8 NOVEMBER. 2013

Turkiet. Besökarna begränsade sig
till Anders, och kusin Jan-Inge med
hustru. Den senare berömde Lars
hår flera gånger, nu när Lars nästan
blivit övertygad om att ingen tittar
efter det längre (det börjar ju bli lite
tunt och spretigt, och inte fullt lika
långt som förr). Lars bjöds på en
utsökt och fyllig fisksoppa, med vin.
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SL har ju inte brytt sig om detta.
Kanske kan det glädja någon ifall
det läggs in på Dags-Nytt. Å andra
sidan står det ju klart vid det här
laget att INGET, absolut INGENTING
engagerar, intresserar, eller lockar
andra att tipsa om sidan. Den
springande punkten är väl att det är
Lars som har gjort allt. Det måste ju
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Idag tog Lars tåget till stan, och
efter ÅBG blev det en hackig resa
med stopp i flera signaler. Ett
trasigt X40 stod lite före SST, varför
enkelspår tillämpades. Vid CST stod
ännu ett tåg till Karlstad kvar, ett
par pendlar till SÖC, Linköping, H,
o.s.v. Alla kom iväg drygt 20
minuter sent, men bara 10 minuter
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mulet, och det är +9,50 ute kl. 0:32.
När Lars gick till jobbet inatt hördes
spellista ”1989”. Stålis visade en
bild på vattentornet i Tullinge, med
belysning. Christer tittade förbi, och
ljög nog lite grann om sina bravader
och upplevelser i yngre dagar. Davy
kom in på kaffe, och Andrés avlöste
för rast, och sa att han lär sig mer
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saknar normala människor, som
man kan umgås med. Bara idel
stroppig självutnämnd överklass.
Lars fick höra om djurlivet vid deras
hästgård, bestående av älgar, rådjur
och t.o.m. någon varg. Efter soppan
blev det inlagda päron, kladdkaka,
vispgrädde, bär och kaffe i soffan.
70-talshålan i bottenvåningen fick
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FREDAG
försök att hitta rätt toner till några
ark med noter och texter. Några
relevanta videor på Youtube togs
fram på Sonjas surfplatta. Det
kanske i slutänden var oartigt mot
Anders. Lars bär ju också sin skuld, i
att inte heller ha varit helt tyst. Vid
midnatt bröt gästerna upp, för bil
till stan, medan Lars gick hem.
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9 NOVEMBER. 2013

Lars gick snart åter ungefär samma
väg till spårvagnen. 2 åktes till BP,
och 16 till ET. Det var stopp vid HJ
för uppgående vagnar, så Jättesten
fick lite lappar (igen), innan linje 10
kom. Den hade nödöppningsluckan
vid dörr 3-4 öppen, så den kanske
hade blivit stående en bit ifrån HJ.
Göteborgare väntar INTE 4 timmar
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långt i förberedelserna inför den
stundande parningen, innan de klev
av vid Hagen. Lars bytte vid
Käringberget, och lade en lapp med
drömprinsessa i väskan till en
minderårig skönhet. Den ramlade
nog ur omärkt senare, när det
svartvita paraplyet skulle tas fram
igen. Vid C togs 1 till Olskroken.
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Linje 2 fortsattes till Varbergsgatan,
där en bänk under tak på en
industribakgård nyttjades för att
sätta fast den högra tejpen på ett
antal lappar, något som inte bör
göras för långt i förväg, då de lätt
trasslar ihop sig. 4 togs till Almedal,
där Drivhusgatan, Helmutsrogatan,
m.fl. togs. Framnäsgatan fortsattes
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till tejp, som slår bakut direkt vid
fuktig väderlek. 52 åktes åter, och
linje 2 till Annedal. Ett 40-tal lappar
sattes upp, delvis på adresser som
har betats av förut. En tant ville
käfta, och ropade efter Lars, som
kanske borde gått henne till mötes,
och frågat om Lars ser så snäll ut,
att man kan bråka utan risk. När
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dagskort för Göteborg, och åkte sen
med linje 7+52 till Guldhedstornet.
Öppettiderna hade nu minskat, och
det var nog mest utombys besökare
i serveringen. En köttbullesmörgås
med kaffe gick på 65 kr, och åts vid
ett bord med levande ljus, och vy
mot Mölndal och Dr. Westrings
gata. Regntunga skyar gjorde det
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måste
bort,
medan
själva
nedskräpningen inte är den
springande punkten. Lite mer av
den yttre cirkeln fick lappar, tills
den sida som vette mot regnet
nåddes. Då var det ingen poäng att
fortsätta. 6 åktes till Scandinavium,
där de rödblå höghusen fick reklam.
2 togs ända till MG, och 7 hem.
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Igår kväll använde Lars för första
gången etikettbitar från rullar till
att förtejpa lappar. Dessa fungerar
direkt dåligt som förpackningstejp,
men kanske bättre på plana ytor,
och kyla. De har ju ändå P4-adhesiv.
Igår kväll åt Lars tonfisk i olja, med
farfalle, gurka, tomat till middag.
Igår kväll var det regn, men idag lätt
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på VHE, än annat tillsammans. Lars
läste i ”Der mann, der durch das
Jahrhundert fiel”, samt lite i Time.
När Ewa avlöst kom Pia förbi, och
på väg ut med soporna möttes
Danne och Thomas. Lars åkte hem.
Idag åt Lars kalvsylta, majs, fetaost,
och en avocado till lunch. Sedan
packades inför helgen i Göteborg.
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över tiden körde Lars tåg fram.
Dock stod det kvar någon
halvtimma, innan en ny konvoj fick
köra söderut. Tåget verkade glest
bokat, och ”som vanligt” erhölls
plats i vagn 2, nr 57. Muffins och
kaffe åts, och en del av resan
ägnades åt att försöka författa en
begriplig instruktion för reskassan.
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bojkottas, som en ren princip.
Nåväl, tåget kom fram till Göteborg
bara en halvtimma försenat. Lars
åkte till F, och var nästan hemma
när Sonja ringde. Lars hade ju
bedömt att kunna komma vid 20.
Så snart bagaget lämnats gick Lars
upp till sällskapet som skulle fira
81-årsdagen. Arne var emellertid i
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Sonja fick en liten present i form av
affischen med Dags-Nytt BILD.
Denna tilldrog sig stort intresse hos
de båda makarna, som betade av
varsin ända. Det nämndes att de
trott sig ha sett Lars i Borås vid ett
tillfälle, vilket säkert stämmer.
Själva bor de i Jonsered, på väg till
Lerum, i ett område som nära nog
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15 kr veckan, v 45
Rita lappar med etikettbitar som ”tejp”

sedan ett besök. Sonja önskade
göra sig av med ett bord som Arne
bara använder för att lägga pussel
på, vilket inte sker så ofta. Lars
kalender med bilder från Ishavskryssningen i fjol fick berömmande
ord. Anders plockade sedan fram
sin medhavda gitarr, vilket inte gick
så bra, då pratet överröstade några

BILD

13

Brevet till
Bahrain

Igår kväll var både norrmannen och
Patrick på besök, för att göra klart
en ”opgave” i sista timmen. Lars
somnade dock utan svårigheter.
Idag är det regn och +6,50 kl. 22:41.
Idag på morgonen duschade Lars.
Idag på f.m. gick Lars och handlade,
och blev expedierad av ”Support 2”.
Idag gick Lars till F, och köpte ett
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svårt att se så långt som till
exempelvis Bergsjön. Hissen hade
fått en innerdörr i korgen, men var
lika liten som förut (max 2 åkande).
Syster Estrids gata fick lappar igen,
och det blev premiär med sådana
med papperstejp/ etikettbitar.
Kanske en god idé i regn, då papper
i viss mån suger upp fukt, i motsats
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Lars har gått kan man ju inte få
reda på vad det var längre. Eller om
det inte är lika kul att bara läsa. Det
är nog roligare att testa ifall man
kan bli misshandlad av en okänd
man, ifall maken därhemma är för
mesig för detta ändamål. De flesta
kvinnor är livrädda för Lars, men
naturligtvis finns det undantag.
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uppåt höjden, och Glasmästargatan
upprepades (i våras sist). Kanske en
tradition man skulle fortsätta med.
Då tror de inskränkta människorna
säkert att Lars bor i närheten, och
inte 50 mil bort. De kan omöjligt
förstå vidden. När Lars klippte mer
tejpar för Knullegatan, frågade en
man efter nämnda Glasmästargata.
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på att få komma ut! Från FI åktes 5
till Solstaden. Nu var det dock regn i
hela Blöteborg. Åter vid ET blev det
16 igen, och på sätet framför
kysstes ett par intensivt – något
som kan ge fängelse i vissa länder.
Från DK togs ett ingångståg på linje
6 till JT, och på linje 11 var det dags
igen; könsorganen måste ha hunnit
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15 kr veckan, v 45
Rita Landshövdingehusen i Almedal

Dags-Nytt för 7 november 2013.
Nästa Dags-Nytt
Alternativt startsidan igen.

BILD
Nödöppningslucka i M31
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En affisch satt kvar i en port sedan
en månad (!), och såg så snygg ut
som ifall den precis hade satts upp.
Vill någon i denna uppgång ha
fribiljetter till Ringlinien, så skickar
Lars gärna. Säg bara namnet. Nästa
port hade dock bara tejpar kvar, när
en man med liten kuk fått brått att
slita bort Lars reklam. Budskapet
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