Af og om Jantes fuckfinger
Kender i historien om Jantes fuckfinger. Nå, det være det samme. Nu skal i få den igen. Og så
genkender i den nok. For vi kender skam alle sammen Jantes fuckfinger, når først vi har lært at
genkende den på dens egne attributter og krav på eksistens.
Dens primære argument er, at hvad der rager over snittet, må ragekniven tage!
Anders Fuck Rasmussen leflede for den, da han ophøjede enhver af hans individualistiske
individer til status af egen højeste smagsdommer, for hvem hverken intellektuel integritet eller
objektiv viden har krav på noget som helst. Således kom nullerne til fadet i nullernes årti.
Die dumme dänen fandt ham egnet tre gange i træk, hvor efter han tog imod tilbudet fra onkel
Sam, forlod dammen og blev generalsekretær.
Elendigheden, som han havde stået for, lod han blive. Jantes elendighed klæber. For der stod
snittet med sin standard, vraget af sit forbillede, overladt til fadbamse og egen rygekabine,
lammet, paralyseret.
Selv om det lugtede og klang klaustrofobisk hos kollektivet af individualister, så havde deres
standard sejret ad helvede til, som en forvokset klump på evolutionens formålsløse sti. Thorning
var dens forlængelse.
Klumpen var der, fanget ind af egen indre nødvendighed, egen logisk praksis og sekretets lugt
og konsekvenserne af bobleøkonomien flød ud over det hele i en grad, som ingen professionel
spindoktor eller finansfyrste havde drømt om.
Det skriver vi så ind i teksten her, der falder i et univers af realiteter, hvor de psykotiskes
psykose pr. definition består i forvekslingen af realiteten med den psykotiskes. Nullerne er
muligvis forbi, men standarden og fællesnævneren er stadig nullernes. Så lige meget hjælper
det, hvad vi putter i tælleren.
For at se psykosen må man være rask eller betjene sig af en anden form for psykose. Det kan
pr. definition ikke være anderledes.
”Sandheden fx” vil aldrig være andet end en fuckfinger i ansigtet på Jantes elendighed. Og det,
at ville andet end sig selv som højeste standard, ja det er bare fucking umoderne, udemokratisk
og elitært.
Rag det af, og fuck dig selv, sagde Jantes fuckfinger, som vi kender den. Alt har at blive ved
dusinet, demokratisk og kerne dansk, sådan som vi er.
Og Gud bevare Danmark, efter os. Fuck resten.
Jantes fuckfinger.

