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Undvik inte extasen
nu när torkan
alltmer breder ut sig över de inre fälten.
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Istappen

Jag är istappen
och liknar en gud i den meningen
att tusen år är för mig som en dag
och en dag för mig tusen år
jag glänser så som inget annat kan glänsa

Jag tar vid där taken och det skyddande slutar
jag är riktad neråt
i en annan tid och i ett annat räknesätt
är jag vänd uppåt
som en dolk skär jag mig med spetsen
genom kosmos

Jag är levande hud av kristalliskt glas
mitt innanmäte skakar
när jag störtar och når min högsta triumf
då liknar jag människan och jag vet
att gränsen mellan liv och död
är en tillfällig föreställning

Jag tillhör elementen
jag förvandlar mig, jag störtar om våren
förvandlar mig åter, blir till smältvatten
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förvandlar mig åter, blir till höstens regn
jag förvandlar mig åter till is
när jag reser i köldens rike

I störtandet blir jag till myriader av stjärnor
då räknar jag inte sekunden eller de tusen åren
jag är suveränen
jag bryts i fallet i två, tre delar eller mera
och när jag krossas helt mot marken
uppstår jag i det splitter som ingen hinner räkna
i ett upprest skum av silver, järn, koppar
i en utslungande rörelse
reser jag mig då som ett mindre omvänt vattenfall

Så som du är den du är
är jag den jag är

Jag föddes i kollisionen mellan köld och hetta
men egentligen föddes jag inte alls
jag har alltid varit och ska vara

Jag tillhör det cykliska
jag visar mig och skapar förvåning
särskilt barnen visar sin glädje
jag går under, försvinner
och blir en stunds grämelse hos dem som trodde
att jag alltid skulle finnas kvar för deras skull
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Se mig ännu en gång
när jag reser mig i splittret
när jag blir ett stjärnfall och försvinner
återkommer.
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Vad vill de mig ikväll, stenarna
där de ligger uppspolade så nära stranden
och vattnet som är klart och kallt

Något liknar de spolformade och fiskätande sälar
med klarvakna och fromma människoögon

Kanske vill de bara att jag som de ska återgå
till det vatten som en gång kastade dem hit.
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Om sorgen som ormlikt kryper runt oss i sanden
och viskar de krypterade orden
om hopp som saknar hoppet
och ändå följer oss

Om den lust som ännu är gömd
i hjärtats muskler
eller varhelst annars
när människan överskrider sin vanda gräns.
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