29 MARS. 2014
en sådan simpel bekräftelse. Lars
klev av redan i Vårgårda, och fick se
en riktig puma skjutande en rullstol
framför sig, förmodligen som
skötare snarare än pojkvän, då han
grymtade lite oroväckande. De
försvann in i en färghandel, medan
Lars styrde stegen till konditoriet.
Några semlor syntes inte, men man
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Emellanåt saknades mus och
numeriskt tangentbord på denna
relativt lilla Acer-dator. I Skövde var
det en kvart för bytet, så Lars
började med att lägga en präktig fis
i gångbron. Jo, Lars kan också vara
ett svin – fast på fel sätt, kan man
anta. Sen urinerades i parken. Ett
par anslag sattes upp, innan spår 2

att uppskatta sin flicka. Egentligen
är hon väl f.ö. ett socialt alibi för att
ingen skall tro att han är bög, och
så är hon naturligtvis en blivande
hushållerska och mamma som skall
göra mat, städa, och tvätta svinets
kläder. –Finns kanske ett skäl till att
Lars röstade på Fi. Synd bara att de
flesta kvinnor själva verkar vilja bli

åkte sen pendeln 6.57 till CST. På
en papperskorg sågs en klisterlapp
”Potatismos & korv”. Fler som
hittar på roliga saker. Trots sol blev
det för kallt att sitta ute, så en bänk
i centralhallen uppsöktes. En av de
senaste låneböckerna påbörjades:
”Die Satellitenstadt”. Så snart tåget
mot Göteborg bordats, togs den

var Lars lite skrämmande, då hon
verkade snegla i skyltfönstrens
spegelbilder. Några lappar sattes
upp, busstabellen kollades, och Lars
satt utan jacka på en bänk jämte
gymnasiet. Det kändes som man
lika gärna kunde ha besökt
Vårgårda för sista gången. 543
bordades sen, för resa till Alingsås.

avnjöts med det sista kaffet. Sonja
ringde, men verkade avstyra allt
prat, utom att boka tid för lunch på
måndag. Synd att det alltid skall
göras på dagar med prognos för bra
väder. Sen låg Lars nästan en timma
på bryggan vid Markbadet. Byxben
och ärmar var uppkavlade, och en
servett lades över näsan. Bitter av

I centrum sågs nya lampstolpar i
trä, vilket annars bara förekommer
på motionsslingor. Pendeltåget
åktes in till Göteborg, och det sågs
att Sävenäs koloniträdgårdar var
rivna. Man skall inte bli förvånad
över någonting i Göteborg (tänk att
riva Tanto…! Då är politikernas
karriär över). En Göteborgare är

vid näst sista, där några lappar
sattes upp. –På gräsfältet i Torpa
låg några sällskap. Efter 20 minuter
åktes 5 till KT, där 1 inväntades.
Samma tåg, skulle det visa sig, så
tiden är alltså väl anpassad för den
längre sträckan. Något annat som
var samma, var den dam, som Lars
tittade på vid Munkebäckstorget.
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DEL 6733
DAGS-NYTT

LÖRDAG
i Pressbyrån; 3-dagars GBG+. Linje 1
togs till Musikvägen, där drygt 100
lappar, mest armband, sattes vid
Rundradiogatan,
Bildradiogatan,
Televisionsgatan,
Saxonfongtan,
Basungatan, samt (Skinn)flöjtgatan.
Det luktade ljummen sommarnatt,
känt från klotterräderna på 80talet. På väg hem handlade Lars.
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30 MARS. 2014
vilket fortsattes längs diket. Massor
av golfbollar låg även där. På en av
områdets tre villasoptippar lades
sedan fynden, varvid en fet
försoffad medelklasslätting dök upp
för att käfta. Alltid skall Svensson
sticka upp. En Svensson som själv
erkände att han slänger sina sopor
på allmän mark. När Lars växte upp

En ynglings livslust och fysik, i en
gammal förpackning. Det är något
man får trösta sig själv med. Det är
väl möjligen på vintern, som nivån
på energin inte ligger i paritet med
Lars som 20-åring längre. När ljuset
återkommer känns det dock bättre.
18 åktes åter till KU, där många satt
med benen över den höga muren

sak att spräcka skallen. Det måste
göras någon gång, innan även Lars
blir för gammal och vek för att
decimera beståndet av ohängda
radhusmoderater. 25 åktes tillbaka
till BP, och 60 till IG. Vid tornet
hälsade (endast pojkvännen förstås,
i) ett par. Det är MANNEN som för
talan, medan kvinnan är passiv.

bredvid ett riktigt pangluder, fast
lite för ung. Redan vid nästa
hållplats gick hon av med sin
kompis. Lars satt på slentrian kvar
ända till Masthugget. Mittför i
denna ”kupé” satt sen en flicka på
kanske 28, som lyckades undgå att
se på Lars under hela resan (gick av
vid Vegagatan). Bäckegatans hus
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jämte Dalslandsgården. Strax intill
fanns ett utomhuskapell, medan
klockstapeln inte var någon budgetlösning. Efter ett par vilopauser på
bänkar, passerades parkeringen
igen, vilken var överfull. 2 åktes till
Annedal, för ett kort fotostopp, och
vidare till DK, samt en tur genom
kvarteren till KU. 18 åktes till PG.
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moln sent om eftermiddagen. Det
är nästan stilla, och +3,50 kl. 23.57.
Idag åkte Lars till Musikvägen igen,
men satte nu upp kåseriaffischer på
de brandgula höghusen. Den
svängda fasaden längst in vid
Musikvägen fick några armband.
Hålet i huset genomkorsades, och
en hackspett hördes, liksom olika
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DEL 6734
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SÖNDAG
skrevs en del fult, nu på tyska. 60
åktes ned till BP, och 2 till AG.
Penninggatan, Nickelmyntsgatan,
och lite vid Kapplandsgatan togs nu.
Dock var det många vakarnissar ute
med hundjäveln nu vid 22-tiden, då
den behöver bajsas för sista gången
för dagen. 1 åktes hem, och det
blev faktiskt hela 20 764 steg idag.

14

Igår kväll skannade och publicerade
Lars Dags-Nytt för 19-28 mars,
vilket totalt inte tog mer än 75 min.
Igår kväll åt Lars tonfisk i olja med
gnocchi, röd paprika och Dr pepper.
Igår kväll duschade och tvättade
Lars håret. Ett par av de nya
kalsongerna från Ellos togs i bruk.
Imorse gick Lars upp vid 5.30, och
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medhavda frukosten fram. Sen
hördes OMD:s senaste, som köptes
i torsdags kväll. Tvärsöver gången
satt en söt flicka, vars pojkvän inte
verkade ägna henne någon som
helst uppmärksamhet. Bortskämda
kukusling. Unga män som alltid fått
precis vad de pekar på (ja, alla unga
är ju inte arbetslösa), har inte vett
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Garanterat övertygad om att Lars
förföljde henne. Bäst att inte titta
dit, fast hon stirrade mest hela
resan på Lars. Hon gick inte av
förrän vid Hagakyrkan. Antingen är
kvinnor rädda, eller blir elaka. F.ö.
var pilarna längs Fattighusån gröna,
och vid F blommade tulpaner. Lars
gick strax ut igen, och köpte ett kort

inte mer sentimental än en räv i en
hönsgård. 1 övervägdes hem till F,
men sedan 4 tagits till BP, blev Lars
något okoncentrerad av alla sexiga
småflickor. I förvirringen uppstod
den briljanta idén att åka linje 1 åt
andra hållet, när den nu p.g.a.
något spårarbete gick den originella
vägen via ULS-LI till ÖS. Lars gick av
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utnyttjade av dessa mansgrisar. En
drömprins som Lars är ointressant.
Helt oförhappandes kom en man i
gången, med en hel väska datorer.
Dessa lånades ut för en kundenkät.
Antalet frågor var lite i överkant,
och väl precisa – mest för denna
tågresa – istället för att vara något
mer generella. Lars åker ju en del.

åter uppsöktes, varpå den sakrala
vårmorgonen övergick i stress.
Massor av folk hade nu samlats,
men plats erhölls i alla fall. Ett
exemplar
av
den
särskilda
tågtidningen för Mälardalen lästes
igenom. En alldeles för ung flicka
mötte Lars blick, vilket ju alltid är
trevligt. Lars kunde betala bara för
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kan ju ändå fråga, utifall de finns i
byggsats på begäran (förekommer).
Nu togs dock nästa kund, medan
Lars ignorerades, och en tredje
stack fram en sedel för kaffe. Finns
ingen anledning att låta sig
behandlas så. Lars gick ut, varvid
den sköna åter passerade, och i god
fart gick framför till torget. Kanske
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15 kr veckan, v 13
Rita experimenthuset i Järnbrott

BILD

Baksidan av
kiosken vid
Musikvägen

19

Igår gick Lars 15 693 steg. Lapparna
räknades inte, men var nog drygt
140 st. 6 kr i pant tillvaratogs ute.
Igår kväll åt Lars qournnuggets , ris,
tomat, gurka, ärtskidor, och Three
hearts Dansk citronvand till middag.
Igår ställde Lars om till sommartid.
Idag på morgonen duschade Lars.
Idag var det sol, klart, förutom lite
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sångfåglar. Slingan togs sedan på
västra sidan av ishallen, varvid ett
par kort togs genom de generösa
springorna. Lars satt sen på en vit
bänk vid bollplanerna ett slag.
Resan gick därpå med linje 8 till
Änggården, där halvannan timma
tillbringades kring dammarna och
gräsfälten. En semla åts på berget
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erfarenheten, där näsan blivit ett
enda varigt sår efter ett par timmar
i västkustsolen på semesterns
första dag, är det bäst att vara
försiktig. I Stockholm är det
däremot ingen större fara att man
blir solbränd ens i juli. På resan åter
var det märkligt nog en annan buss,
fast varvtiden är en timma (nu två).
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Mossens slingor var ganska ödsliga
vid denna tid på dagen. På en bänk
i solen var det nästan för varmt, ens
med uppkavlade ärmar. Den andra
semlan åts med kaffe, även fast
hungern inte var så stor. Kroppen
prioriterar väl andra saker så här
års. Läs: fortplantning, fast tanterna
verkar anse att Lars är för gammal.

vid Vallgraven. 25 åktes från DK till
Blixås. Vägen ned mot golfbanan
var så rogivande öde. Dock hann
tanken inte tänkas klart, förrän det
var ett nästan konstant flöde av
bilar igen. I kanten på golfbanan
verkade någon ha övat på att ta
upp hål i ”greenen”. Många var det.
Vid Blixåsbanan plockades skräp,
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Lindblads i Alingsås hade inte heller
några semlor (visst är det INTE
påskafton idag?). Ekstedts hade en
ansenlig kö, och massor av semlor.
Där finns det, när andra har slutat.
Linje 1 åktes till Ängabo, där det
kändes som högsommar. På en
bänk vid Gerdsken togs tröjan av
för idag, liksom jackan. Semlorna

11

innehades en kompost på tomten.
Sedan finns det ju öppen spis i
husen, och återvinningsstationer. I
vilket fall ÄR DET INTE LARS
FÖRBANNADE PROBLEM, VAR DE
GÖR AV SINA SOPOR. Man borde
dödat SVINET. Livet är inte
komplett förrän man dödat en man.
Med hammaren blir det en enkel
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fick lappar, och alla glas fick först
göras rena, innan lapparna fästes.
”Privat” stod det från gatan, fast
Lars kommit i trappan från
Bockhornsgatans hållplats. Nog var
det privat alltid. En privatvärd
kommer undan med att inte städa.
SVINIGT SMUTSIGT. Flera fula ord
skrevs i dammet. Även i vänthallen

Några kort på vyn togs, och Lars
förflyttade sig till Skogshyddegatan.
Solnedgången sågs i Överåsparken,
och flera kort togs. Chips åts med
det sista kaffet. Bara läsk som felas,
sen har man en tonårings ork. Bra
kost är A och O. SAMT lite motion!
Lite lappar sattes i kvarteren, och
från IG togs 60 igen. Lars hamnade

15 kr veckan, v 13
Rita Blixås motorcrossbana i Balltorp

Föregående Dags-Nytt.
Nästa Dags-Nytt
Alternativt startsidan igen.

BILD
15 Inne i Ruddalshallen, taget utifrån (!)
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