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Nu. 

Det sker nu. 

 

Gigantiska fält med distinkta gränser 

hårdnar, härdar, havererar 

medan landsmän av alla slag 

står orörliga 

kisar mot reklamen, inandas lustgas 

och köper ännu en glass. 

Demokratin skrattar åt oss 

och vi ler tillbaka. 

Ett stelt latexleende. 

 

Nu börjar det. 

 

Som små ålar simmar vi runt i Orgassohavet. 

Det går långsamt 

vår rörelseförmåga är kraftigt reducerad 

muskelkontraktionerna manipulerar oss 

och aktieportföljerna är tunga. 

Slutligen ejakulerar vi 

hårt, rullstolsburna och handfängslade. 

Vi strandar på Den Dyra Restaurangen: 

Oh, Mästerkock! Oh, Streptokock! 

Ge oss näring! 

 

Nu äter vi. 

Sen ska vi sova. 
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Granatsplitter i spädbarns huvuden. 

Svea sviker. 

 

Smärtor av svält i sjuåringars kroppar. 

Lägret kan inte sjunka längre ner. 

Svea sviker. 

 

Fjortonårsflickor med läppstift och syfilis 

i Hufvudstadens rikemansslum. 

Svea sviker. 

 

Aidsbelagda gruppvåldtäktsgränder 

med analfabetiska anabolsteroida gäng 

ropar efter oss 

HJÄLP. 

Men Svea sviker. 

 

Diktatorer vid konungens bord. 

Skaldjursbuffé och skumpa. 

Svea skrattar. 

  

http://www.trombone.se/


Utdrag ur Fingret (Simon Jensen). 
ISBN 978-91-978243-4-7, Trombone, 2011. 
Beställ boken på www.trombone.se. 

Uppslagsord 

 

kuk subst. ~en ~ar  • det manliga yttre könsorganet 

‹SYN. penis› ‹starkt vard.›  äv. nedsätt. om mansperson 

 

kungadöme subst. ~t ~n  • stat med en kung som 

statsöverhuvud 

 

kukadöme subst. ~t ~n  • stat med det manliga yttre 

könsorganet som statsöverhuvud: trafficking är vanligt 

förekommande i vårt ~ 
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Som myror kommer de krypande 

från ingenstans 

in på vägen, mot konvojen. 

De försöker ta min dyrbara last. 

Svartsvinen. 

 

De överfaller mig 

utan att veta vem jag är 

de satans undernärda underutbildade undermänniskorna. 

Jag däremot, är allmän-Bildt. 

Jag har rätt att döda 

och jag ska se till att dra in biståndet. 

 

Dom jävlarna 

tillsammans med vänsterflummarna 

ska inte tro att dom kan skada mig. 

Visa tattarna. 

Jag ska fan ta mig visa dom. 
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