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En rätt så fiktiv diktserie om digital narkomani och regression
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—
hur ska jag rulla ut ur 120-sängen
köpt på hästens på kredit
så trojansk och ståtlig
brännmärka namnlappar på alla mina ägodelar
inget är vårt
var kan jag hyra en cirkelsåg
och erövra delen av sängen som är min
skärmarbronx i folkmun
vill att jorden ska kläcka en ny ö — ett surtsey reserverat för en
__
denna inhägnad kväver mig
en labbråtta på astrazeneca
notifikationerna
cementerar mina fingeravtryck
karlssons pedofilklister
armarna klibbar på QWERTY
hej vladimir
jag ser ditt ansiktslyft
talgproduktionen behöver en guldskål att tömma sina reservoarer i
råkar ta colgate istället för hudkräm
och hela världen har tagit en shuttlebus
lämnat mig i badrummet
avdankade elscootrar i fatbursparken
konkurrenterna kluckar berusade på batterisyra vid mälarens botten

__
och läkarna sa
och sjuksköterskan sa
och receptionisten gäspade
SÖS är ett spökhus för vuxna
din kropp är som en 70-årings
mina öron censurerade prognosen
en adventskalender av vita plastburkar med kryptiska etiketter
meditera med bluetooth
rekrytera en god vän och få 6% rabatt
Alexas AI är gjord för att registrera ditt tonfall hon finns här för att trösta dig
om du inte bryter
tandkronorna rispar mot tinningen
håll käften
förlåt nu förstår jag inte vad du sa kan du tala tydligare?

____
ekonomisk välsignelse
milleniebarnen bör brinna och sprudla
t-celler i avloppet
axonrester i badkaret
flinten påminner männen om att slutet kommer
deras m
 emento mori
hårlinjen inget kan sås på
kronisk missväxt
en brunn av självförtroende som sinar
vi förväntas skapa oväder av produktivitet
där dagarna är tandlossning
blixtarna ska spraka på himlen
en peepshow för gudarna
förstasidorna ska prydas
av beskrivningar på kulor som
genomträngt de minderåriga fåraherdarna i mjukis
VIP-paket
de hemlösa är front row
natten är inte mjuk
inget eldupphör

___
högstadieflickor som sörjer spräckta skärmar och guldfiskar de glömt att mata
vilda män som fångar odlad lax
gentrifierade bybor stöttar operation smile
jag betalar förvisso skatt men malous dotter föddes faktiskt också med gomspalt
de som är efterkoksade på bagarmossens loppisar
det är lugnt att vintern är så varm
snö finns
de bjuder sina ätstörningar på rosmarinknäcke ibland
yllemössorna från en studio döpt efter en godartad hudsjukdom
agerar surrogat när de glömt kondom
___
jag snavar på rötterna
dataintrång bland kullerstenarna
sjunker ner i asfaltshål
en alice fast i ledningen
inte ens 5G kan hissa upp mig
någon ringer journumret
ingen får se mig trilla
visst ser jag markens knotor
men kan inte dechiffrera dess nätverk
jag gasar på men backen är en hängsnara
hammarbyhöjden sveriges hollywood hills
snarare golgata
kryper upp som en pissmyra
kroppen sitt eget motgift
nervernas kommunikation lika raffinerad som google translate
jehovas vittnen viger livet åt handskrivna brev, åt kort i word-art utdelade i fruängen
ringer mig och talar om
att de har videor för barn och unga som är pedagogiska på hemsidan
men jag har inga barn vilket jävla hem j a nje govorju pa ruski

___
fysikerna hade fel om strängteorin
allt är gjort av sladd
ryggraden är made in china
en reservdel
vem har snott min biologiska adapter
ersatt den med ett lapptäcke av lögner
ge tillbaka den, fast analog tack
___
förlöst ur en midsommarstång
i wish
ingen kontantinsats
telefonförsäljarna vill brännmärka mig med autogiro
redaktörerna skattar sig lyckliga vid midsommarkransen
när de kläckt ägg på köksparketten på visningsbilden
pissar på oss utan lånelöfte skänker lite comic relief så barmhärtigt och bjussigt
bekräftar att de är trygga nog att sälja
inga algoritmer behövs här
cykeln parkerad utanför ett bibelcenter
konstgräsmattor min enda kulturtillgång
häller ut gummikulor från skorna
tumavtryck på cigarettpaketetet med återvunna bilder på polsk lungcancer
ett erasmusutbyte inom ramen för EU
måste dra ur kontakten
tuggar på tändstickskanter

___
turisterna ber om det
vill låta pekfingret penetrera prinsesstårtan
när det flyger aerosoler från veganens mun
när han greppar om konditorimontern och skakar
jag vill slunga chiapudding på honom
se den flyga i slow-motion
vurpa för att slutligen studsa mot frontalloben
se innehållet välta över honom
se han välsignas av ett surt gräddregn
bäst-före-datumet passerat
min tid är kommen
luften är fri
ajde jag är en eurasisk fågel fenix
ler
slänger en kyss
vi tar inte AMEX här
frukta mig som du fruktar ingredienslistan

___
namnskylten reserverad åt mina kromosomer
mina vänner smeker sina kulmagar
de ska ha babyshower
de har hyrt en doula
var
från flashback
hon som ska viska att de är bäst och starkast och mäktigast i världen
att inte ta någon skit från läkarna babe
hjärnmassage åt förstföderskor såsom diktatorers tjänare blir smickrade
de ska skrika på barnmorskorna och droppa eteriska oljor
i deras gap
dem de säljer via en farao som inte finns
pyramidspel av miljoner som aldrig kommer
så frikyrkligt
låt mig bada i varanasi
svepa glas av ganges bakterieflora
skål för probiotikan i tiden
l’chaim

____
och låt oss skåla för att mina spår kan finnas i
pappershanddukar på den antiheroinbelysta toaletten i hallonbergen
i mitt läppglans
min kroppsfettprocent
alla mina spår
banköverföringshistoriken
all i want for christmas
skyddad identitet
SÄPO kan inte ge mig en
partiklar av diesel var jag än andas
hornsgatan en tjur som inte går att dra i
lockas av kaksmulorna till luftrenare från aliexpress eller ebay
___
Xi Jinping ser mig
eyes wide shut
han synar min nacke
kablaget är matrix
piller ges bara på recept
akupunktur
snälla kan ni inte
för en extra liten summa
punktera minnet och konfiskera luren

____
det här är världens största knut
jag svär på hedern (som jag förbrukat)
knytnäven mot klagomuren
slår och slår och slår och slår och slår
en gympalektion med blodröd matta
jag kommer inte över
SJ måste ta sats över centralbron
schengen är inte för sådana som mig
hårtovor utan dess like
kammen går sönder
kalkbrott
mögelsporer online
virus och
pormaskar gömda i serverhallar
rum jag inte kommer åt
det kallas för “dark web”
bezos änglar tror de är berghain
slutar jag
så finns jag inte
om jag väljer att sluta finnas utan att dö
om jag inte filmar mig på gymmet har jag svettats då
om jag inte dokumenterar bakteriekulturen i vinglasen är jag en usling då
om jag inte—
berätta inte för någon vad du tjänar

—
har ingen pennvässare
kan inte skissa upp en hotbild
min pappa är inte död

—
min mamma springer på gym och går på pilates
spetsar gröna blad på villeroy & boch-bestick
hon kommer vara kvar för evigt
bakbunden med en uppsägningstid
avtal krypterat in i märgen
kommer sänkas ner i jorden
klorofyllt skeletal

____
han ser inte mig han ser en schablonbild
i folkmun kallas han för PV
och även om jag
skulle ändra på
mina läppars tjocklek
lasra bort leverfläckar
vaxa bort min trampstamp och fräta sönder min utväxt
uppväxten
rötterna gödslade på
modersmål
statliga tv-kanaler
och teism
injicera celluliterna med valfett eller vad det nu är man får
skulle Inez fortfarande vara Inez
skulle min själ
skoja tror inte på själen
lösas upp i nescafe

___
drar jag en britney
tar jag en för laget
sveper jag ett nyårslöfte
hör jag rakapparaten surra
texas motorsågsmassakern viskar i mitt öra
ingen tar kontant
de tror jag håller i mjältbrand
swish, min älskade fotboja jag inte kan smita undan
hur leker man kurragömma med kronofogden?

___
som alice walker sa
aktivism är hyran vi betalar för att bo på jorden
denna planet
har inga hyresrätter

___
mitt hår skulle kokas i ett rykande östersjön och säljas till löshårssalonger
dyka upp anonymt i periferin på en reklamtjejs bild av sin sponsrade renovering
även om det skulle ske naturkatastrofer
massmord eller bombdåd
skulle dessa aldrig sluta dansa ombord sina båtar
i de gröna buktarna runt hörnet av en kaj
i en bananrepublik
här hemma skulle vi rasa men svälja det
känna osämjan vidga sig i strupen
när ljuset dör
lyser skärmen än
scrollen en motionsform som aldrig kommer dö
vi smörjer oss med villkoren

___
för fet för att jobba för h&m-gruppen med nyckelbricka
klippande fransrad och
intrasslat tuggummi
ctrl + alt + delete
___
alla drömmer om en fanbase
bada i armar som fraktar dem
ända in i skogskyrkogårdens kärna
kultstatus
bli en greta garbo
masskopierad
få bostadsgaranti bankomatens kranskärl
tacka päronen för generna
___
skulle jag ta ett dagsjobb på IKEA skulle
halva
volleyboll-teamet känna igen mig
aldrig i livet att jag skulle scanna billy-bokhyllor åt killar som
citerar Mao och
begår incest med
sina nyliberala kusiner och kör vätternrundan
third culture kid
ett tredje världskrig ingår
personligheten på kontinentaldrift
alla myers briggs-typer på en gång
kallas för kameleont men jag får inte fäste
diplobrats i omklädningsrum

___
kan man bli stum senare i livet?
skulle bli deras välgörenhetsprojekt
de tycker så synd om
sorgflor och stödlikes och stödperson och presentkort på arken zoo och krokodiltårar
jag vill inte ha någon på besök när jag är nerpissad iklädd blå plastblöjor
granne med leukemiker och glutenkänsliga
förmultnad myndighetspost

___
amnesi då?
bara fnysa
rycka på axlarna
skratta som man gör när man har tre rum och balkong innanför tullarna
nä nu tror jag du måste ha tagit fel på mig
jag känner inte dig
slickar i mig det
som ett vinrus
mobilt bank-ID
pank i verkligheten
siffrorna på kontot tagna gisslan av en ukrainsk tonåring med brinnande mungipa
utrotningshotad om jag glömmer min personliga kod
septisk chock vid mötesbokningar
ortsflykt enda vägen ut följer endast gröna gubbar
___
kronisk alkoholism kan göra schweizerost av hjärnan
men det är för dyrt

___
försöker hitta mitt hantverk
ombord på ett rymdskepp
min bakgata är ett jordskred
bibliotek av tungor
önskar jag var polyglott
kramar ur hemspråk
glosorna i kollektivtrafiken
spottar i en pressbyrån-kopp
spritsar ut stavelser genom tandraden
ler som en fucking halvmåne
åh vilken snäll flicka

___
bunkra för att försvinna
köpa tills man inte behöver mer
skyddsrum
polygamt samröre mellan mig och aluminiumburkarna
ett kink åt alla preppers

__
andetag som inte räcker till hjälmar som blänker i natten
cyklar från biltema pulserar vid broöppningarna
vaderna skakar i de marmorerade trapporna innanför portarna
dolly parton
nine-to-five
före sin tid
före bolt
före ubereats
före frysboxar
millennieskiftets sköldpaddsskal
vrålrosa suits
i gigekonomin

___
språk är buckle up baby och bombbälte samtidigt
lite som gud
för att älskas för att underkastas

_____
skallgång över pipas på kliniken
och tuggummiklister
kan inte entreprenörerna sälja solsken på tradera
kan den inre vilden finna mig
lära mig att tyda stjärnor och så vidare
ge mig en orienteringsmedalj
en provisorisk lyckoamulett
free spirit
ekonomiskt oberoende
skona mig göra mig till en del
av klanen
ingrosso

___
var är han
finn Waldo på ett syrianskt bröllop
här är vi fyllda till bredden
fastän långborden markerar landsgränser
är jag precis vem som helst
disco
dinglande guldkors
ett tortyrredskap runt halsen
krossade glas och melodrama
hjärtat dunkar
basketkorg
flätad med glödande kol

___
etanoldoftande prylar i ett rum
på Shurgard storage
bemanningsbolag lägger sig mot gommen
timanställd på ICA-koncernen
kopior av aleppotvål finns också på dollarstore
___
drog ut kontakten
så
nu är alla borta
haha
blankt
transcendental minimalist
död kvinna på e4:an

