
Sökmonolog 3 

 

Din sabla..jäkla..vänta..fan..din sabla..jäkla..jäkla..dumskalle! Nej, vänta. 
Hoppas du trampar snett med foten så du tappar skon, din dumskalle! Nej, nej 
vänta. Jag hoppas, jag hoppas..jag hoppas du trampar snett med skon och 
TAPPAR foten din sabla jäkla apskalle, fårskalle, träskalle, korkskalle, 
knäppskalle, klantskalle till dumma dumskalle! HOPPAS DET! 

Jag hoppas att du stryps i en sinnrik konstruktion av snören ombord på en 
zeppelinare som kraschar så du brinner upp och slår ihjäl dig och får 
minnesförlust så du går vilse i skogen där du förslavas av några sinnessjuka 
zigenare som slår dig med spadar och kastar igelkottar som fastnar i pannan på 
dig så du skrikandes får springa flera mil med igelkottar i ögonen och inte ser 
att du springer rakt in i ett slakteri där du slaktas av en slaktare med slaktarkniv 
i små, små slaktarbitar och sedan tatuerar in ordet ”dumjävel” på var och en av 
bitarna och slungar iväg dom med en katapult så du klafsar rätt ner på en 
smutsig väg och hamnar under en rysk turistbuss som får motorstopp ovanpå 
dig i femtio år tills du lärt dig nog med ryska för att be om hjälp men ingen hjälp 
kommer för du får reda på att det har startats en insamling bland jordens alla 
människor för att kunna köpa ett litet skåp fullt av små vassa svärd där du 
tvingas in och får leva på vatten och förgiftat bröd i femtio år tills det bara är en 
liten sten kvar av dig som blir inbyggd i en vägg där fula tavlor spikas upp med 
hårda hammarslag i femtio år tills det blir jordbävning och allting faller sönder i 
en djup ravin där det finns kärnavfall så din lever muterar och utvecklar 
brinnande huggtänder med vilka den äter upp dig levande inifrån samtidigt 
som en baskisk avrättningspatrull tvingar dig att sjunga andrastämman i Love 
me fucking tender eftersom dom skjuter dig ifall du slutar fast dom skjuter dig 
ändå för alla ordervägrar och då kommer du till himlen och får träffa Gud som 
också skjuter dig och alla änglar hurrar, skjuter dig och blåser i basuner, skjuter 
dig och bajsar dig i ögat så du skjuter dig i självförakt helt självmant, ÅH JAG 
HOPPAS DET!! 


