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Träd inplanterat 
 i mitt kärnhus 
spretande växande 
 sångträd 
mångförgrenat 
 flammträd 
rotat i döden 
 blodbadat 
andrumsträd 
 uppsplittsade 
stamträd 
 elementära 
träd i frö 
 för full hals 
tusentungat 
 grovbarkat 
knakande träd 
 som uthärdar åskan 
vinderoderade 
 snöbundna 
överlevnadsträd 
 skelettlikt 
under stormmolnen 
 spirande svagt 
genom förtvivlans 
 tillitsfulla hopp 
från höga skyar 
 cirrusmolniga 
Vintergator 
 där fåglar vänder åter 
uppväckande 
 sömntunga träd 



kretsgångna genom minnen 
 tätårsringade 
vårskog 
 och sommarskog 
drömmars träd 
 och hemsökelser 
lämnade med belövat hår 
 från fallna hjältar 
ormbekransat 
 bevakat av jättar 
omslingrat av röster 
 och barnens skratt 
stamträd 
 jorddrickande 
molnslukande 
 bågformade liv 
gravträd 
 ljusätande 
visdomens pelare 
 av rök av moln 
ökenfyrbåk 
 virvlande tornado 
eldbrunn 
 gyllene kedja 
som leder vägen 
 genom natten 
med agat-jet 
 och hematiter 
från aftonens 
 samlade smaragder 
karneol 
 och diamanters dagg 
och i den översållade 
 gryningens skål 
av pärlemor och opal 
 sprider dem 
i örnvingad flykt 
 mot dagerns 
doftande spalje 
 av utmätt zenith 
blåkrönta 
 jord av träd 
vatten eld 
 av luft av pustar 



ljusa skepp 
 dystra pråm 
seglande i 
 årstidsvind 
kring år som drar förbi 
 och vänder åter 
förtöjt i leran 
 markförtöjda träd 
bogskvalpande 
 i himlens tidvatten 
sol vagga 
 månkorg 
moln duschat i en 
 lägel av stjärnor 
gungande meteorers skakande 
 planet plöjande galaxer 
med långa åror 
 världshamrande 
himmelsharvande 
 ordbrytande 
klippbrytande träd 
 grensplittrande 
grenarnas klykor 
 torn av styrka 
i svängtappars fäste 
 axialformade bogträd 
sonderande fyrbåk 
 i evig rundgång 
klöst av skorpan 
 från klippkrön och brant 
vässad daktyl 
 gnista antändande 
flamma slungande 
 gåspennan fasthållen 
i en stenknuten hand 
 som illuminerar 
dagens sida 
 med grönt och bladguld 
manuskript 
 utmejslade minnestavlor 
i nattens krypta 
 med nedbläckade serafer 
av atompartiklar 
 uppflammande tal 



från det ursprung 
 som besjunger mörkrets 
nedsmälta hjärta 
 av cambrisk is 
mossa och kol 
 fossila bräken 
och dinosaurie 
 tidens träd 
roterande brinnande 
 öppet prisande 
historiens läppar 
 som drilla sina käkar 
att spotta kärnor 
 barrkvistar 
och metalliska skott 
 jordade i sina fogar 
och blodiga banor 
 malmblomster 
på spröda stänglar 
 magnetisk bärnsten 
diadem 
 elektrifierande träd 
åskledare 
 i energins ljusschakt 
genom stratosfärers 
 skorsten inmurad 
över dödens gryta 
 som gett brännstoff åt år 
med lugna andetag 
 skapelsens träd 
förintelsens träd 
 tempel planterat i 
ett uppvänt kranium 
 ringlande vedaktiga 
fibrer genom 
 ögonhål 
och käkben 
 världsträd 
pergamentsrullad 
 grotta täckt 
av molnberg 
 uppresta glädjetält 
i öknen 
 med darrande spira 



och spyende grotesker 
 strävor av berg 
glorifierade kägel 
 dimman genomtränger 
spirans galler 
 änglars nästen 
solfjädervälvda 
 ekande träd 
ringformade stege 
 åt själens fingrar 
ventilerad strupe 
 bevingad röstspringa 
klingande sjungande 
 bröstkorgsträd 
i harmoni 
 med skogars fläkt 
och slätters fläkt 
 symfoniskt 
med oceanens oavbrutna 
 fejder 
en orkestral pistong 
 vattusökarens klyka 
doppande bändande 
 nyutslagna gröna skott 
böjda av längtans 
 tänjbara hopp 
som spända trossar 
 från leran till Gud 
plingande trollspö 
 förädlande 
tvinnade Hermesstav 
 förgrenade käril 
en termometer mätande 
 årens hetta 
kvicksilver sav 
 stiger faller 
ihåliga träd 
 flöjtande stomata 
trädkälla 
 gruvgångande 
klocksträng 
 med Hades lunga 
stormars seldon 
 fläktande de fördömda 



och de dubbelt döda 
 och de aldrig födda 
till harpoklang 
 i dal och glänta 
som hyllning till apelgårdar 
 och Hesperider 
livmoderträd 
 fuktläppade 
regnsamlande 
 underjordsträd 
hartstätade 
 vinlägel 
vällustens träd 
 med förbjuden frukt 
bergskälla 
 doftande orgie 
vattenfall 
 gråtande tårpil 
skummande flod 
 magmabröstade 
lavaträd 
 öars utsäde 
virvlande delta 
 korallträd 
i ständigt lågande 
 lövfällning 
vanvetts träd 
 passioners träd 
törnbekransat 
 svettande blod 
smärtans träd 
 evigt grönskande 
duggande vålnader 
 beskyddande barn 
vårt dagliga träd 
 bräckligt åldrat 
hopträngt förkrympt 
 överskuggade träd 
insektshärjat 
 rotförgiftat 
klyvda av blixten 
 skal av hungersnöd 
våldtaget stympat 
 folkets träd 



en obelisk 
 dödsträd 
rotvällt nedmejat 
 uppsågad planka 
eldstad 
 åt värme och bränsle 
bordsträd 
 åt bröd och vin 
en arkitrav 
 över Thyrsos totem 
fjättrade och pålade 
 jordade och säkrade 
blodbestänkta 
 konungsliga stam 
som naglar helvetet 
 vid paradiset 
galgars träd 
 återuppståndet 
knogat kvistat 
 blind mans käpp 
svärdklinga 
 i mäktigt fäste 
tjockstammade 
 elfenbenstand 
ebenholtzpik 
 erekterad härskare 
träd på en prärie 
 i en stadspark 
beskuret och vårdat 
 med varsam hand 
tysta träd 
 av ja av nej 
av ditt av datt 
 av svart av vitt 
sammanflöde 
 av det förgångna och framtid 
rotad i alltet 
 prisande nuet 
köttsliga träd 
 muskelspända 
i blod och svett 
 suckande skakande 
skälvande träd 
 högsinta 



spermaträd 
 livspump 
översvallande 
 runt vars rötter 
snoken ringlar 
 runt vars grenar 
den vita fågeln flaxar 
 träd av ande 
hemligheters träd 
 begravt i himlen 
att blomma genom vener 
 artärer nerver 
kapillärträd 
 cellkluvet 
din sugrot dränktes 
 i ändlösa skyar 
jag sjunker upp 
 och stiger ned 
under eonens spira 
 från Adam Kadmon 
Jesse David 
 och Sataniel 
till Moses 
 på sitt höga berg 
Buddha träd 
 Tilopa träd 
Zen träd 
 Tantra träd 
Kalis träd 
 dansande på kranier 
vulkaniska träd 
 från Ashtaroth 
Lilith 
 Ishtar och Astarte 
närande 
 mossa och lava 
mögelsamlande 
 svampträd 
moder till orkidé 
 och mistel 
Dryaders träd 
 Druiders träd 
där spindeln väver 
 i råkornas bon 



och läderlappen svävar 
 och tornfalken ruvar 
livsträd 
 medvetandets träd 
fruktbarhetens 
 språkträd 
som nämner namnen 
 berättar sägner 
historier 
 förvandlingar 
bottenlösa träd 
 odödliga träd 
kamratliga träd 
 av vindar jag andas 
obeskuren 
 otämjbar 
odödliga träd 
 överbryggande 
frihetsträd 
 kärleksträd 
rättvisans träd 
 mänskliga regnbåge 
blomstrande 
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