog vandrede jeg stadig i vredesblodet – det var et kogende bad.
Med is-stænger, der gned sig imod mine tænder.
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Tung lastet. Overbebyrdet med overvægt, gik jeg til floden, hvorfra vi skulle lette
anker. Håbede at jeg kunne smide ting overbord – undervejs.

Tusinde & 1. nats skibe sejlede ud.
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Tak til t.smith for forsidebilledet.
Tak til Finn Olofsen for billederne på s.9., s.19. og s.23.
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