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DEL 6899 döma av hennes nogsamma 
undvikande att möta någons blick. 
Flickor får ju till det ändå, tack vare 
alla utåtriktade pojkar, som 
energiskt försöker få kontakt. Lars 
gick av i Nässjö, och laddade kortet 
med 300 kr. En båge slogs nära 
sjön, och från Stortorget bordades 
61 till Runneryds miljonprogram. 

upp väskan, så det blev bättre plats 
på golvet. Båda skulle till Malmö. 
Eftersom de var män, kunde de 
samtala, vilket ju autistiska flickor 
inte kan. Ja, åtminstone beter sig 
Svenska flickor så. Den äldre herren 
hade bott i Stockholm i 50 år, och 
åkte tidigare till Malmö varje 
månad, så länge modern var vid liv.  

Hon tittade dock inte ens åt Lars. 
Det gjorde nästa, som svar på Lars 
välkomnande leende. Hon gick strax 
ut på plattformen igen, och kysste 
sin pojkvän farväl. Så, då vet vi det. 
Lars läste 44 sidor i ”Mobbing”, 
hörde lite musik, och åt en enda 
medtagen smörgås. I Katrineholm 
stod ett halvdussin Y1 i Värmlands 

Igår kväll åt Lars tonfisk i olja, med 
pasta, en hel majskolv och vatten. 
Idag var det helt mulet, rätt blåsigt, 
och +13,50 ute i Göteborg kl. 23.44. 
Imorse gick Lars upp vid 6.20, 
varvid det sista packades inför 
veckan i Göteborg. Lars var inte 
alltför hungrig ännu, men tog i alla 
fall två smörgåsar. Ett vattenbad 

En dagens specialare-smörgås med 
en skär smoothie köptes (62+30 kr). 
Detta avnjöts på en skär soffa, med 
vy mot spåren. Lars gick sen över 
till andra sidan spåret, och förbi 
Green Cargo. Just där stod en sexig 
flicka, och det var ungefär så 
mycket som hann tänkas innan 
pojkvännen dök upp i bil. Lars fes  

Nu sågs även Somalierna gå av i JÖ, 
men skulle med en annan buss. 
Linje 2 åktes till Dalvik, och vidare 
till Hisingsängen, dit den har 
förlängts alla turer. Förut skyltade 
vissa om, och gick som 16 dit. Som 
väntat berodde ändringen på nya 
hus i området. Tolarpsvägen följdes 
upp på höjderna, där ett flygplan  

spikades upp, och på en bänk nära 
kyrkogården åts blåbärspaj med 
kaffe. De vackra blommorna från en 
begravning tidigare idag låg till 
beskådan, och Lars funderade på 
om någon annan beundrat dem så. 
De förfars ju bara… ”kom till mig 
med dina blommor mens jag lever” 
(Alf Robertson). En fundering på  

Hugander i Gränna, ursprungligen 
Majorna! Några ord byttes, och Lars 
fick med sig några broschyrer. Linje 
200 avgick strax till Borås, och JÖ-
kortet användes för betalning. På 
Borås kebab åts just kebab med ris, 
och en Zingo (84 kr), medan bussar 
passerade förbi utanför. I parken 
borstades tänderna, och precis  

Linje 100 avgick 7 minuter sen, för 
att alla skulle hinna betala. Ovanligt 
många åkte. Vid Delsjömotet klev 
två flickor av, och hade redan dragit 
av byxor/ kjolar och nu även trosor, 
för att akut kissa på gräset vid 
hållplatsen. De sexiga stjärtarna 
exponerades i det svaga ljuset. Från 
KV åktes linje 8 till bostaden vid F. 

14 SEPTEMBER. 2014 

DEL 6900 slogs, och en vy i sydväst valdes. 
Skor och strumpor togs av, byxorna 
kavlades upp, liksom skjortan. Lars 
låg på rygg i en dryg timma, varpå 
två croissanter åts, med varm 
choklad i termos. Det var varmare 
än vid Göteborgs-besöken i både 
augusti och juni, och bara den 
andra klara lediga dagen sen 25/7! 

smörgåsar styrdes stegen till LL:s 
livs, eller Willys som det nu heter. 
En ”wrap” med generös fyllning, 
och uppdelad på två halvor i varsitt 
pappfodral gick på 33 kr. En 
mumsig flicka visade sig nog vara 
lite för ung, när hon vände 
framsidan till. Det verkade vuxet att 
handla mat, men hon var visst inte  

Lasse, som dock slår bakut. Andra 
Långgatan följdes västerut, förbi 
alla brokiga verksamheter. Flera 
porrbutiker och klubbar finns kvar. I 
trappan till nya Masthugget sattes 
en traktorskylt. Ännu en glass (88) 
köptes i en specialaffär för snus. Vid 
JT kom nu en snubbe som sa att 
Jesus älskar Dig, och gav sken av att  

i utsatta lägen, och +15,50 kl. 22.00. 
Imorse gick Lars ut redan vid 8.30 
för att handla på Hemköp (har 
öppet redan 7-22, visade det sig). 
En kasse med pet-flaskor och några 
returflaskor pantades därvid också. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag gick Lars till F, förbi Kultan, och 
över till Munspelsgatans hus. Sedan  

moderns sladdis däri, eller det var 
resultatet av en tonårsgraviditet. 
Hon såg så väldigt ung ut! Vid TM 
sattes dagens 4:e och sista traktor 
upp (de två som inte nämnts var vid 
F sjukhus, och en trappa vid 
Rambergsvallen). En dam frågade 
om närmaste röstningslokal, men 
Lars blev svaret skyldig. Bara en  

tänkt redan sist. En gångbana 
följdes för första gången genom 
skogen till Studiegången, där 
samma buss på 17 åktes åter till H. 
Tiden på dagens andra stämpling 
var på fallrepet, och linje 1 kom 
just, så en remsa vid hpl skippades. 
Det var väl lika bra att åka hem och 
äta nu. Det blev 17 385 steg idag.   
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Igår på eftermiddagen duschade 
och tvättade Lars håret. Av misstag 
togs nytt schampo två gånger om. 
Igår skannade Lars Dags-Nytt från 
1-9 september, och publicerade på 
hemsidan. 60 affischer skrevs ut. 
Räkningar betalades via Nordea. 
Slutligen köptes 5 st Itunes, varpå 
en uppdatering gjordes av Ipoden.  

ordnades för bambun och klövern. 
Soporna togs ut, och pendeln åktes 
från JBO till CST. Dags-Nytt 1-12/10 
i fjol lästes igenom för Historieåret. 
Lite efter 9 styrdes stegen till spår 
12, där en sexig flicka just gick 
uppför trappan. Hon fortsatte till 
vagn 9 (4008), och längs gången till 
kupén där också Lars skulle sitta! 

färger, vid den nya godsbangården. 
I Linköping gick flickan (hon med 
pojkvännen) av, men hade innan 
det lyft ned väskan till en herre i 
kupén, i fall ingen skulle kunna göra 
det i Malmö (det var en sovkupé, 
där översta slafen fungerade som 
bagagehylla). Dock kom en ny ung 
gentleman ombord, som åter lyfte  

Nu blev det bara tre gånger om 
året, till systern. Den första flickan 
flyttade till fönstret, mittför Lars, 
och vägguttaget. ”The Strokes” stod 
det på tröjan, men något annat på 
skorna. Lars tänkte att det skulle 
helt klart vara lättare att bygga en 
fungerande månraket i papper, än 
att få till det med henne. Ensam, att  

En tur togs till industriområdet i 
norr, medan lite reklam sattes upp. 
Skolgården passerades i nästa varv. 
På väg åter i bussen, kom ett gäng 
somalier springande just där, och 
då gick faktiskt bakdörrarna upp, då 
de kom från det hållet. I centrum 
gick Lars på Thimons, som hade en 
ansenlig kö, och välfylld servering.  

15 kr veckan, v 37 
Rita flickorna som kissade vid linje 100 när ett SMS skulle skrivas för att 

påminna/informera Ayman om 
ankomsten till F, kom faktiskt ett 
från denna man. Tydligen mindes 
han datumet, som Lars måste ha 
nämnt. Även han tillbringar dock 
helgerna hos päronen. En 
rörmokare hade nyttjats för att fixa 
problemen med avloppet senast.  

att gå till A6, och ta linje 3, fick 
anstå, då tiden var knapp. Ändå 
knöts en ”traktor-kombination” upp 
på ett räcke. Från Cigarren åktes 
linje 1 till stationen. Plötsligt var det 
gott om tid, så en tur gjordes till 
hamnpiren också. Vid stationen 
kom en cykel med segel, tillhörig en 
valarbetare från Miljöpartiet; Erik  

nog hördes från plattan. På väg ned 
gjordes en avstickare till ett skjul i 
betong, utan fönster, men en dörr 
mot baksidan. En till buss fick då 
stås över. 2 åktes till Liljeholmen, 
och den fina parken besöktes för 
första gången. Änderna var i extas 
bara vid åsynen av Lars, som ändå 
inte bjöd på något. Några pinnar 

hårt några gånger, och gick en bit 
på Fiskargatan. En Regina åktes sen 
till JÖ. Huskvarna skippades denna 
gång, vis av minnet av väntetiden. 
Ett annat minne var hur en söt 
flicka från tåget sist, mötte sin 
pojkvän just på perrongen. ”Alla” 
som Lars tittar på, får snart 
sällskap, i fall de inte hade det före.  

BILD 

På gårdagen gick Lars 19 324 steg. 
Förvånansvärt lite verkar ha blivit 
ändrat sedan Abiir gav sig av på en 
utlandsvistelse, och brodern tog 
över. En bekant detalj var att 
skorna verkade rätt stora (Abiir 41), 
men Aymans är inte större än 44. 
Idag var det mulet på morgonen, 
men sedan sol, ganska hård ostvind  

följdes gångvägen över åsen till 
Altplatsen. Efter en stund jämte 
fontänen, åktes linje 1 till JT. En 
mjukglass (15 kr) köptes på Sibylla. 
En farbror kom fram och sa att han 
fyllde 69 år idag, och undrade ifall 
Lars kunde avvara en 10-krona. En 
troligen lurig fint, och så det gamla 
vanliga, att de går direkt på bussige  

vara en bortglömd bekant, vilket är 
särskilt osannolikt, då Lars inte bor i 
stan. Säkerligen skulle det utmynna 
i att be om pengar även i detta fall. 
Lars drog sig undan, även fast det 
verkade oartigt. –Men visst är det 
irriterande att de bara går på Lars. 
6 togs till WG innan stämplingen 
gått ut. I jakt på en butik som sålde  

ens ute på egen hand, utan med 
modern. De klev in i CMT 541. Hon 
kommer nog bli något att titta på 
om några år. Lars passerade nu 
Folkbyggen 8, utan att sätta upp 
reklam (undras om ordföranden 
skriver och tackar denna gången?). 
Berget mellan Tolered och Flunsås 
bestegs för andra gången. En båge  

Ändå ville Lars se utsikten mot 
centrum, från ostsidan av berget. 
Där var vinden dock besvärande, 
och värmen inte så hög. Wrapen åts 
på två olika ställen, lite tyska lästes, 
musik hördes, och till sist borstades 
tänderna. Linje 5 togs till TM, och 
Lars kom aldrig fram till ifall den 
söta flickan med barnvagnen hade  

15 kr veckan, v 37 
Rita Thimons konditori i Nässjö allmän rekommendation om 

skollokaler eller centrumanläggning 
som troliga platser gavs. Hon 
tackade ändå hjärtligt. 6 åktes till 
NI, där en remsa knöts på en stolpe. 
17 åktes till Bovallstrandsgatan, där 
tre harar gjorde sig redo att fly. En 
remsa sattes på räckena vid den 
tillfälliga hållplatsen, något som var  

BILD 
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