Industri

älskade lilla nordiskt designade stad med
IKEA och Volvo
tomma ytor bebyggs ideligen
det enda konstanta är förändring
matta färger mot snötäcke
gyllene björklöv tänker cykelvägen
minnen av att tälja gener i masurbjörk
fallets dag
en motsvarigheter till ön som syns en dag per år
simmar nukleinsyra från kompensationsodlad lax
del i industrin
näring till fattigsverige
oromantiskt ändå
cyklar på gyllene björklöv
campuset beskrivs som Kaliforniskt
Caribou bioscience i Kalifornien har också renhuvud som logo
det är ett Nobelpris
att associeras med Nobelpris
Nobelpris för nästa industri
är gyllene era
gyllene era varar inte för evigt
kanske har vi redan de bästa dagar bakom oss
kanske är “the best to come”
kanske blir vi Detroit
innan Hamrinsberget bebyggs
men just nu kan vi ägna en stämningsfull höstkväll
åt tjafs om cis-genetisk björk
i pappersbruk under LED
***

bostadsområde nära universitet

När jag såg etiketten till en
Marinella-flaska
minns jag en barndomsvän
hade jag sett varumärket
den aperitifen från öster
hemma hos honom?
han bodde med sin mamma
hade ett finsk efternamn
när migration är som bäst är den entropi
sannolikheten att alla individer
i en population ska stanna på sin plats
närmar sig noll
boende i staden döp efter älven
måste tro på

migration som bäst
till 63 breddgraden reser du inte för att frysa till stoft
inte för att festa som en vikning
norrut reser
forskare som
serveras vindaloo på renkött
ser Veronica Mars på folkets bio
och vässar gensaxar till växtceller
tills vi kan odla vin, inte Marinella, på vår breddgrad
frosttåliga grödor
odla vår trädgård och vårt varumärke

***

Rennen som vapen

Venedigs vapen föreställer ett lejon med vingar
Västerbottens vapen en ren utan vingar
västerbottniskt vin
djur med vingar
odla vår trädgård och vårt varumärke

***

Vid skogskanten

Som pojke har jag lekt i lugn virkesåker
där du kan förarga en myra
med innehållet av AstraZeneca
natur och kultur
transitzon mellan tätort och landsbygd
det var dammen vi fiskade
fast egentligen spelade vi Nintendo
på decenniets första dynamiska dagar
det finns kvar i nattens drömmar
som slokar
en natt som pojke vaktande vi skolans
kolmila och dess tjära

