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Vox Ranzina
1 Lång väg gångar den vise, 
2 i ottan vandrar med ro hans fot. 
3 Den sent vakne får städse hasta, 
4 ränner otänkt till råds och blodhugg. 

5 Stjärnorna ser jag samma skrida, 
6 det femte skeppet stävar mot strand. 
7 Bogarna badar, sköljes i manblod, 
8 före detta fyra är farna 

9 Stjärnornas såplats ska sökas av många, 
10 få skall finna en fägrande framtid. 
11 Törstiga härar som tårar hopas 
12 där havets stenar på solstrand smälter. 

13 Gudarnas bann är gånget till ända, 
14 mörker föder forntida manhär. 
15 Ruttnande riken ömkligen rasar, 
16 falska gudafäder faller. 

17 Blommor vissnar, bladverk vittrar, 
18 ur detta spirar späda skotten. 
19 Den gamla blir gyttja, gångar i graven, 
20 gräsligt ruttnad göder hon ungroten. 

21 Vargar flockas vid rosens vimplar, 
22 ofärd brygges av flytande jorden. 
23 Marken blöder blodig makt, 
24 men vätskor grånar i händer blå. 

25 Konung ser jag komma för segel, 
26 hans anlet må ej någon skada. 
27 Dunklets söner rider på skummet, 
28 åldrig åldring beslingrar åran. 

29 Sönderslitna navet, svart som natten 
30 fogar till enfald ekrarna fyra. 
31 Vitt är det vordet att vända hjulet, 
32 rullar tungt över dagar som randas. 

33 Mörkerman ser jag mäktig stånda 
34 gräsligt fram ur gravens grotterum. 
35 Ve den stad där vaggan stod, 
36 djupen må dess murar sluka. 

37 Anletet känner den bane som kommer, 
38 svärdet bidar i svaga fingrar. 
39 Lik lansetten glider ljudlös 
40 spetsig ramm mot hjärterum. 

41 Ögonens röst vill värna folken 
42 förrän de slutes och färdljuset slocknar. 
43 Ormens lik svepet grodans läppklyvare 
44 nu river den randige varnande rösten. 

45 Mitt vita öga, vargaveds ödesstämma 
46 ylar orakelkäftas hymnens ord, 
47 till ärans klang av ädel klav, 
48 till lyckta dörrars lås en lösen. 

49 Mitt blånande öga blundar i det blå 
50 gångar på mark men inte på marken. 
51 Månget vet det, likväl intet 
52 om gifter i grannarnes andar. 

53 Sötma stiger som stammens sav, 
54 klättrar som fågel till fjättrad fristad. 
55 Tiamats följesman bidar sin födsel, 
56 den ofödde avlar med döden sin fader.  

57 Mitt röda öga gömmes i krönta klippan, 
58 västerhavets vindar viner; 
59 drar mot söder att strida och falla 
60 döda i dödens askedalar. 

61 Siffran ser det, stjärnans resa 
62 till sammanflödets fjärrtidsfödsel. 
63 Barkat kött bevarar ögat, 
64 bark av bark vill bära till bortom. 

65 Mitt gröna öga lyser bland löven 
66 där blommornas barn till blodet biter, 
67 i skogens högsta träd, men längre ändå 
68 än längsta järnek därjämte. 

69 Bland här som är men icke är 
70 det söker i stjärnorna gapande svalget. 
71 Ögat slukas hellre än slaktas 
72 att blunda synskt bak pansarlock. 


