30 APRIL. 2014

Ja, ingen annan av de miljoner som
gick på bluffen att köpa aktier, vill
ju erkänna att även de har (…). Lars
erkänner. Dessa kommer aldrig att
säljas, helt enkelt för att kravet är
att få mer för dem än de kostade.
Så blir det aldrig. Flera vinkellappar
med dubbla budskap (bokstavligt)
sattes i (Studie)gångarna (!). Sedan
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2-5 maj. Vid KV köptes lite godis i
Pressbyrån, och för en gångs skull
var massor av 10-poängare i
rörelse. KV borde förvisso vara ett
bra spaningsställe, men är det
sällan i verkligheten. 50 togs till KB.
En banan åts, och lite reklam sattes
upp i området. Omord på 50 åts en
nougatbit, och från KV gick resan
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dela ut många-många-många, (utan
resultat i vilket fall). Idag blev det
förresten rekord med 14 flickor.
Trots antalet, kommer de att
glömma det fortare än Lars kan.
Idag gick Lars till F, där ett 3-dagarskort för Göteborg köptes (160 kr).
Spårvagnen togs till Flatlus, där
några reklamsaker sattes upp, bl.a.

Idag sydde Lars fast en tygros på en
av de patetiska små lapparna till
flickor. I början fick det vila något
halvår eller så, efter att en dam fått
sådan reklam. En lång period hade
hon således förstatjing på Lars, kan
man säga. Sorgligt. På den tiden har
de flesta hunnit med många ligg,
kanske flera olika pojkvänner. Lars

Inte ens Lars är så dum, att tro att
man skulle kunna ”ta hand om
henne”. Hon är redan tingad.
Annars var hon hyggligt söt. Ett tips
till ”utisarna”: lura Lars att hon vill
ha Lars, och inkassera sedan den
utlovade belöningen om 200 000 kr
för ett kvinnligt initiativ. Någon
borde ju vilja försöka blåsa Lars?

I skogen borstades tänderna, och
en mängd amsbrandgula pilar
pekade hit och dit. För unga: AMS
betydde Arbetsmarknadsstyrelsen.
Förr sa man BRANDGUL, eller nu
ORANGE på tyska, just som man
även säger ROSA på tyska numera.
Neon-orange alltså, som de hade på
sina arbetskläder. Det är tack vare

Lars gick sedan runt och spanade in
lite flickor i väntan på cortégens
början. Jämte en sexig dam sågs
flera ekipage. Det var inte hon, utan
en senare tillkommen som glodde
på Lars, som att hon blivit utsatt för
närmanden. Man får visst inte vara
publik som ensam man. Lars gick
vidare. En till glodde uppenbart, så

på sig igen, och nu fanns det snart
skäl till att glo, vilket de flesta inte
gör när Lars VERKLIGEN gör något
lurt. Då får man vara försiktig. Nåja.
Reklam stacks ned i byxfickor och
väskor på några sexiga flickor till.
Var är förresten alla vuxna i den här
stan; de åker inte buss, de ser inte
cortégen. Man är hänvisad till dessa
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DEL 6765
DAGS-NYTT

ONSDAG
en båge i kungsparken lät sig Lars
väl smaka. Trafiken på Vasagatan
var igång vid 21 (21.15 enligt blad),
men inte 21.30 på Aschlebergsgatan (21 enligt anslag). Irriterande.
Lars tog 10 till BP, 6 till VI, där ett
armband satt kvar sen i vintras. Fler
sattes upp på väg till FI. 5 åktes till
KU, 10 till W, och 8 hem till F.
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1 MAJ. 2014

var det flera röststarka individer
som skrek så det ringde i öronen.
Rösterna bar ända till BP. Ola hade
sett cortégen vid Kapellplatsen igår.
En jättesexig flicka stod med sin
storasyster vid Gustav Adolfs torg,
fast Lars insåg efter en stund att
det var modern. Den äldre herren
kanske då inte var fadern, utan en

pojkvänner lär bli sambofeta långt
före Lars blir det! Är man ensam
måste man hålla sig i topptrim, i
den egna tron att man då har en
svag liten chans. Nej, det är makt,
pengar, och kändisar som kvinnor
tänder på. Ingen perfekt drömprins.
Lars gick sen till JT, och passerade
då en lång spårvagnskö, fast på

påtagligt ”alternativa” ut (osexigt
klädda). Flera kramades, vilket
kunde tyda på flator. Annars skulle
ju pojkvännen tvingas med, om de
är tillräckligt med feminister att stå
på sig om att gå med Fi. Enstaka
äldre män var som Lars där
ensamma. Gudruns tal var något
dåligt inövat, men från en som så

En talare från Trollhättan såg mer
ut som Västerbottning. Ola bjöd på
påskägg, men ville sen höra (s) vid
GÖ, dit promenad önskades. Lars
var ju lite trött i benen efter två tal.
Slutet på talet hördes, och en ros,
samt flagga tillvaratogs. Drömriket
spelade hårdrock, vilket fick alla
äldre deltagare att ta till flykten.

Lars tyckte det var alldeles för tidigt
att åka hemåt, så 5 bordades, mest
för att få upp värmen. Nu missade
även Lars att ringa vid TP, där ingen
längre går av. Åter tillbaka åt Lars
dajm på en bänk, och en katt satte
sig bredvid. Den reagerade inte ens
när Lars vräkte sig på sidan, och fes
högt. Snart kom en granne, och

istället lämna livsutrymme till alla
andra, som inte har några tankar på
att själva ge avkall på någonting!!!
Så var det sagt igen. Vid BP kom 25
precis bakom. Vid HJ kom två vuxna
kvinnor som omväxling ombord.
Supersexiga med svällande ben och
stjärtar i alldeles för trånga byxor,
som stod ut som ballonger, nära
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Idag var det sol, ganska hård vind,
enstaka moln, och +5,50 kl. 22.08.
Idag tog Lars ut en tung soppåse,
samt en kasse ÅV-plast och papper.
Idag gick Lars till F, och en 10-krona
lämnades till en dragspelare på
gångbron, då Lars kände sig
generös, och hade lagt ett mynt i
fickan, till någon. Ombord på linje 1
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DEL 6766
DAGS-NYTT

TORSDAG
upp (nej), så bar det hemåt från BP
vid 21.23. Energin och frustrationen
stormade ännu i den medelålders
kroppen. Men då kanske man
hinner sova mer än 6 timmar för
första gången på nästan en vecka.
Ikväll åt Lars vegetarisk schnitzel
med kroketter, riven morot, MAXdressing och juice till middag.

16

Igår åt Lars köttbullar, pasta, riven
morot, och apelsinjuice till middag.
Idag på förmiddagen duschade Lars.
Idag var det mulet, lite regnstänk
på e.m., och +6,50 ute kl. 00.39.
Idag på förmiddagen gick Lars till F,
där en liten burk hobbyfärg köptes
på Panduro. Säkerhetsnålar sågs ej,
men i gengäld små påsar tygrosor.
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blir bara äldre, utan att inse att a/
en kvinna KAN INTE ta initiativ. Låt
vara att Lars faktiskt gjorde det
först. Sedan krävs dock en kontakt
från denna dams sida, för att det
skall bli något mer, då Lars inte vet
vem hon är. b/ Lars är mer ”trogen”
sina offer för reklamen, än många
är sin maka/ make. Nej. Man måste

3

en dubbel-lapp i vinkel, på staketet
vid spåret. Den borde hamna i rätt
höjd för M32 i alla fall. Vidare vid
MG övervägdes linje 16, men som
vanligt dröjde den just 8 minuter
(en klassiker även för 5 och 60).
Därför togs spårvagnen vidare, med
byte till 13 vid SG. Ett anslag talade
om att bron över spåret vid W rivs

5

med 6 till OM. En trång 17 åktes
vidare till Studiegången. Man kan
undra om det inte skadar reslusten
att denna linje är kroniskt fullsatt?
Även Lars undviker till slut sådana
linjer. Affischen på telefonhytten
satt kvar sen sist! Å andra sidan
skall man väl få någon valuta som
enda Svenska aktieägare i bolaget.
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blev det 17 till TÄ, där Jerkstrands
erbjöd en stor köttbullesmörgås
med kaffe för endast 56 kr. I parken
blommade körsbärsträd i olika
kulörer. Utanför mataffären var en
utländsk dam placerad för tiggeri.
Ägaren (släktens män, rejäla män,
och inte som Svenska dumsnälla
tofflor?) bestämmer vad hon skall.
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15 kr veckan, v 18
Rita bjudningen av kakor och kaffe vid VP

BILD
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alltför unga flickor. Två flickor
fotade Lars med mobilen (vid VP
före cortégen), så Lars hälsade.
Luft. Inget gensvar. OK, det är fullt
lagligt att fota folk på stan, men när
nu Lars stod still och poserade, och
Kommentators- sen säger hej, är det väl lite oartigt
att ignorera? När allt var över bjöds
korg (?) till
cortégen vid GÖ på kakor och kaffe vid VP, så efter
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Igår satte Lars upp 112 lappar,
varav alltså 14 st i flickors fickor,
väskor o.d. Så, nu kan Du anmäla
mig. Antalet steg blev runt 21 000,
men räknaren visade bara 15 026.
Igår kväll åt Lars korv stroganoff
med ris, och Cuba cola till middag.
Imorse duschade och tvättade Lars
håret. Canon-rakvattnet användes.
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hördes ett gäng diskutera om att
genskjuta Fi-demotåget, och sen gå
tillbaka för v. Lars hade delvis tänkt
i de banorna, men ville inte gå med,
utan bara höra Gudrun tala. Från
GT uppsöktes därför planen framför
Storan, lagom till demo-deltagarna
anlände. Det var en klar övervikt på
flickor, sällan över 25 år. Många såg
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en reklamlapp erbjöds, så kan hon
glo lite på hemsidan sen. Nej tack!
Lars flyttade sig igen, eller gick mest
hela vägen från Läraregatan till VP.
Här var det kompisen till en flicka,
som snart började viska om Lars
närvaro (nej, här är vi inte
paranoida, 45 års erfarenhet visar
att det är alldeles sant). Lars rörde

dessa skickliga yrkesmän som vi har
motionsslingor i Sverige, vilka alla
anlades i slutet på 70 och början av
80-talet, som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ja, det kallades så.
17 åktes till OM igen, och 6 till
Scandinavium. Lars gick upp till GÖ,
där en LITEN stunds sol bjöds på
trappan, och med vy mot Avenyn.
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väl behärskar ämnet, gjorde det alls
inget. Bland de mest sanna och
relevanta 1:a majtal som gjorts.
Inget tjafs om en glättig familjedag,
utan en osminkad redogörelse för
vad som är fel i samhället. En bit
nougat åts, då Lars med gott
samvete kan unna sig sådan
kaloristinn kost. Dessa unga flickors

andra sidan allén. (s) aktiviteter
kollades helt kort. Tydligt att det
var så få unga där. De fanns hos
vänstern. Andra långgatan hade en
lång kö, med olika banderoller. Det
satte strax igång, och vagn 365 var
strandsatt på Linnégatan. Vid JT
dök Ola upp från ingenstans. Även
fast megafonroparna undveks, så

Bland alla små klisterlappar på
husen, har Bror Duktig Kuksugare
med kirurgisk noggrannhet tagit
bort just Dags-Nytt-lapparna sedan
sist. Men det finns fler där de kom
ifrån. Vill Ni inte ha fler är det bara
att skriva, så skall det respekteras.
Fast då måste man ju engagera sig.
Krypa till korset, och snällt be Lars.

11

generation upp. Talen var inte så
engagerande. Ett av huvudnumren
var poesi. Något som aldrig skulle
förekomma på ett valmöte med
moderater och andra smygnazzar.
De behöver förresten inte valtala,
då de kontrollerar medierna, och
har råd till betalda annonsplatser.
Lars får ju också göra gerillareklam.
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att brista. Båda hade män i sällskap.
Sådant är livet. De gick av vid SOL.
Lars gick av vid ändstationen, som
nu hade fått en vänthall. Ett mindre
antal lappar presterades innan 25
gick åter. Ett uppehåll till nästa buss
gjordes i Bjurslätt av samma orsak.
Det var för tidigt att åka hem, men
med hänsyn till att Ola kanske dök

lockade till sig katten, så Lars kunde
gå utan att överge katten. Det
passade då fint med linje 5 ned
igen. Flera små pangluder kom på
vid Liset. Varför inte runka till
minderåriga – vem i helvete tackar
en för att vara ”snäll”. Ingen under
alla år hittills. De förväntar sig att
Lars skall vara självutplånande, och

Lars åt en banan, och föreslog en
kissningstur till Näckrosdammen.
För Ola var det nog lite okänd mark.
Gångbanan fortsattes upp till en av
fyrarnas grunder från Göteborgsutställningen -23. Turen gick ned till
Va, där Ola skulle åka till Mölnlycke,
för att hämta bilen. Om Abiir var
ute, önskades eventuellt sova där.

15 kr veckan, v 18
Rita burken med MAX-dressing

Föregående Dags-Nytt.
Nästa Dags-Nytt
Alternativt startsidan igen.
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En av
talarna vid
Gustav
Adolfs torg
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