
Jag trodde Trump lugnat ner sig, men icke, han fortsätter upprepa sina lögner och 
elda sina sympatisörer till omdömeslöst uppförande in i det sista. Det kommer 
nog att bli så att han får avhysas med våld från Vita Huset.

Han är uppretad över att journalister inte visar honom tillbörlig respekt som president. För-
orättad tillrättavisar han dem ständigt, förolämpar dem och vägrar svara. Insikten har inte 

slagit honom att han inte uppför sig som en president. Nu gör han allt för att sabotera för sin 
efterträdare.
 Varje gång Trump framträder fastnar mer och mer skit på honom själv. Hans eftermäle blir 
tydligare och tydligare att han var ett ’felval’ i den amerikanska historien. Har han åstadkommit 
något som helst av värde överskuggas det helt av hans  brist på statsmannaskap. En ledare 
som härskar genom att söndra. En ledare som upprepar sina lögner in absurdum i tron att han 
kan vända på sanningen.
 75 miljoner sägs ha röstat på honom. Det finns 175 miljoner ytterligare röstberättigade, näs-
tan 100 miljoner av dem såg stillatigande på och accepterade därmed att en clown som Trump 
kunde bli vald till landets högsta ämbete.
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Trumps statskuppsliknande sista tilltag visar hans inställning till demokratin. Det märkliga 
är att USA som är så snar till att hålla räfst och rättarting även med bagateller inte kan få 

fason på den sittande presidenten. Det tycks som att han har möjligheter att ställa till en massa 
elände de sista två veckorna av sitt ämbete utan att någon instans kan hejda honom. Han har 
solkat ner presidentämbetet och åsamkat USA stor prestigeförlust i världen.

’Frihetens gudinna står på vakt i New Yorks hamn.
Om du har en dollar får du rum i hennes famn.

Hon som hade fred och frihet som sitt stolta mål
så synd att hennes huvud var ett hål.’

Vers ur Tage Danielssons sångtext
”Var blev ni av ljuva drömmar” i Svea Hund,

som sjöngs av Monica Zetterlund.

Den här bilden publicerade Der Spiegel redan 2017. 
Det verkar som om de haft en kristallkula.


