


Så här är det. Somliga skulle säga att det här är en dagbok. Det

är ingen jävla dagbok. Bara töntar skriver dagbok. Små flickor

som gillar hästar skriver dagbok. Medelålders kvinnor utan

män skriver dagbok. Tonårskillar med kasst självförtroende

skriver dagbok.

Jag är varken det ena eller det andra och definitivt inte det

tredje. Jag är en man, en riktig man, och riktiga män skriver jour-

naler. Som James Bond. Eller han Gunvall som spelar i Beck.

Så här är det, nummer två. Jag är trött på att andra yttrar sig

om mig och min värld, som journalister, sociologer och annat

folk med akademisk utbildning. Såna som har ett papper på att

dom är smarta. Det enda dom gör är att ”tycka” och ”anse” sa-

ker. Dom har ingen jävla aning om hur det verkligen är. Det är

det journalerna är till för. Som ett slags dokumentation. Över

vad har jag ännu inte riktigt bestämt.

Så här är det, nummer tre. Jag har ärligt talat ingen aning om

var jag ska börja. Därför börjar jag nånstans från början. Men

innan jag börjar journalisera måste jag göra er införstådda med

vissa grundläggande saker:

Ett: Jag är född i Sverige, men jag är inte svensk
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Två: Jag kan svenska bättre än svenskarna, men jag är inte svensk

Tre: Svenska är faktiskt det enda språk jag kan, men jag är ändå

inte svensk

Fyra: Jag har ett ögonbryn istället för två och fett håriga armar,

pizzabagararmar – och det är inte svenskt

Fem: Jag är hundrasjuttiåtta lång, min skalle är svart och jag är

jävligt smart – så ge fan i att dissa

Sex: Jag har fett sabbat namn – fuck you om du skrattar

Sju: Jag har blivit slagen – jag har slagit andra

Åtta: Jag bor i Sverige, men jag lever inte i Sverige

Nio: Jag kan aldrig bli svensk 

Tio: Jag skulle förmodligen aldrig vilja bli svensk 

Den här staden, orten är mitt hem, och mitt land. Resten av värl-

den skiter jag i, resten av världen spelar ingen roll, resten av värl-

den finns inte i min värld. Och det här är ingen snyfthistoria

så ge fan i att snyfta om ni hade tänkt det. Jag söker inte med-

lidande. Jag heter Svenhammed Muhammed. Nu ska jag berät-

ta.
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