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“Vaccinepas. Fordi det aldrig gav videnskabeligt mening. 
Myndighederne oversolgte i min optik vaccinerne for 
deres evne til at beskytte mod infektion og transmission, 
og associerede dem med frihed for restriktioner, selvom 
restriktionerne var et politisk valg.

De oversolgte også, hvad vi vidste om de nye vacciners 
sikkerhed. De underkommunikerede om det faktum, at 
alvorligheden af COVID-19 er meget afhængig af alder og 
underliggende sygdom, og at særligt unge raske mennesker 
ikke var i stor risiko, og de ignorerede i lang tid data, der 
viste, at naturlig immunitet er stærkere end vaccineimmu-
nitet. 

Vaccinepasset tvang en masse raske unge mennesker med 
lav risiko for alvorlig COVID-19, inklusiv nogle, der alle-
rede havde haft COVID-19, til at lade sig vaccinere, selvom 
mange slet ikke havde lyst til det. Nogle sad og græd, mens 
de fik vaccinen. Det krymper sig i mig at tænke på. Og jeg 
frygter, hvad det koster på tilliden til myndighederne på 
den længere bane.

Hvilken restriktion er du mest tilfreds med at 
slippe for?

-

Christine Stabell Benn, klinisk professor

11. april 2022



30. januar 2020: Igen, igen

Noget ulmer i det fjerne
livsform uden hjerne
rykker folk fra domfattige
til fattigdom 
i diktaturets guldnæve
nævnende grumt grumset Wuhan-data 
griner som et inferno ad dem
der ikke kender historien
om forretningsfyrstens kælevirus
hvis tentakler 
stikkes i stakler
til de vakler!

Igen, igen verden et bolsje på Fandens tunge
igen i geniale gloser
svineinfluenzaens influencere grueligt glemte
horisontens flammer vil ildne hukommelsen på gled
en chance øjnes af teknologiens smed
danskerne spidser ører  
uvidende om
at de kunne blive skøre. 



23. februar 2020: Popcorn

Brændende knaster 
og grådige fantaster 
løfter frygten der lurer og truer og suger
kassen ud til W.H.O. is it?
Situationen spidset 
mon det gode hjerte kan bryste sig af statistik
når man undersøger dets historik?
Allerede er alle rede 
Pfizers farisæere fejer marketing klar
til at holde bolden for nar
og medierne 
gnider sig i hænderne  
når befolkningen klaprer med tænderne
en ny verdensstjerne træder ud ad fiktion
som en dæmon
ud ad spejlet
og ind i iris
hvor der poppes popcorn.



Hvorfor håner de mig
når jeg siger
de vil lukke landet ned? 
Hvorfor tilsvines jeg
når jeg ytrer
de vil stjæle vores frihed?
De vil kalde sig beskyttere
de vil bilde os ind 
at det er for vort eget bedste
de vil bruge Mette
de vil få hende til at spjætte
hylde sig selv på akkorderne
så kun svageligt høres
tangenternes tuden 
fra tastaturet 
der programmerer befolkningens inaktive virkelighed
for ulidelige er tonerne
af kontorets smalltalk
der ikke fatter falsettens alvor.
Alle gjort tonedøve af algoritmens allégro 
skalaen er forvrænget
usynlig er hånden
der forgriber sig på ånden
og udsat er jeg
når jeg skuer progressionen
i missionen
om at stikke os
med ny pengetekno.

4. marts 2020: Djævlens klaver



18. marts 2020: Lockdown

Søerne spejler sig i roen
ikke en sjæl på broen
ikke et øje på Nørreport
trafiklys skifter forgæves
og en flaksende svane pløkkes ned af en stråle
der flugter langs Strøgets forladte facader
fliserne takker ydmygt
for en stund af henstand
fra homo-sapiens konsumeristiske marchtramp  
stilheden så pirrende 
at storkene pønser på at lette fra Springvandet
og under disse lyserøde skyer
kaster jeg mit legeme i surrealistiske piruetter
ud over Højbro Plads. 

Jeg synger som en galning 
And I Will Always Love You i F#5

når kun Den Lille Havfrue udgør mit publikum  
da jeg projicerede min krop
i en lang linje 
ud til Langelinie
og tilbage igen 
for blot at konstatere 
at Amagerbrogade 
er mindst lige så postapokalyptisk omblomstret som Bryggen
der brygger på en diset plan
og havner i havnen



der favner i favnen 
så smukt nu!

Alene i verden! 
Usete detaljer i periferien
farvelægger døde skygger opad Diamanten
og tager vejret fra mig
vidunder på vidunder udklækkes som æg
i skær af urbane ædelstene
jeg blændes
og nervesystemet kvitterer med gåsehud;
samfundet fungerer jo fabelagtigt uden drift!  
Aldrig før har luften været renere i København
jeg kan ikke stoppe
jeg kan ikke stoppe med at løbe!
Jeg vil være stakåndet
blodet
ud ad mig
Gud, vil du tvangsfodre mine øjne?

Flæsker al denne city-foie gras i mig
før zombierne vågner fra deres desillusion
og genoptager forureningen.



22. marts 2020: Hamsterhyl

Venstre uppercut krydser kæben
morbid skalle flækker læben
krum næse brækkes af albue
vi befinder os i Nettos myretue
emballage sprænger i modtryk
for turbohændernes fremryk
spyt i fjæset – savl i luften
hvor er fornuften?
Undres en lille grøn kjole 
mens hun ser sin mor 
forvandles til en zombie
i kampen 
om den sidste pakke Lambi.

Længere nede ad de raserede stier
væk fra sektionen med toiletpapir
står slaget om butikkens flæsk
gammel mand rækker ud og får tæsk
muskelmand fylder sin favn
hans behov  
er halvdelen af København
vred boblegænger 
lykkes i at nakke en pakke
sparer ikke på grimassen 
sniger sig forbi kassen
og skulle samvittigheden blive plettet
kan det sælges til overpris 
på nettet.



4. april 2020: Mørketal

Skyggerne gror
hvorfor lyver Mette om nedlukningens anbefaling?
Hvorfor censureres mit digt 
der forudså det? 

Hvorfor konkluderer de på uvidenskabelige tal
og groomer os til vaccinevoodoo?

Hvordan kan det være
alle omkring mig
skriger du er dum

når jeg forklarer
at de vil nyde nye nåle i de små?

Hvorfor er al tale om proportionalitet nu ulovliggjort? 
Stadig sammenligner de 
Danmarks sundhedsvæsen med det italienske
hvorfor tabes det til tabu
at det der faktisk dræber danskerne
er cravings af egen cancerkultur?

Lyset blokeret
af censurmur
surmuler 
på vej hjem fra gåtur 
får lyst til at flå tankerne ud af slimbolden
og plastre dem som graffiti langs Christiansborg



hvor
skyggerne gror
i magtens malente maskinrum
som mangler 
at lufte ud.



2. juli 2020: Sort sommer

Vi er på den anden side
af dagens pløktomme mismasker
klokken er 01.20
politiet har beslaglagt Bryggen
politiet har beslaglagt Parken
livsbyen er lukket
for de siger 
det er på denne tid af døgnet 
virus er farlig
for uansvarlig
er man i natten.

Savnet  
følelsen på begyndelsen
af uforudsigelige øjeblikke
der ubarmhjertigt 
katapulterer dig igennem himmeljuvelernes collage       
vi flækker en fustage
som et flammehjul i ekstase
ud i kredsløb   
smelter i atmosfæren på vej ned
en kamikaze
af 1000 breezers brændende brandert
der eksploderer i alt
hvad det vil sige at opleve sig selv 
som en ung sol med vinger
og kneppelyst som en swinger.



Så i Glenteparken
efter Glentekroen lukker baglokalet
laver vi den dynamik
der antænder lyrik
ildsuset 
til at bære ansvar om dagen
vi har bygget et floor
Everytime We Touch! 

142 bpm! 
Ved hvad det vil sige for dem
tiltrækker hurtigt de blå blink
stormer pladsen 
jeg får én på kassen
der var ingen dialog
før de slog
øjenvipperne af Sofie
eller før de tog
telefonen fra Max
der optog 
næveregnen falde i blitzende kaskader
vores kroppe rammer græssets flader
håndjern kvæler mine håndled
kigger op i stimulerede strisserpupiller 
trekantede ord 
presses ud forbi hans gumlende snekæbe
og lander som spyt ned på min overlæbe:

”Så lær dog noget samfundssind man. Folk dør!”



Og som en sejrssouvenir
gjorde politiet sig selv 
en soundboks rigere.  



27. august 2020: Maskeballet

i dette syn af mundbleer på rulletrapper
kan jeg for et øjebliks amnesi 
være i
at hun under lockdown fik diagnosen for sent
og er dømt til cancerdøden

iblandt flokken af ansigtsløse eunukker og mamelukker
står mit frie fjæs for skud 
fra Kongens Nytorv
til Frederiksberg Station

i sekunderne før dørene åbnes til M2
overvinder en af dem sin Tiktok-attentionspan 
og stirrer på mig

i frustrationen over et moment af selvbevidsthed
stikker han min nøgne kind et slag
dørene lukkes bag os

igen rammer hans hånd mit kindben
denne gang tilført kropsvægt

igen og igen langer hans hånd min kæbe og næseryg
denne gang med hele kropsvægten

i opfyldelsen af den danske drøm om total offentlig anonymitet
holder de øvrige passagerer med håndlangeren



og de hepper med kameralinserne

imod mine impulsers kalden
lader jeg ham fortsætte

i mangel på parader
opstår et spejl

i et hævet ansigt
giver jeg ham lov
til at se sig selv



11. september 2020: Hvor er du?

Børnenes blødende blikke
barndom refunderes ikke
tildækket mor
hvor er du?
Skrig fra lyn i skærm
kalder til lænke
kan ikke tænke
kun udvikle et nyt køn
hvor er du?
Forvirring med faldskærm om munden
spytter i et mesterværk af et menneske
ber til Gud
og får en testdildo i snotten
hvor er du?
Gemmer du dig i den syrlige sitren
der sprætter brystet op i længslen efter et kram? 



3. oktober 2020: Morder

Jeg flytter kølediskens låge
overfor mig stirrer en maske i tåge
han ryster på hovedet
så det ryster i hele Føtex
jeg beskydes med blod fra hans sklera
kan mærke det mase
kan mærke det knase
ser hans cerebrale metastase 
over mit manglende mundbind
mon jeg har dræbt hans familie?



4. oktober 2020: Mareridt

Ensomhedens gletsjer 
maser mod folks stresskirtler

de falder i søvn til frosne nyheder
der nu er små videoklip 
klippende en gal guirlande
i antallet af sekunder

jeg kender ikke længere mine venner
og de kender ikke længere mig



18. november 2020: Mink

Lykkelig er minken 
der ikke længere pines i et bur 
frarøvet sin natur
lykkelig er dansken 
der tror på lovbrydende statsminister  
skide sympatimedister
og drysse falske tårer
ud over nassende nyheder
zapper hypnotiseret videre
indtil Jette
lægger krop til død
af ensomsavn på plejehjem
hvor bærer det hen? 
nærhed forbeholdt kærester
serier sniffer pixelkokain
fordi festen
smed min ven ud over de 10 mennesker
det må snart
stå klart
at dette ikke stopper 
før en ny krise kan overtage
kun en ny krig
kan velbehage:
Putin putter plade
gør klar til at stikke flade



20. november 2020: Afsporet

Samvær 
blevet til skamvær
når videnskab
ikke lytter til videnskab
skabes et tab
der får fattigrøv 
til at samle mundble op
fra perronens affaldsbøtte 
så han kan tilgå
Hovedbanen



6. februar 2021: Gul luft

Bevæger mig fremad i den underjordiske orm kaldet metroen.
Omkring mig har de maskerede zombier mistet troen.
De har fået at vide
hvis de tager mundbleen af
slår de hinanden ihjel.
Welcome to the artificial subway hell! 

Ingen tør ytre et ord
stilhedens tumor gror.
Livet vil føles
men de står bare og glor.
Alternativt sidder de på sæderne
med lykkelyde i ørene og udtværet glas i øjnene.

Og mens de scroller sig ned 
til en faktaresistent migræne
der trigger amygdalas sirene
kondenseres den perverse ensomhed
stinkende 
af tungt tis i luften.

De forpinte blikke er i virkeligheden sindets patologier    
der skriger
og som ormen er ved at nå Frederiksberg Station
taber oprørets hjernegnist til drømmen om
at en magisk sprøjte vil hæve forbandelsen
så vi måske
må blive mennesker igen.



12. marts 2021: Det smuldrende sinds symfonier

I dag svæver jeg over Rådhuspladsen og må konstatere
at hjernen ikke fatter hvad der sker 
eller i det hele taget fungerer.
Hvis du var her
ville du mærke 
tomhedens svulst dunke i Københavns hjerte.

Det er marts men folk smiler som sommerzombier 
bag kinesiske masker lavet af voodoo 
fordi deres liv er et vanskabt spil ludo. 

Folk snitter restriktionernes hvide snit 
mens de ofrer frihed skridt for skridt
til en salme et selvmedlidende mareridt.
Nogle varmer sig på det syge samfundssind. 
Deres moral vil ikke lukke dig ind. 
Andre kradser øjeæblerne ud 
fordi det er bedre at være blind. 

Selv flyver jeg fra vakuum til vakuum i håbet om
at et af dem har gravitation nok til at forvrænge mig. 
Omsmelte mig. Udtvære mit omrids. Gøre mig så deform 
at jeg aldrig behøver at forholde mig til homo-sapiensnorm. 
Alligevel! 
Skyder mit hjerte lige meget stråleflor ud over hende 
der tog sprøjten to gange for at være sikker 
som ham på Strøget der sidder og tigger. 



For der er ingen vej udenom Mette eller Men In Blacks retfærdigheder
så længe frygtens porer sveder 
som en feder 
på den pædofile i børnehaven der beder. 
De
der hælder situationens vand på egoets mølle 
må i sandhed siges at være sølle. 

Og som jeg leviterer her og tuder i offentlighedens usynlige væld 
er jeg overhovedet ikke en narkoengel bedre selv. 
Lige over mig svæver refleksionerne fra tusind spejle der skriger. 
Skriger 
at jeg ikke er andet end et udvidet sortiment 
af uregerlige følelser og barnlig adfærd. 
Lige under mig muterer et kommentarspor befolket 
af mindreværdets trolde 
der gemmer sig bag virtuelle skjolde. 
 
Billeder 
og andre soniske mindemolekyler rikochetterer rundt på pladsen 
hvor vi plejede at være fulde 
men i dag er der kun kulde. 
Minusgraderne bider i en UV-udsultet lockdownhud 
hvis celler stadig erindrer et paradis på sidegaderne 
hinsides det grå inferno. 
Har du snydekoderne til denne virale verden 
smelter illusionen bag dit bryst 
som en tåre i tavshed fordamper uden trøst. 



Jeg kendte en heltinde 
og ja, hun var kvinde 
og elskede at vinde. 
Hun gnavede lænken over til det klæbrige Netflix-fix 
og slettede sin Instagrambiks. 
Nu ved hun hvem hun var før hun blev født. 
Og fra hullerne i psyken hun har blødt 
blomstrer orkideer af den saligste sindsro
flyver tonerne fra håbets hymne ud over en tom koncertplads. 
Cyberpublikum sukker. 
Det er for helvede da også ligegyldigt 
når ingen af os tror før vi bukker. 

Vores målestok for norm er slået ned
til en subkulturel boble i egen bevidsthed.
Og hvis dette budskab synes banalt
er det nok fordi du har taget det analt.
For i virkeligheden er det reduceret til et pas 
der kun giver plads 
til medicinsk apartheid. 
I denne krig 
stikker vi ikke naboen 
vi stikker os selv.
Stikker os med blår i øjnene samt ineffektivt biosubstans. 
Det er et pianoriff 
de undtagnes jødestjerner. 
Prøv bare at flygte! Gem dig bag skærmens millioner distraktioner 
tilegn dig visdom fra de guder 
der nægter at indrømme fejl. Det er ikke kun i din lejlighed.



Hele byen bløder. 
Bløder betændt tankeslim
sårene forpuppes! 
Beskyttede fantasier bekriger usle energier 
for du fortier 
de gule melodier 
der skriger 
som manier 
i det smuldrende sinds symfonier.



20. marts 2021: Glemsel

Ihukom intet
antiasfalteret skikkelse 
med stjerneskin i hånden
faser sig videre på den anden side af bækken
gør sit udtryk i vintergækken
får min glade nabo
til at glemme
vi denne dag 
skamferer drøm
psyke og demokratisk integritet
for kun 179 indlagte personer.
Et absolut ironisk antal
afspejlende 
et cirkus af olympisk inkompetence
et absolut gøgl med tilstrækkelig mængde freaks 
balloner og akrobatik
til at udsvede
det ikke var længe siden
at Gesundheitspass
var en gal konspirationsteori
strålende amnesi
er hvad der kan ske
når huskesjælen savner smagen
af Zyklon-B



26. marts 2021: Helvede griner

Som historien reduceres til demens
lider vi samme konsekvens
lige fra pyramiderne 
til pesticiderne
Sultans sabler 
til Napoleons variabler
opråb 
dømt til guillotinen
liv der sluttede i minen 
Kong Leopolds latter
tog negerens datter
bøtteskrig
i skyttekrig
fra gaskamrene til Gulag
kejsere uden format
til Islamisk Stat 

Milliarder kroppe kastet i graven på vej mod frihed

men vi slap den
til en viral forkølelse
iklædt en følelse 
af samfundssindets falske empati.
Og frem for at investere i den teknologi
der kunne forhindre klimakrig
købte vi recession, test og nåle
som magten tvinger os at tåle



Det er magelighedens kagesejr! 
Bagedysten vinder
livsgnisten svinder
koma
og som sandhed visner ud i spiralerende kaos
Griner Helvede ad os



30. marts 2021: Tid

Så gik solen ned i SARS
det viste sig at være undergangsdemokratisk bras
nu det slut med at fedte
tid til at smitte



2. april 2021: Eksil 2021

Øjeblikke i ruderne 
keder sig i byen
bliver ét
og foreviget med gadernes plastikemballageæstetik 
og for 50 frames på Tagensvej
var jeg ikke længere et blåt øje
men en ung muslimsk kvinde
uden jomfruhinde
på vej til abortklinikken
for at teste akustikken.

Det var først på Nørrebrogade
da det væltede ud med kirurger 
fra 5C’s blinkedøre
at det slog mig;

Uddannelsesniveauet må være steget drastisk.

Det gjorde mig til en hydra 
og derefter et psykedelisk jordbær
bevidst 
om selvdestruktionen 
kodet i mine celler
kodet i en dansende prisme
af refrakteret DNA
videreført til en mærkelig Mærsk-container
på Nordhavn.



En halvstiv truckfører så mit deforme fjæs 
og brækkede sig på stedet.
Pludselig fandt de krystalliserede mutationer i mit hoved
sig selv så vulgære
at det kaldte på en metafysisk metamorfose
der følger 
vanviddets bølger
radierende fra Nordvest-opgangenes ærlige drømme
om huslejehenstand
men nu er jeg slentrende
en luder i en verden uden fortov.

Heldigvis er der ikke langt fra Trianglen
til akutmodtagelsen
når trolde og 8-bitpolitikere 
samles der
hvor nattens flasker står tomme.
I parken så jeg en hjemløs komme
i sin lomme.

Og da han var færdig med at hakke
endte jeg med at nakke hans jakke
og tage midnatstoget mod Korsør;
Desperat
for at føle andet end skærm 
der fremprovokerer sperm.

Nu sidder jeg her i stillekupéen
men hvor er mundbleen!?



Råber kontrolløren
der sniger sig ind ad døren.

Jeg svarer; at ingen restriktioner
i dette univers
kan tæmme mine vers



29. april 2021: Cringe

Hovedbanen

Mærker deres laserøjne
savlet koge bag bomuldsklappen
som de flyver forbi mig
for selvom masken holder deres kæft
brøler zombiernes købte tanker
højere og tydeligere end sommerhimmelsol
at jeg er underbegavet
da jeg ikke rummer omfanget af fantomvira 

Forbipasserende stimer stimuleres
jeg hades 
fordi jeg har mistet evnen til at maskere mig
kan ikke længere camouflere mig 
du væmmes
fordi jeg siger de ting
du ikke vil høre
men der er ikke noget at gøre
for jeg smitter
og min virus er så cringe
du ikke kan stoppe med at binge
pludseligt dør
skellet mellem cyberpandemi og idioti
og tilbage står idiosynkrasi 
på en mur 
af krænkede kvinder
med indædte minder



klar 
til test

Umyndiggjorte mennesker 
fatter ikke at fatte
at deres indsats ikke er andet
end datastrenge
silketråde i edderkoppens spind
kald det samfundssind

Mettes liderlige løgne 
ligegyldige i folks øjne



7. maj 2021: Digital cancer

I det ene rum swipes kødmider.
I det næste opstilles jeg i et gitter af kakofoni
hjemsendt til Zooms menageri
og efter hvert ævlende centrumsinterval
tager transportbåndet dig videre til kvadraternes land
hvor legemeslinjer
gøres op i hjerter
sindssyge
der aktiveres med pres fra høvlede hudceller. 
Det samme pres findes i aftrækket
på de obligatoriske skarpskud i selvet
til tjeneste for gule spøgelser
forsvindende som snefnug i maj
efter et angivet antal sekunder. 
For sekunderne tikker 
med lunkne lynvideoer 
ude i vaxlejrene hvor de står 
i kilometerlang kø
for ikke at dø 
jeg bevidner beviset for bevidsthedens blindgyde.
Pludselig stirrede noget tilbage på mig
som ikke burde være der.
Det skulle forestille et følelsespornoklip
med børn i Syrien
der snart er Ukraine
men det ligner sorte blodceller
der spreder sig ind i morgendagens tal.



2. juli 2021: Zombier zombier zombier

Det blev medkalkuleret
at majoriteten 
ikke besidder kapaciteten 
til at evne kritik for statistik

Så de suger maskepartikler 
i frygt for strissertestikler 
men må mætte sig 
med Mor Mettes makabre makrelånde 

Nu er der ikke andet end 
zombier, zombier, zombier
som bli’r penetreret 
i snotten og i grotten
af fallittens testdildoer
orgasmen 
ved retten til at pege fingre ad dem
der ikke finder sig  
i livet som nationalsocialismens datadyr

For det blev medkalkuleret
at journalisterne blev sat på plads
så man kunne indsnige et pas
og brænde skejs en mas, mas
masker, masker, masker
der gnasker 
den sidste brøkdel af hjernebarken 
i Covidparken



og som domstolen sigter
er jeg den eneste digter
der ikke svigter sine pligter

Jeg peger på tallene
der udgør tiden
så fremtiden kan se
at vi var nogle tegninger 
der spildte tiden og ressourcerne på egofrygt 
mens vi som sinker forsinkede
grøn omstilling

Ellers er det da også sådan ”hyggeligt” nok
med et betændt
biosociologisk eksperiment
når man alligevel keder sig
i et demokrati
der ikke har udviklet sig i hundrede år
og hverken forstår eller formår 
at skelne mellem krejleri og empati

Vi har!
En superspreder af skræmmekampagner
Göbles ville grine ad vaccinepropaganda 
mutationer muteret 
det blev medkalkuleret
at danskernes kultur aldrig havde belæg for særligt høje smittetal 
men med sine afbrændte tiltag
vil hun tage æren



for miseren 
sende kys til hæren
af zombier, zombier, zombier
der kommer på hendes lange næse
og kognitive falsum

Ja, undskyld mig
men jeg 
er 
så 
færdig med at passe ind i et samfund
hvor den grådigste altid vinder
mens ærlighed forsvinder

Jeg 
blev 
kaldt frihedsfanatiker 
sølvpapirshat 
og konspirationsteoretiker 
da jeg forudsagde 
de ville forsøge tvangstesteri
og derefter begå privilegierøveri 
på de 
der stod 
imod

Og adskillige totalitære love senere
danser, danser, danser
zombier, zombier, zombier 



som bier om pigkuglens honning
til takt på slag af dens dronning

Hvordan kan et statsministerium dumpe i både grundlov, etik og 
niendeklassematematik? 

Al moral fortabt
tillykke med at have skabt
den dårligste uddannede generation unge nogensinde
dog det sikkert passer Jer fint
da der er brug
for zombier, zombier, zombier 
til at understøtte smitten 
af den farligste virus af alle:
Magtsyge 

Hvorfor skal hver dag ligne fastelavn
i et åndsforladt København
se selv hvordan de forpupper sig på sæderne
som bistre larver 
føl hvordan det skarver
når livsbidrag til skat
forsvinder som en sjat
i en kumme 
der udskylles
af evolutionen

Ja, undskyld mig



men hvilket skarn
har gjort en 82-årig
vigtigere end et kræftramt barn?

Et lys i hjertet til de
der under nedlukningen fik diagnosen for sent
et lys i sjælen til de
der mistede livsmodet
et lys i himlen til de
der har betalt den ultimative pris 
for hendes tryghedstyranni 
hvor de eneste senfølger er en smadret økonomi
en klasket integritet og knuste drømme

Hvordan kunne man påberåbe sig til retten 
at klippe vingerne 
af ungdommens sommerfugle?

For Guds skyld
smid nu de masker, masker, masker
og tag en dyb indånding af den luft
der giver ilt til fornuft

Slip den testpenis
før den creampier dig igen 
og inficerer dig
med sin klamme klamydia af falske dommedage

Du er fritaget



17. juli 2021: Minutterne

Minutterne slider hinanden op
som organer i en forkert krop
hvorfor kan mit lys ikke længere nå dig? 
Du væk
forsvundet i en fremmedgjort befolkning
beslaglagt af angst
vandrende i trance og indifference

Minutterne sender hinanden til tælling
på vej ned igennem Nørreports nye masker 
støbt i glemsel
presser fjæset med et nyt fængsel  
tremmerne lavet af længsel
må ikke komme for tæt på
eller i det hele taget forstå
at i nat 
er det kun promillerne der brister boblerne 
hvor er du?
hvor er du?
hvor er du?

Minutterne strømmer igennem mit indre
kan ikke længere finde dig
censurens sure surhed suger et sug i sjælen
og bliver til dråber af ejakulation på stjernehimlen
søjler skyder op fra det dystre ocean
nu er de regnbuer i mørket



Minutterne tæller selvmordene
men ingen taler om mentale drab
kun om mig
værende Danmarks neger



5. august 2021: Neger 

Ja, jeg er neger
samfundets neger 
uden manérer
smides ud af centre og caféer
til mig er der ingen plads
fordi jeg ikke har 
de renes pas.

De øjner mig med skyld
øjner mig med foragt
for jeg er deres neger
vil ikke lade mig vaccinere 
så for mig må de ikke servere
nej, har simpelthen ikke rang
til at spise på restaurant
for gæsterne kunne jo blive forarget
tåler ikke synet af de farvede
dørene smækkes:
Smidt ud
smidt ud
smidt ud
som Covid-moralismens sorte gulvklud
for beskidt til at være 
inde på museer
lydighedens superrace stejler
mit negergarn sejler
for må ikke gå til frisør
ja, tænk hvis nogen dør



men man må aldrig nævne det usagte
vi har pt. kun 50 indlagte 
for millioner drømme ødelagte
og tilbage står vi som deres negere
deres værste frygt er 
at vi bli’r flere
så vi må holdes svage
må ikke klage
må ikke gå i fitness og løfte vægte    
hvorfor bliver de ved med at benægte 
at medicinracismen er ægte
for ja;
så længe jeg lægges for had
er Mette Makrel glad
og kun ved at skræmme
kan staten bestemme hvorvidt vi må kramme
de vil ramme og de vil lamme
er kolde for at være klamme
knippelsuppe med det samme
for du skal skamme 
dig over at være rask og hvid
i en tid
hvor al fakta er en strid 
tæsk af politiet

Sig mig:
hvorfor har de ikke hjerne 
til at fjerne
de undtagnes jødestjerne?



Det er tid til at se med nye øjne
når Christiansborg
ikke formår
at skelne mellem sandhed og løgne
og nu er jeg blevet til deres neger
George Floyd der kom til at protestere
så jeg må tage mig til takke
med Magnus Heunickes knæ i min nakke
for ja, jeg er neger
den hvide digter der ikke må eksistere
bliver banned
banned 
banned

Men de skriver at årsagen er noget andet
så jeg ryger bagerst i bussen

Er too much 
må ikke ramme clutch
mine digte fjernet fra Facebook Watch
åh, Gud nej;
Zombierne må jo ikke skue kritik
af coronadiktaturets politik

Bliver banned
banned
banned
fra insta og fra tok
som det sorte får i deres flok



De skulle jo nødigt forstyrres i deres dosis elektriske heroin af en 
sortsmudsker som mig;
Katolikkernes Galileo

Som en fritænker i lænker
isolerer de mine flammer 
bag digitale tremmer  
men hvad er det jeg skuer 
ud ad min cybercelles vinduer?
Børn der prikkes
børn der stikkes
reducerede til lydighedsteknologiens nye forsøgsrotter 
apparatets nye voodooklude
forvrængede i profittens prisme
og medicinlobbyisme
og nu kan jeg snart ikke mere
fatter ærlig talt ikke hvad der sker
så bare gør mig til Jeres neger
kan ikke finde rundt i det her

og hvis at rejse er at leve
må jeg nøjes med at dø

Tag mig tilbage til da hvert øjeblik var en ny melodi
og mennesker kunne mødes uden testsyle og kanyle
uden likes, uden followers
uden hjernevask om distance
eller statsstyret trance
gav hinanden en chance



så drømmene kunne drømme drømmende drømme
så drøm; I have a dream!

Som en anden neger sagde i et andet samfund
og han var neger
fordi hans hudfarve var forkert
smidt ud af restauranter og caféer
Ja, om bag i bussen!
Hængt i kussen
hængt i træerne
må nøjes med at patte
for de fleste vil aldrig fatte
at fordi politik er politisk 
eksisterer politisk korrekthed 
ikke i virkelighed

Men for nu må jeg spille min rolle som den covide neger
hvis digte de konfiskerer
indtil jeg er blevet afinstalleret
totalt



11. september 2021: Køer

Langt ude
i testkøernes muhen
skriver timerne
den frie viljes nekrolog

inden for
i nålestalden
manifesteres 
reklamerne der bedrog

Celeste-Sophie 
måtte kradse af på Panodiler
fordi ingen ville sige
hvornår det stoppede



13. september 2021: Stik

Stik, stik, stik, stik, stik, stik, stik 
kan du mærke
hvordan kontakten forsvinder
Stik, stik, stik, stik, stik, stik, stik
kan du fornem’
kontrollens kontrakter binder
Stik, stik, stik, stik, stik, stik, stik
du er alene
stum i dit sind
kan ikke trænge ind 
med en tåre på din kind

Ja, du skal føle dig isoleret
hvis du ikke er vaccineret
trues med brand og bål
så længe deres mål
realiseres med nål 
de vil prygle
og de vil trygle
lade dig høre Søren Brostrøm hyle 
med sin kanyle

De vil gøre din krop til et tal!

Stik, stik, stik, stik, stik, stik, stik
prikker i dit blik 
’til det hele slår klik



depressionen
er det eneste der smitter
for de splitter
deler os og hersker 
Mettemejetærsker 
maner de lydige imod de tænkende 
og pludseligt er det sket
med naturlig immunitet

Stik, stik, stik, stik, stik, stik, stik
velkommen til de første
statserigerede syntetiske homo-sapiens:
Vaxapiens 

Klandr dem ikke! 
De var måske engang mennesker
for hvem frygten syntes rationel
systemet bekræfter
sig selv:
De ville ikke være på tværs
valget var aldrig deres

Hvem er du?
Takkede nej
min familie vil ikke se mig mere

Jeg eksileres



Vandrer rundt i Hovedstadens slumrende gader
banker fjæset mod afvisende facader 
åbnes af knivene i luften
og som vinden går verden rundt
bærer den på skrigene fra Kinas katakomber
æoner af pinsel
manifesteret i en plan 
udløst i Wuhan 

Se selv på Kinas smukke statistik
resultatet holder jo ikke stik
men nu ser alle op til diktaturets effekter
og lukker kæften på de der benægter
eller anfægter
stikker til regimets hægter
sindssyge symboler udstikker løgnene
stikker blår i øjnene
som stik, stik, stik, stik, stik, stik, stik, stikker af
i forbudte sanges akkorder 
harmonerende med tonerne
fortællende i molmotiver
hvad der stik, stik stikker under:
3. verdenskrig raser 
og de eneste
der ikke ser 
er befolkningen
for i denne krig 
stikker vi ikke naboen
men hinanden med lydighedens bivirkende væsker!



Medgørlighed akkumulerer superkapitalens knaster
slagene slås fra cyberspace til mikrobiologiens kosmos
Fadervor fadæsen stik, stik, stikker dybere:
Så mange zombier rullede op og gjorde pligten
men skuddet virkede ikke efter hensigten
de er blevet stukket i ryggen
nyder en drink på Bryggen
Stik, stik, stik, stik, stik, stik, stik
nu er de statens junkies
afhængige af det næste fix
som data i narrativets biks 
imens Michael Bang Petersen
og øvrige pampere på adfærdstronerne
stikker af med skattekronerne

Stik, stik, stik, stik, stik, stik, stik
læberne rundt 
om lobbyismens p*k  
kvalt
og klart det går galt
når det er normalt
at politikken er købt og betalt
motiverne 
mere stegte 
end mine digte
der rammer muren
i censuren
der forskanser med panser
så grådige instanser



kan gøre krav på folkets finanser 
fylder din krop med substanser
sorte diskrepanser
indtil du får cancer
dit livslange skattebidrag
skydes ind i din skulder
når maskinen ruller 
Stik, stik, stik, stik, stik, stik, stik
buk & nik
eller har du fået solstik, stik, stiktosset, stik
i en verden hvor børns tårer
er de eneste
der vander de bedrøvede blomster
i sandhedens vindueskarm
så skru dog ned for den propagandalarm
jeg vender kinden til
smiler til et ocean i menneskeform

Kyler frygten fra mig

Kærlighedens flammer 
brænder hul 
i min tvivl:

Lad os flå stikket ud
på vaccinazismens medicinracisme 



28. oktober 2021: Dukkernes dans

Dukkernes dans
eksekveres i glans
Dukkernes dans
er ren dominans 
Dukkernes dans
står i luminans 
så du æder illusionen
om tjenere for nationen 
blind for korruptionen
manipulationen   
for når de strammer din lænke 
behøver du ikke at tænke
de gentager, gentager: 
Der er ingen grund til at buldre
det er jo bare et lille prik i din skulder
sikke en service
dansegulvet brænder!
Og Helvede runger i mine lunger
når jeg hører deres vås 
forvandle sig til frås 
smække os i bås
som en foie gras-gås
fedes op med vås og vås og vås og vås og pladder
så som 
vinduespudsning og makrelmadder
du adlyder blink efter blink efter blink
trods eftermælet er en mink



der stemmer på formater
med egenskaber
som psykopater
der vil dræbe for mandater
er du tilskuer i et sindssygt cirkus 
hvor 179 
synger samme vers
så strålende skrålende skingert 
at enhver rettelig kritik overdøves
adfærdspsykologien udøves
den gode samfundsborgers strækmarch:
Hjernefrosne takter
giver fagter 
til eksterne magter
der forpagter og slagter
folkestyrets pragter
ja, de er ligeglade 
for dem er det kun en dans 
omhandlende finans
og du har ingen signifikans
spørgsmålene får aldrig svar
danskerne holdes for nar
efterhånden en selvfølge at du forventer 
pengene går til showets konsulenter 
der opretholder egen autoritet 
selvom intet godt er sket
det hele føles som en tåge
dit sind gider ikke længere koge
når de bryder landets love



dansegulvet brænder
men du er vild med dans
piller sandemands   
glor en cha-cha-cha
og en vals 
rundt om din hals 
nu bydes du op til en livslang aktiv dødshjælp
men er du ikke lykkelig
over at få lov til at sanse 
dukkerne danse? 
Er det ikke bare en skøn motivation
at knokle sig ned for deres pension?
Gør det dig ikke bare glad
at du betaler for deres mad?
Giver det dig ikke bare et gys
at punge ud for deres medielys
imens de jammer
og spammer dig med reklamer
der heiler velfærdsrespiratorens 
narkoseneurose
via logohypnose
induceres massepsykose
anser os for dumme
dovne 
bedrageriske 
i en selvopfyldende profeti
stimuleres bureaukrati
usynligt eutanasi   
og 10.000 siders skattetyranni



under inflaterede regler og restriktioner skal du lide
som en mide
når systemet rykker mennesket
ind og ud af livet
som en dysfunktionel vibrator 
der var noget galt i Danmark
og nu er den gal igen
ungdommen er væk 
siger ikke et kvæk 
i mental lockdown 
distraheret og pacificeret
pendulerer mellem insta og tok     
burde være den voksne der sagde ’nu det er nok’
men du er for træt
for træt til at undersøge
for træt til at tænke og sige fra
for træt til at mærke dig selv 
for træt til at tilgive
for træt til at råbe
for træt til at bryde fri fra edderkoppens spind
for træt til at modstå giften og vende dig mod strømmen
for træt til at vågne af drømmen
for træt til at stresse stressens stress
for træt til at slukke skærmen
for træt til at leve
for træt til at dø
for træt til andet end at glo
på fissen i kulissen
æder candyfloskler 



og passer din plads
spasser i glas
lige hvor de skal bruge dig
i kokonen, klar suge dig
skønt! 
Livet var lige begyndt
og du er allerede på plejehjem
lettere abstinent
med flimmeren tændt
glugger de samme gamle trin
ekstatisk over du aldrig nåede
at spotte deres marionettråde
for Dukkernes dans
eksekveres i glans
Dukkernes dans
er ren dominans 
Dukkernes dans
står i luminans 
så strålende skrålende at det evner 
at ramme laveste fællesnævner
og nu ser jeg selv de blodigste rebeller
flytte ind i statens luftkasteller
høje på skyerne af gassen fra kognitionens koncentrationslejr
anæstesien virkede som beregnet
oprøret absorberet i massernes tomme tilfredshed
med lykkeløn, lykkesnak, lykkepiller
ensomt barn på institutionen 
opfostrer servilitetsnationen
faraos våde drøm



slaverne hylder slaveriet 
trækker med mén
og ødelagte ben
sten til pyramiden 
bare de får et 12-tal og en Mercedes  
og lov til at give hinanden klamydia
så fuck da om smilet afhænger af
bajere, stimulanser, ecstastress, xbox, piller der spiller, arbejds-
narkomani, botox, photoshop, selvmedlidenhed, kaffe, krænkelses-
parathed, løgne og polyamourøse 
politikeres programmeringer
om et forlorent fælles bedste 
men nytteetik 
nytter bare ikk’
når industriens titaner 
har andre planer
edderkoppen væver sit spind
lokker forstuvede sjæle derind
får dukkerne til at springe som akrobater
og te sig som psykopater
i eget teater 
stive øjne og groteske ansigter
og imens danskerne fik facismestik
tog hun til Israel og fik lobbyismepik
det er tyveri!
Hvorfor har ingen forklaret
at når man lyver frarøver man andre 
deres mulighed for at navigere rundt i virkelighedens verden 
det er ikke samfundssind



at holde en nation blind
hvad skal man gøre ved en maskine
der per definition ikke kan udvikle sig?
Dukkernes dans
til dissonans
røgen efterhånden for tyk til at folk visualiserer noget bedre
selvom man nemt kunne starte med
at hænge dukkernes og partiernes sponsorliste op i stemmeboksen
så folk kunne få et nys
om føreren bag deres kryds
men det tør krysterne aldrig lade ske
så den eneste vej er at vågne
frihed er at fjerne sig selv fra det mismod
der vokser og kokser
i eksistentielle paradokser
vi kan vågne i troen på
at ærlighed fører til kærlighed
du er en guddommelig skabning
elsket i det perfekte tempo
har ikke brug for noget Muppet-show
til at styre dit flow
trøst 
den følelse der svier
under dit egos strategier
der er ikke nogen kløft
så giv dog slip for fanden
for hvis du kan elske dig selv
kan du elske din fjende
energien er din



og pludseligt vil realiteterne
skinne igennem kompleksiteterne:
Dukkerne vil jo bare gerne danse
og hvis du kan gøre dig fri
vil de også en dag blive frie
og uden spor af snor 
synge som Pinnochio:

Der er ingen bånd der binder mig

og ingen holder på mig, nej

repræsentativt slaveri

til direkte demokrati



1. december 2021: En date i læ for regnen

I selskab med en selskabelig zombie 
befandt jeg mig en onsdag aften på Café Viktor.

Hun var læge på Riget
udadtil sød og piget
og via verbale stjerneskud
kastede hun flirt efter min inderhud.

Men mens hun lukkede billeder ud af buret
heilede hun sundhedsdiktaturet 
og da jeg satte hendes tal i perspektiv
reagerede hun 
som havde jeg truet hendes liv.

Fra en ærlig facilitet
lod jeg en stråle af realitet 
for et øjeblik briste hendes boble
og før den gendannede sig til panser
nåede lyset at skolde hende. 

Hun svor aldrig at tilgive mig.



9. december 2021: Ansvarlighedens hundekiks

Knaser mig selv ind 
ad bibliotekets indædte indgang

Jeg kom for sent
det er allerede tæt belejret
af studerende vaxapiens  

Bag vrede masker sidder de 
i tastehamrende grupperinger
langs reolerne
og bogcortisolerne

En maske møder ind og spotter sin gruppe
et smil er at skimte i hendes mimik
og hun hvisker til dem;

Åh, jeg ville give jer et kram

men jeg tror ikke, vi må

Hun sætter sig med afstand



27. december 2021: Indrømmelsen

I nyhederne på TV2
har din yndlingsvirolog
Allan Randrup netop indrømmet
hvad eksperterne længe har vidst;
at vaccinen ikke virkede som reklameret
du er blevet snydt som vaccineret. 
Men du trækker på dine ømme skuldre
ingen grund til at buldre
selvom lydighedens heroin
har gjort dig totalt til grin. 



4. januar 2022: Slet mig

Slet mig fra et fortov  
der peger os i retningen
af frihjertets død  

Slet mig fra en gade  
hvor jeg bliver mødt 
med syrlige hagekors 
i vinduerne 
og nåletvang
i sindeburerne 

Slet mig fra en by
i hvilken vejene ender blindt
og ingen husker hvad der er hændt
men stiller op i tankelammede køer
og tæller ned 
til den næste ”dør”

Slet mig fra et samfund
hvor man ikke længere må spejle sig 
i sine medmenneskers ansigter
hvor vaxapiens højnes til autoriteter
for falske realiteter
og man på sin arbejdsplads
skal fremvise jødepas
Slet mig 
som en sms 
der kender sandheden bag udnyttelsen  



af danskernes noble vilje til at passe på hinanden
og bukke panden
således de aldrig plotter
således de aldrig spotter
magthaveren flyve på en flyvende giraf
pege ned og mane kollektiv straf
selvom det skriger til himlen
at vingerne er lavet af lig
fra empatiens 
holocaust 

For propagandaen klasker og moralismen slasker 
voldtagede barndomme lærte hinanden at kende bag masker
ensomheden sjasker

Slet mig som en fejl i systemet
der diagnosticerer problemet

Og hvis du vil
så had mig 
hver gang jeg bryder den fjerde væg
og siger det
som det er: 

I der deler os op i rene og urene
lyt til mine ord;
I er de syge 



Jer som ikke respekterer
andres sted og valg;
I er de syge

Dig der brød loven
lyver og stadig klamrer dig til din trone;
du er den syge

Og burde vaccineres med sandhedsserum
for dine forklaringer hænger slet ikke sammen 
og alligevel vil du have os til at føle skammen 
må din mission om at slette befolkningens hukommelse 
slå fejl
stop dit kaos
før kløften bliver for stejl
brain in lockdown
må lyset lade ærlighed løfte slør
for kontrolsamfundets klør

I der sygeliggør raske mennesker;
I er de syge

Jer der gør børn til eksperimenter;
I er de syge

I der programmerer censurens algoritmer; 
I er de syge

Psykoteknologien blevet hurtigere end realitetssansen



splittelsens krig udfoldet
men planlagt for længst
hvordan kan ingen journalister 
finde ud af 
at sammenligne tal?
Måske er de bare som os andre;
slaver af adfærdsregulerende tiltag
omstrukturerede til vægge i ekkokammeret 
hvor højtrykstonerne spiller en snedig melodi
der penetrerer som en kanyle
for superkapitalens kalkule:
Sundhed er for medicinalindustrien 
hvad fred er for våbenindustrien:
Uprofitabel
hvor længe skal danskerne holdes for nar for egne penge? 

Slet mig fra et spiddende dystopi
hvori
vi prikker hinandens øjne ud
fordi 
mennesker ikke må ses

Levende liv i dækning
fra fiktive granatsplinter 
desperation tyer til Tinder 
ingen grund til at binde dig
når verden smuldrer
mellem dine fingre 
der fristes til at samles



forenden ad en udstrakt arm
i blank underkastelse for vaccinazismens larm 
manipulationen så veludført
at modstanden blev en minoritet fra dag ét
og nu er det ved at blive hedt

Zombierne opstillede i masseformation
klare til at fusionere i misinformation
den endelige heksejagt igangsat
medierne opildner til krystalnat
lydighedens soldater
tilbage i kampmask og -formater
du kan føle deres vrede 
imod billedet af en fælles fjende
frame control complete
tjek selv dit feed
ready for the heat:
Es ist Zeit zu säubern 

Slet mig fra historiens ligegyldige gentagelser 
hvor det eneste fremskridt er
at man har fundet ud af 
at indirekte vold er mere effektivt end direkte
således man kan opretholde illusionen om et frit valg

Og hvis du vil
så slet mig fra din venneliste
fordi jeg ikke længere fortier 
men står op for mine værdier 



Slet mig
slet mit cpr-nummer
opløs mit legeme
der åbenbart er for beskidt til berøring
alt for dødsens farligt til nærvær
for naturligt til at måtte elske



31. januar 2022: Kämpfen

Diese Worte der Liebe gehen an die starken Bürger Österreichs und 
Deutschlands, die nicht der psychotischen Faust des Vakzinismus 
erlegen sind. 

Diejenigen, die trotz Nadelterrorismus und Drohungen immer noch 
“Nein” sagen! 

Diejenigen, die immer noch an Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit 
glauben. 

Kämpfen 
Kämpfen 
Kämpfen denn ihr kämpft die wichtigste Schlacht dieses Jahr-
hunderts. Ihr seid die Helden Europas. Die letzte Mauer der Hoffnung. 
Lasst euch nicht kaputt machen. 

Kämpfen 
Kämpfen 
Kämpfen denn auf diesem Schlachtfeld wird die Zukunft gestaltet. Die 
Zukunft der Europäischen Kinder. Werden sie als Impfsklaven und 
Maskenmäuse aufwachsen? 

Sollten sie gewaltsam geschlagen werden und lernen, dass individuelle 
Entscheidungen zu den Privilegien der Vergangenheit gehören?

Sollten sie versteinert sein in einer Welt, in der man sich selbst, seine 
Familie und seine Mitmenschen als biologische Todesdro-
hungen betrachtet? Ihre Tränen sind die Tränen von uns allen. 



Der Totalitarismus ist aus seinem gierigen Grab erwacht. Diesmal mit 
einer neuen Waffe. Lasst euch nicht kaputt machen. Weil Ehrlichkeit 
auf Eurer Seite ist - nicht ihre. Die Geschichte wird sie richten. 
Die Geschichte wird über sie und ihre verrückten Gesetze urteilen. 
Sie hören nicht auf Daten. Sie werden nicht auf die Wissenschaft 
hören. Sie werden nicht auf Ethik oder Vernunft hören. Sie wollen 
unseren Körper besitzen. Sie wollen unsere Gedanken besitzen. 
Sie wollen das Geld der Menschen sichern - die Macht sichern, uns in 
Zombies verwandeln und uns in einem Leben einsperren, in dem man 
einen natürlichen Körper nicht mehr lieben kann. 

Wake up Europe - wach aus deiner Trance auf! 

Jetzt!

Wo ist deine Seele?

Habt Ihr vergessen, woher Ihr kommt? 
Hast du plötzlich die Millionen unschuldiger Schädel vergessen, die 
die Grundlage deines Wohlstands bilden? 
Habt Ihr die Zeit der Spaltung vergessen? 
Was ist los mit dir? 
Ist es der digitale Stress, der dein Gehirn kurzgeschlossen hat?

Lass die Welt die Schreie hören, die von den Lungen Wiens bis ins 
Herz Berlins schallen! Wenn du in deinem ruhigen Verstand denkst, 
dass etwas nicht stimmt, erinnere dich daran ; Du bist nicht allein. 
Brecht aus eurem Kokon der Angst heraus und trefft uns auf der 
Straße.



Trefft uns im Feuer. 

Ein Covid-Test kann deine Menschlichkeit nicht auf die Probe stellen. 
Es kann nur deine Handlungen. 
Dann kämpfe 
Kämpfen 
Kämpfen

Nürnberg, wo bist du? 
Freiheit ist nicht frei. Ich werde mein Gesicht nie bedecken. 

Ich bin Salzer aus Dänemark, und ich werde kämpfen!



13. februar 2022: Glemsel II

Noget ulmer i det fjerne
USSR den nye stjerne
mens bølger af senfølger
tæsker til tankernes vortex
dagens tal 
taler for sig selv:

- 38.323 smittede
- 30 døde
- 1356 indlagte

Nul restriktioner = nul perceptioner
så ingen trækker en mine
man får lyst til at grine
det hele endnu engang glemt
ja, det var jo nemt.

Igen, igen flagrer Fandens fans’ fanatiske faner 
igen igennem verdens vulgære vulva 
vokser vanskabt barn 
med smag 
af Putins uran.



29. marts 2022: Hall of Fame

Mit navn står 
på PET’s liste 
har ikke mere at miste
nyhedsnarkoen
i gnist
så komisk 
at det er trist
nu kaldes jeg for 
antimyndighedsekstremist





Således en minoritet i eget land
pludselig var jeg samfundets neger


