
 5. Åkrarna ligger i träda. Regnet  08 binder grusvägarnas damm. Den stora tystnaden. 09 

  Ingen kod behövs längre, den upplöser sig själv – 

 08 vaknade vid halv fyra kunde inte andas       astma
  irrade runt, becksvart därute  elva grader
  sågens fläktar        mumlet genom  glasrutorna
  som sång      ett levande djur
  varsamt öppnat     först stressat över att hållas nere  men sedan distraherat av ett reflekterande objekt
  snitten gjorda med rispapper
       havsvattnet driver in i kanalsystem vid stranden      fyller den temporära 
  labyrinten,    för var våg
  innanmätet        blottlagt, ett urverk
  och sätt fingret på aortan, de femkronestora organen         bleknar 
  så tydligt, så      enkelt 
  lyft fingret     det tysta klickandet och fräsandet av små hammare, spärrar,           dammluckor 
    vad jag gör växer fram i fragment
       något, där utanför   någon är där
  ljudlös
  en modell av en sköldpadda koppar, matt trä, genomskinligt glas    och nu knakar golvbrädorna
  fast i evolutionens ström

 09 The Fermi paradox ( or Fermi’s paradox, or the Great Silence ) is the apparent contradiction between high estimates of the probability of 
  the existence of extraterrestrial civilizations and humanity’s lack of contact with, or evidence for, such civilizations.
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 6. Kanske kan den studeras, som man studerar en hittills okänd djurart. Något rör sig rastlöst i 
  glasburen, slänger med svansen. Ljuset speglas i ett ögonpar. 10 Konstanterna skiftar. Tillbaks in 
  i skuggan. 11 

 10 In science fiction, uplift is the terraforming of a planet’s biosphere, so as to artificially nurture native and / or alien life-forms. It also 
  implies the development or transformation of animals into intelligent, Type-I races using biological engineering or evolutionary 
  intervention.

 11 Formulerar en poetik. Tar sig in i den grundläggande strukturen. Ser: kristallina strukturer, närbilder på bergarter eller växter. 
  Syntaxen liknar poesi, den rör sig oförutsägbart, med ett regelverk alltför omfattande – eller decentraliserat – för att överblickas.
  Eller en roman som handlar om takträdgårdar.
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 7. Det regnar, givetvis. 12 

 12 Högt gräs, fågelflocken lyfter. Den enda hela lyktan, bara tänd dagtid. Vägbanan mosstäckt till långsamt soundtrack, pizzerian i parken:
  försvunnen i vägg av skog, ångande, visslande, pipande. High school football. Och rörlig stillbild. De gamla löven sitter kvar tills våren. 
  Äta burkchampinjoner, se kondensen bildas på utsidan av fönstren, tid. Det enda ljuset: från sjukhusets reservgenerator. Bilen sjunker 
  fortfarande, elektriciteten vandrar tyst i trädtopparna. Och det regnar, givetvis.
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