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fra Ud af natten 
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Oppe i lazuli-natten
så vi det blinkende lys
nærme sig svævende

rødt blåt og grønt,
flimrende og flammende

uden en lyd
mellem suset fra byen og stjernerne.

Marmormånen så det
og var mindre end lyset nu…

Krystalskibet træder ud af natten
så stor som en biograf.

Bygget af krystaller og ædelstene
fugtet og varmet af nattens køn.

Åh, tigerøje og gul topas
sider af stjernesafir og smaragd

pulserende rubiner.

Lyset smelter og flyder ud i luften:
En aura af taft og feber.

Glødende hænger skibet
og lyset brydes i den fugtige luft

flerfarvet stråler 
bølger som skygger under vand

gennem himmelhavet
fra planetens bund

til atmosfærens overflade.

Strengene af lys begynder at sitre
bliver til lyd og lugt.

Den krystalklare tone af stjernesang
udfylder rummet og spreder mørket

med sit friske spindelvæv.
Skår af mørke rasler til jorden

i form af sortgrøn jade.

En gennemtrængende lugt
af elektricitet og smeltede sten

knuste bær og moskus
svæver og dirrer i luften.

En djævelgrøn røg med toner af svovlgult
breder sig tynd som tåge fra skibet.
Tonerne stiger og løfter røg og lys.

Krystalskibet sænkes
et roligt hjerte

ned på nattens bund
med tykke vandklare strålebundter.

Drømmefulde og spændt med drift
i trance med dråber af farvet lys

på kroppen 
ser vi strålerne samles

til en flydende storform af lys omkring skibet.

Langsomt suges lyset ind
som var det vægtløst vand

en gigantisk ballon der taber luft.

Some en stor selvlysende gasart
fosfor dannet ved befrugtning

siver lystågen ind i skibet.
Tilbage er kun krystallernes stille glød

og en transformatisk summen.

Ud træder den
med gule øjne stregpupiller

gennemsigtig hud over hjernens chagerende 
opal.

Ud stiger Englen Anima igen.

The Crystal Ship 
af Jim Morrison

fra The Doors
1967

Before you slip into unconsciousness
I’d like to have another kiss

Another flashing chance at bliss
Another kiss
Another kiss

The days are bright and filled with pain
Enclose me in your gentle rain

The time you ran was too insane
We’ll meet again
We’ll meet again

Oh tell me where your freedom lies
The streets are fields that never die

Deliver me from reasons why
You’d rather cry

I’d rather fly

The crystal ship is being filled
A thousand girls, a thousand thrills
A million ways to spend your time

When we get back
I’ll drop a line


