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småattraktiva flicka, som stått
framför i Pressbyrån. I vanlig
ordning kom en tiggare rätt fram till
”bussige Lasse”. Lars sade ”tänk om
kvinnor en enda gång kunde tilltala
en man med något annat syfte än
att be om pengar”. Hon pratade
dock inte Svenska, men principen är
ju den samma välden över. Man =
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möbelhuset slängdes en boll som
förkommit, tillbaka från skogen, där
den nu låg. -Är man en pedofil då?
Idag satte Lars klumpen med (lila)
blommor på försök i en blomkruka.
I eftermiddag gick Lars till F, som
redan var stängt vid 16. Spårvagn
togs till MG, där Pressbyrån var
öppen, men saknade smörgåsar!
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igenväxt efter 35 år. Vid Kannebäck
satt Lars i fågelgömslet, och åt en
yoghurt med en ask färska hallon,
som faktiskt var med igår. Allt åts ju
inte, då utflykten blev kortare än
tänkt, och dessutom kan det vara
bra att ha med extra. På väg hem
igen, kom lite oväntat en rejäl skur
på en halvtimma. Lars sökte skydd

också, stövlarna skulle kanske tagits
även för resten av dagen, inte bara
till Välen/ Kannebäck. En Kaja var
inte så värst rädd, och fick lite bröd.
En radiostyrd båt sjösattes sen vid
stranden, så Lars gick lite onödigt
tidigt tillbaka till bussen, då den var
högjludd (båten, alltså). 753 togs till
KV, och 6 till OM. Lite lappar sattes

8 åktes sen till GM, där omvägen till
ersättningsbussarna är så bisarr, att
någon mer borde inse det givna:
självklart skall de stå mellan
Bergslagsbanan och slakthuset.
Denna yta står ju tom, och är i
motsats till andra sidan spåren
redan färdigställd och välordnad!
6:an bordades på vinst och förlust.

De gick av vid Runstavsgatan. Lars
gick av vid GL, och åkte vidare med
linje 11 till KTT. Nästa tur togs åter,
och det sågs att två informatörer
vid GL inte verkade ha allför mycket
att göra. Folk kan väl det här efter
en vecka nu. I motsats till vissa
Stockholmare, som nog skulle ha
informatörer i olika rum hemma.
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håret. Hela 4 kg i vikt hade tappats
sedan två veckor tillbaka. Lars går
ändå med knapp nöd fri från
etiketten övervikt, enligt BMI. F.n.
67 kg, och 177 cm. Tyvärr har även
en del hår tappats, av strapatserna?
Idag på f.m. laddades Önskefotos
program till den bärbara datorn,
och fotoboken ”semester 2004”
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LÖRDAG
växterna och spåren. Naturen tar
över så fort man vänder ryggen till.
8 togs till ULS, där en skyddad
enklav med privilegierade fick lite
reklam. Det är nog inte många som
hittar hit, trots det centrala läget. 2
åktes till MG. Vid Lantmilsgatan
gjordes ett uppehåll för reklam,
inspirerat av flickan förra lördagen.
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annan som var där på egen hand.
Lars har ju ändå en viss vana vid
detta, men man behöver ju inte bli
påmind i tid och otid. Spårvagnen
kom sen precis, och 761 likaså vid
LP (annars hade något annat valts).
Efter en stund insåg Lars varför det
kändes lite som att vara sjuk; både
luftkonditionering och element var

minnet. Byxorna satt som ett
sälskinn, men hon var lite för ung
att få lov att flukta efter (max 25?).
Vid LP förbättrades fästningen av
navelluddsaffischen som sattes dit
en annan dag. 6 togs till Prinsgatan,
där Condeco besöktes för första
gången. Det var DYRT. Kaffet gick
på 32 kr, och en liten smörgås med

ordningen dock återställd. När inte
mindre än två attraktiva damer sågs
vänta, kom spårvagnen inom 20
sekunder. Lars tog istället linje 16,
där en glasspinne tejpades upp.
Helt utan tvekan är det ju dessa
som väcker mest intresse, så annan
reklam kan man egentligen låta bli.
Från NI korsades Nordstan till LB.

HORA. Horsika. Dit fick man nog
aldrig åka med moster Hildur, fast
det blev många turer till olika sjöar.
Detta namn kunde kanske inte
uttalas. Fast det heter ju Hårss-icka.
Vid en paus, kom en närgången
gräsand, och gick två varv runt Lars.
Lars gick sen ett varv runt sjön, men
inte heller den bjöd på någon mat.

att det var bakom en skrubb vid
dagiset, som man skulle gå. Snart
fortsattes Hulelycksgatan till södra
änden, och in i skogen. En grusväg
till en mast hittades. Av någon
orsak fanns även en ”gasanläggning
Rävekärr”, inom staketet. Det
antogs att gasledningen från Skåne
gick i dalgången jämte järnvägen.

Løkken också. Porrtidningar också.
Vad har åstadkommits sen dess? På
den fronten alltså. Okysst vid 45 år.
Sorgligt. Ja, det är ju ingen som
läser det här i alla fall. Inget att
skämmas för heller – Lars har ju
varit ädel nog att låta kvinnor vara i
fred. Några andra svikare har ju
däremot sett till att nya barn har
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(där Lars befunnit sig), lite blåsigt,
och det är nu +14,50 ute kl. 23.08.
Idag har Lars haft lite klåda mellan
två knogar, där en fästing hade bitit
sig fast under natten till gårdagen.
Idag tog Lars buss 2637 från F. Fast
det var linje 20, hade skyltarna
hängt sig på 88 mellan RV och F
kyrka. Vid Trälåsvägen kom de rätt.
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togs 761, efter att en banan ätits.
Från SÖD gick Lars stigar mellan
husen till Dr Westrings gata, där 52
togs till BP. 16 kom precis, men vid
Krokäng hade 99 gått (som väntat).
28 minuter till nästa, visade skylten.
Självklart tog det precis 30 innan
bussen kom. Då hade Lars suttit och
myst lite vid kajen först förstås.
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Igår gick Lars 21 874 steg, och då
var det dessutom bitvis i tuff natur.
Egentligen var gårdagens utflykt i
viss mening misslyckad, då det var
tänkt att gå från Anneberg till
Billdal, Lyckhem eller t.o.m. Sisjön.
Igår kväll åt Lars Mississippibönor
och God morgon juice till middag.
Imorse duschade och tvättade Lars
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påbörjades. Gåvan skall utnyttjas.
Idag var det regnskurar mest hela
dagen, men övervägande sol på
kvällen. Det är +10,50 ute kl. 23.22.
Idag gick Lars förbi Ängås, över den
hårt trafikerade Näsetvägen, över
bollplanerna, och den gamla vägen
mellan Järnbrott och Näset. Denna
är ju delvis cykelbana, men alltmer
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under entrétaket till en klubbstuga
vid Ängås, och flyttade också drygt
halvtid till en annan, för att minska
misstänksamheten från de män
som sitter och snackar i dem. Något
idrottande sågs i vilket fall inte! Ett
antal snygga blommor låg nyligen
dumpade i buskagen, så en liten
klump togs hem. Vi dagiset bakom
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En glass övervägdes, men ingen kul
sort verkade finnas. 2 åktes vidare
lite planlöst, och snart kom den
skur, som anats hemma redan
någon timma tidigare, med gissat
centrum i Majorna. I östra delen av
centrum, var det lite mindre vått.
Vid KV köptes en köttbullesmörgås
(47 kr). Lars satt sedan jämte den
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bankomat. Visst kan kvinnor ta
initiativ till sex: luder, kallas de.
Även där är det ju fråga om pengar.
Lars tog 753 till Stensjön, där det
var blå himmel åt väster, men
smörgåsen hann knappt påbörjas
innan regnet kom igen. I all hast
spilldes kaffe på den ena skon,
vilket syntes mycket TYDLIGT. Skit
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15 kr veckan, v 25
Rita Bergsjölinjens bro över Säveån

Vid GM gick Lars på den gamla bron
över Säveån, där spåren går isär, för
en tänkt mittplattform till den
kommande (inte) stadsbanan. Den
skall ju nu bort, och med den Lars
klottertag från -93 (en av kanske ca
35 000), som ännu är läslig. Sen är
det inte mycket kvar av det heller.
En fiskmås med ungar låg mellan

BILD

Fabrik i
Sjuntorp
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Igår gick Lars 14 395 steg, utomhus.
Igår kväll åt Lars fiskpinnar med
spaghetti, tomat, citron, och three
hearts passionsfruktläsk till middag.
Idag på förmiddagen handtvättade
Lars 7 skjortor, 5 kalsonger, 3 par
strumpor, samt den skära jackan.
Idag på förmiddagen duschade Lars.
Idag var det sol, nästan helt klart
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Under färden var det en som
verkade bekant med de flesta, lite
som han som pratade med alla på
linje 95 förr. Lars blev inte tilltalad.
Vid ET köptes en vaniljglass, som
åts bortåt Jättesten. En sexig flicka
med blomsterbukett fick vänta 6
minuter på spårvagnen. Det kan
egentligen inte ske. På väg åter var
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Snart lyckades Lars flirta med en
flicka på ca 25-27, eller så. Då hon
var från ett annat land, var nog
även modern (?) bredvid yngre än
Lars. Det är nog svårt att komma i
samspråk med folk från utlandet,
och sen var det ju Lars som startade
flirten, vilket är mot reglerna. Hon
var annars fin, och saknade ringar.
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Två unga flickor vid hållplatsen
tycktes teleporteras till olika platser
mellan varje gång Lars såg dem. Så
till den milda grad var de spralligt
rörliga. Det slutade med att de åkte
linje 5 åt andra hållet. Lars tog 52
till LP. En flicka kändes igen, fast
hon inte gick av vid Dr Forselius,
utan Dr Weltzins gata, så där svek

tonfisk kostade 69 kr. Räksmörgås
kostade 98 kr, men såg rätt stor ut.
Det fanns i alla fall gott om plats,
både ute och inne. Brickan var
specialgjord, och hade olika texter
om vad man kan göra där (förutom
att äta…). ”Dejta” tejpade Lars över
med ”Medelålders = ENSAM på
midsommar”. Det var nog ingen

åter upp i detta område, men Lars
är ju inte den enda som tillämpar
återkommande kampanjer. CocaCola och McD är ju andra exempel.
Sådant får man leva med, så länge
inte 50 reklamanslag leder till 500
nya begeistrade läsare. Snarare är
det 5000 lappar som ger en läsare.
Resten kollar bara sidan en gång.
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på samtidigt. Vid Möbelgatan gick
Lars upp Fågelbergsgatan, och sen
Hulelycksgatan. Snabbvingegatan
hade en gångbana, där Lars var i
vintras, på Lejonslättsgatans berg.
Nu bar det emellertid av till sjön
HORsika, eller Hörsickan, som det
också står i telefonkatalogen. Hora.
Kul med fula ord. Vi tar det igen:
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fötts i Sverige även sedan dess. Det
tycks kvinnor acceptera. Märkligt.
Det kanske bara är Lars de inte kan
acceptera. Så är det nog. Den stora
trafikleden Rävekärrsgatan pekar
rakt mot skogen, och slutar i en
bom. Skulle den hängt ihop med
Hulelycksgatan eller Kikåsleden?
Från hållplatsen med samma namn

Lars vände om, och fick ta fram
spellista 1984, och tänkte på vilken
bra årgång det var på mycket.
Kanske det sista moderna året,
innan allt blev postmodernt (…).
Lars funderade på vilka lättklädda
skönheter som kunde ha setts vid
badet detta år, då Lars runkade
som besatt till alla godingar i Askim.

Några glasspinnar spikades upp.
Även bryggan vid badet fick en,
sedan de två sällskapen hade gått,
tills Lars hunnit dit. Några kolor åts,
och Dags-Nytt för samma dag 201113 lästes. Sen gicks stigen till
grusvägen igen, och en stig direkt
till Lejonslättsgatan. Från andra
hållet hade det aldrig gått att gissa

15 kr veckan, v 25
Rita masten och gasområdet i Rävekärr

Föregående Dags-Nytt (20 juni)
Nästa Dags-Nytt (23 juni) Startsidan

BILD
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