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“All that is solid melts into air.”
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halo

att refusera gryningen
att förlora tiden 

i tajgan 
i efterklangen
i tungomålsekot



8

att skapa intimitet
i tomrummet

att vara havande
med rosor



9

en solitär
sötnos
oändligt hoptrasslad
med materia



10

gurlesque är död länge leva goop

alla djur 
du kunde ha varit
jordbunden
medan du drömmer

om alla dessa döende bin
om alla dessa änglar



11

vintern blomstrar som om
den inte vore en metafor



12

apokalypsen är nu
men det är så banalt att säga
blockera alla konstkillar
som drabbas av existensen
och runkar 
till antropocenångest



13

molnet, icke-vetandets moln

med önskan
att bli sårad 
blir vi såret
med önskan
att bli inget
blir vi alltet



14

sorgearbete

jaget är dikten 
som blir din mun

en liten rosa toypudel
ett litet rosa blad



15

diktjaget
diktjäktet 



16

en sorgematvrak
en lovsång av längtan

uttråkad av kroppens 
iambiska pentameter
kallar dikten 
döden cutie
och dricker henne 
som havremjölk
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diktjäktet
diktjaget



18

fetischerar naturord
intonerar
mossa, sten, sockervaddshimlen
jordfält, bräken, venushår
ljung
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tänk inte på döden 
tänk på alla 
som utplånar sig själv
i flicksinnesmedvetande



20

andakt 

hästtjejspoetik
dikten som aldrig skrivs 



21

bli din egen ponny
din egen mamma 



22

föd en värld utan pappor
gå vilse i den helige ande



23

kosmos återkallar sig själv
men kropparna vill beröra
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och vildhjärna dröjer
och vildhästar finns inte mer



25

jordpuls 
efter ulrika sparre

lägg örat mot stenen
lägg örat mot växten 
lägg örat mot örat



26

ensamheten 
är aspfrön
som vivlar 
omkring 



27

längtan 
fortplantar sig själv 

i marken
i fukten 
i lungan



28

vad blir vi
salome anmodas



29

de omdanas

dolly 
parton
framkallar 
metaxy



30

blött
magnoliaträd
droppar av
minnen
efterregnsspökdop



31

jolene 
jolene
evighetsdotter 
aither 
allodyni
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för stökig för att vara en #gannigirl

kroppen är ett smultronställe
kroppen är en bivack
kroppen är en hjärna



33

kroppen är hjärnan
kroppen är anden
kroppen är ingenting



34

okej 
okej 
okej
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