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prolog 
 
stå med foten i slukhålet 
se hur dom susar där förbi 
bebispölar och papporna 
lastbilar och små massorna 
 
undra över historien 
alltså foten är verkligen 
rakt på väg ner i ingenting 
getting drunk makes it easier 
 
fråga varför det här gick snett 



SÅNGEN OM ATOMEN 
 
I 
 
börja nånstans. 
 
vem vet det här. 
Demokritos, 
till exempel. 
 
denna massa, säger hon 
eller inte massa mer denna göl 
eller mer detta moln 
mer denna sås 
detta ett snor 
eller mer detta gummi 
denna denna massa 
eller inte massa mer 
detta 
detta 
 
detta detta allt oändligt infinitivt konturlöst oöverskådliga 
detta 
 
vad fan är det: 
 
atomen. 
  



II 
 
Demokritos  
hjärnmoder av cellfysiken  
svepandes sin anorak  
av nyputsad fjäderstjärt 
polerandes sin snustunga silvervit  
vässandes äggskarpt  
sitt varmkokta glasintellekt: 
 
atomen är partikeln med kärnan och protonen och neutronen omgiven av elektronen, 
cirkulerandes i molnet som planeten i solsystemet fast mer oregelbundet och svårmätt,  
som alltid befinner sig i numerärt underläge till protonen varför atomen eftersträvar det 
ouppnåeliga balansläget mellan protonen och elektronen genom att lämna elektronen till atomen 
eller stjäla protonen från atomen1 och detta är den enda rörelse som finns. 
 
detta den enda rörelse som finns atomen intill atomen 
detta materien 
som är detta allt 
 
lite som 
lite som cyberspace 
 
lite som  
boule 
 
eller mer 
atomen vill föra sin svällande elektronlem in i atomens glatta trånga 
  

                                                
1 varför neutronen finns vet fortfarande ingen 



III 
 
misstänk det hela tiden 
allting är knulla 
 
kroppen är 
människan är 
djuret är knulla 
och viljan är gnugga gnugga 
 
cellen som kvidande 
trycker in sprutandets hemlighet 
långt i det mörka skrynkliga 
glänsande smöret 
 
fröet och högen 
mm och mitosen 
 
verkligheten är en katt som slickar en mus i musen och människan skärvan av den gnyende 
explosionen 
 
Demokritos 
pristagare av fysikländerna 
storsnusare av silvernatten: 
 
sluta 
 
atomen! 
  



IV 
 
matter being neutral 
matter without will 
matter without purpose 
matter wihtout time being endless and beginningless 
matter being pointless 
 
matter without grief 
 
 
 



SÅNGEN OM SKAPELSEN 
 
I 
 
I begynnelsen är allt 
kan allt bli 
är allt inget 
 
inget värde 
ingen poäng 
inget syfte 
 
i begynnelsen är allt 
sen börjar köttet 
 
köttet med en vilja att definiera skillnad i materie 
till exempel annat kött 
krälar upp från havet och bygger ett hus 
skiljer på sig själv och havet 
definierar: havet 
 
definierar: köttet 
 
definierar: köttet, havet, marken, luften 
stenen, jorden, stjärnan, faror 
trädet, blomman, sanden, gräset 
 
oxen, fisken, katten, hunden 
spåret, svansen, snigel, skalet 
musen, musen, grodan, masken, 
osv 
 
och allt köttet definierar blir existensen 
och köttet skapar existensen 
och allt inom existensen är gällande inom existensen 
 
 
  



II 
 
  
tårna, huvud, könet, hålet 
håret, håret, bajset, maten 
näsan, öga, jaget, annat 
 
hungern, rädsla, leka, älska 
springa, bonka, kåthet, kladda 
svettas, kisset, bunkra, döda 
 
granne, klippa, mysa, städa 
pyntet, källarn, staten, hallen 
gunga, festa, ysta, grillen, 
osv 
 
fritid, annat (jobbet), stålar 
papper, slita, resa, dricka 
snurra, dricka, slipsen, dö 
 
klotet suger saker neråt 
äpplet faller nära trädet 
som man bäddar får man ligga, 
osv 
 
plasten, oljan, grädde, kuddar 
sopor, fjäder, sten, metallen 
romber, lukter, vapen, lacken 
 
maten (djuren), annat (giftigt) 
vakna, gnälla, vilja, gymmet 
ångest, döden, kriget  käften 
 
rymden, tåget, celler, nano 
bomber, masten, Lajka, bilen 
robot, uppåt, slutet 
 
  



III 
 
men det lilla klotet 
med dom små sjöarna 
pillar glasögonen uppåt 
 
noo 
its not wa heppend 
 
drar ett sug i inhalatorn 
 
cause don’t forget bout vegina 
wus clearly remembering them vegina 
and floating round in them all quiet 
minding own business all elone 
when hearing them shouting that shouting 
 
PUSH 
PUSH 
INHALE 
MY FUCK PUSH 
 
and being very desturbd by them shouting 
 
 
THAT’S NOT GONNA 
OH MY FUCKING SHITFUCK THAT HOLE 
oh no fuck that hole’s too small 
oh that’s not gonna 
OH MY FUCKING IT’S GONNA RIP 
 
and being very much deturmnd 
squeezing out of that hole then 
mushing sum that flesh  
getting outta there 
 
squirting sum that flesh up them walls 
 
sum that flesh being her 
with them vegina 
 
  



IV 
 
but 
S H E 
out of meat she 
wouldn’t ever have found it in her brilliance 
to let what little rip in her way 
to let what little fucker fuck her 
what 
 
if flesh rips find stretch 
and if ripping hurts then anger 
and if anger blackens then forgiveness 
 
filling that big bouncy jar with forgiveness at its juiciest 
letting that little globe still dripping her blood suck every last drop of it 
turning it pale pink with empathic emotional humanity 
 
if heart melts find metal 
and if robots lose then grief 
and if grief sours then heaven 
 
and if clubbing seal soars find the Whopper 
and if it still then food chain  
 
and if exposure to all them meatloafers grinding  
rubbing up against each other cumming 
licking mouses and holes all over sickens 
 
if it sickens find shame 
and if shame blocks find villains 
find invisible enemies and movements and pride 
 
and if all this everything confuses find skull 
and fill it with mushy mind 
and trap it with that brain 
to keep consciousness limited 
to structure this matter 
to define logic 
 
she out of meat 
being millions then billions 
creating as going along 
and everything created is existence 



and everything within existence valid within existence 
 
 



SÅNGEN OM JAGET�
 
I 
 
flytta spermastrumpan 
vid den gröna manchesterfåtöljen 
bredvid den gröna manchesterfåtöljen 
 
lyssna på Morrissey: 
 
there is no such 
thing in life as normal 
there is no such 
thing in life as normal 
 
skriv 
 
flytta spermastrumpan 
vid den gröna manchesterfåtöljen 
bredvid dom gröna manchesterfåtöljerna 
 
lyssna på Morrissey: 
 
there is no such 
thing in life as normal 
there is no such 
thing in life as normal 
 
skrev 
 

die Existenskrise ist die natürliche Konsequenz 
einem Selbst in der Materien ohne Unterschiede konstruieren 

    
 
flyttade spermastrumpan 
vid den gröna manchesterfåtöljen 
bredvid dom gröna manchesterfåtöljerna 
 
lyssnade på Morrissey: 
 
there is no such 
thing in life as normal 
there is no such 
thing in life as normal 



 
skrev 
 
flytta spermastrumpan 
vid den gröna manchesterfåtöljen 
innan håret blommat  
bredvid dom tvåtusen  
 
lyssna på Morrissey: 
 
there is no such 
thing in life as normal 
there is no such 
thing in life as normal 
 
skriv 
 
fuck them atoms to hell 
 
  



II 
 
fuck them atoms to hell 
fuck them being same 
 
fuck them pet haters hating pets 
fuck being them 
 
fuck them truck drivers driving trucks  
baby shooters shooting babies in the mouth 
fuck them atoms 
 
fuck them invisible planet enemies sucking planet  
 
fuck them shoppers wanting birth to be production 
fuck them resource dividers dividing 
fuck being them 
 
fuck them fur haters hating fur 
putting fur in cages  
 
fuck them making up stupid fucking ass birthday 
of stupid ass baby cunt kitten 
can’t even get drunk dealing with their stupid fucking stupidity 
fuck them in the butt being them 
 
and fuck them fucking everything to fuck 
 
and fuck them assholes pressing them buttons 
eating their celerysticks bathing in barbieblood 
in their houses made of lard 
pressing them buttons 
 
  



III 
 
and fuck them saying the brain is a construction constructed for logical decision making  
based on current human agreements 
and fuck them saying anxiety is a natural consequence of being same  
while making up the self different from other selves when everything is atoms 
as it would make it easier 
 
and fuck them atoms 
and fuck them atoms straight to hell 
 
and nothing makes it easier 
and nothing gets easier getting older 
and getting drunk makes it easier 
and if not  getting drunker 
 



SÅNGEN OM ISBJÖRN 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAD GÖR DEN HÄR!!!!! 
 



II 
 
Hur har den mage 
att stå här 
och existera 
är den dum! 
 
Vet den inte 
att den dog ut 
för längesen!�
 
Och varför 
är den inte ledsen! 
 
Är den dum! 
 
  



III 
 
Just det här exemplaret, säger den 
dog ut innan definitionen 
utdöende som ett ickevara 
 
så att dens atomer 
borde röra sig 
mot andra atomer 
bryr den sig inte om 
 
och läser sin lilla dikt: 
 
hva om 
dette ikke var 
en egen ikke 
uten til 
være motsatt 
en til 
 
takk 
 
  



IV 
 
Den är helt enkelt bara nöjd. 
 
Som utdöd 
har den äntligen 
något att fundera över. 
 



SÅNGEN OM GUD�
 
I 
 
till dom gamlas lägenhet 
men följ lukten: särskola,  
småkakor (glömde bakpulvret) 
ta av skorna 
 
eller ta såna där blå 
 
det första är alltid att dom gamla glömt vem alla är 
nu är det väl ingen som inte går i skolan 
sen tolv år 
man får inte bli arg 
 
men det kan ju inte vara möjligt av tiden att vara såhär stilla är det något fel 
 
dom kommer prata om det tråkiga 
länge 
tygla benen som vill springa 
barn sitter stilla här 
dom kommer prata om småkakor 
och pendylen pendylerar, tock tock 
dom kommer prata om döden för att dom gillar den 
sorgen och småfåglarna, zebrafinkarna 
såhär gick det med zebrafinkarna: 
 
dom gamla glömde skilja på fågelmaten och fågelsanden 
picture that 
 
nej men stå ut 
för snart kommer det 
dom gamla kommer prata om gud 
det är här den bor: 
 
  



II 
 
il est né dans l'étable  
pour créer la création  
cette nuit avec l'étoile  
il a créé Abraham et Abraham était le père de Sara  
qui était la petite cousine d'Ismael,  
qui a eu des contacts avec Joseph, Moïse, Ruth Lea, Abraham II, Habackuck, qui était le frère 
d'Achille, soeur de la lune, ce qui a donné naissance à Isaac, Benjamin, Rachel, Jean, Joel, 
Emanuel, Jésus, Matthieu,  
a erre dans le désert 
a reçu la manne du ciel  
a jeté des pierres dans des maisons de verre  
a metté le feu au buisson  
a guérit le paralysé  
a mangé le corps  
a bu le sang  
a déçu 
a ouvrit la mère 
a laissé les enfants de venir 
a pris cette pierre  
a gravé dans la pierre: 
 
-existing for the pleasure of existence is not allowed 
-creating the creation is not allowed 
-being kind for the purpose of kindness is not allowed 
-liking oneself is not allowed 
-enjoying anything enjoyable is not allowed 
-children are not allowed 
-obeying is the only thing allowed 
everything wanting to be fucked will be fucked and this is the law. 
 
och från den dagen var människan inte skapare till skapelsen 
och pendylen pendylerar 
tock tock 
 
 
 
 
 
 
 
  



III 
 
Guds sång: 
 
fuck you 
  



 
IV 
 
Och dom gamla byggde en stad runt guden 
hus och betong och kaffekokare runt guden 
en taggtrådsmur runt guden 
och stenarna i muren var: 
 
jaspis, safir, kalcedon, smaragd, sardonyx, karneol, krysolit, beryll, topas, krysopras, hyacint  
och ametist  
 
och pendylen pendylerar 
tock tock 
 
 
 
 
 
 



SÅNGEN OM SVENINGVARS�
 
I 
 
en fisk i sjön vill smyga 
en fågel vill ju flyga 
en Adam å en Eva vill 
på kärlek leva 
  



II 
 
dealing with this finding 
brain says 
then should accurate conclusion be  
that it could not be definied  
unless there's purpose in this mess 
  



III 
 
leading to the logical assumption objects if then structured by their function in atoms forming in 
system of improving being not as being but as movement and reality delaying this improvement 
should all activity aim for efficiency freeing itself never to indulge in acts without effectiveness 
including not having to fold socks 
if not in need of socks 
  



IV 
 
och alla vill ha någon vän att hålla i hand  



SÅNGEN OM MORDET PÅ GUD 
 
II 
 
Men Nietzsche kör lastbilen 
rakt in i folkmassan 
där Gud råkar stå 
 
 


