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Du ritar en asfaltscirkel omkring oss, jag knyter

din halsduk runt min arm. Mitt på Schottentor,

en gul bindel rätt igenom mig. Du mellan mina

axlar. Brännvärme, jag smälter fast i marken.





En telefonkiosk, jag vrider nummerskivan åtta

varv. All trafik är stilla, inga bilar hörs passera.

Tonerna når fram, du lyfter luren. Det öppnar

sig, jag faller.



Asfalten vibrerar, vattnet hänger i klasar ovanför

spårvagnarna. Jag bär din halsduk under bröstet.

Allt vatten faller över mig, vrider mig mot Lau-

dongasse.





Jag fryser, gnager på din underläpp. Små rosa

spetsar, trosorna är av bomull. Du letar mellan

mina flikar. Röda märken på min hals, dina tand-

avtryck. Mitt öra glänser.



Linje  stannar hemma hos dig.Väggarna sluter

sig runt oss. Din rygg är kupad omkring min. Du

stryker mig med ovansidan av din hand. Mjuka

smekningar, bryter upp min hud.





Lakansväv runt mina ben. Små små bett runt

skinkan, du spräcker mina bomullsdrömmar.



Du för in dig själv i mig, fyller mig med stötar.





Din hud blir sakta min, smälter allt jag skulle blivit.



Dina fingrar,valkade,river upp mig.Mörka strån

mot låren. Det sipprar inifrån, jag fläckar mina

underbyxor, droppar på ditt lakan.





Det finns bara en riktning, alla spårvagnar kör

mot Donauinsel.



Vill du ha frukost? Jag skyndar genom morgo-

nen, din röst fladdrar, full av återhållen värme.

I sovrumsdörren, jag märker hålet jag har fått i

mina underbyxor.





Cykelspår i sanden, min mage mot ditt ryggslut.

Vi slirar mellan sjöstjärnor.Mina händer om din

midja, jag trillar inte av.



Vi gör en utflykt. Donauinsel. Pedalerna är kopp-

lade till min bröstkorg.Varje tramp ett hugg, jag

blir våt inifrån.







I månvärme, vi rör oss i takt. Glider, rullar runt

på filten. Din hand mot min axel, bränner huden

mjuk.Du skrapar fram ett revben,blåser luft rakt

in i mig.





Jag står med ryggen vänd mot Schottentor.I smyg;

jag tittar på mitt armbandsur, räknar visarhopp

och hjärtslag. Du sneddar över gatan, hela mar-

ken svajar. Något vått från armhålan sprider sig

i kroppen.





Dina fingrar glider längs min ryggrad, återöpp-

nar huden, varsamt. Rörelsen är fjärilstunn och

kommer inifrån.



Laudongasse, lakanen är fortfarande varma. Du

vrider mig på mage, dina armar virar sig runt

mig. Jag vill att det sker,du flämtar.Våta slag mot

skulderbladen, mörka avtryck i min hud.


