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LITET BO

På fredag ska jag åka till mormor
och bo där över helgen
för mamma ska resa bort
till sin nya kille
och pappas nya tjej
som heter Karin
och jobbar på Domus
ska bo hos pappa i helgen.
Det brukar bli så här
i vår familj
eftersom mamma och pappa är skilda.
Så ibland bor ingen
hos någon.



När jag var åtta år
värvades jag till Milan.
Övergångssumman
en loranga och ett stort toy.
Första matchen
100 000 åskådare.
Liedholm hämtade bollen
i vårt försvar
fick en drömpassning
tittade upp
Gunnar Gren fri
stack i luckan
fick tillbaka bollen.
Jag sprang
med kraft forcerades
innerbackarna
ett 40 meters skott
i bortre burgaveln.
Målvakten chanslös
100 000 skrek ut sin lycka.
Jag sprang
mot mittcirkeln
Liedholm kom och klappade om mig.
När Roma slog avsparken
skrek morsan att det var mat.

GRENOLI



Jag pratade om ärtsoppan
du om kyssar.
Jag pratade om pannkakorna
du om kelsjuka.
Jag pratade om punschen
du om värme och sensualism.

Det är torsdag
och förlängt sportnytt.
En bra rörmokare
älskar aldrig på en torsdag.
Vad tror du Gud säger?
Tror du min arbetsgivare
avlönar urlakade arbetare?
 Förresten det gör han nog
när jag tänker efter.

Jag slog på radiosporten.
IFK Göteborg drog upp ett vänsteranfall
yttern slog ett inlägg
centern mötte med en språngnick.
Då blåste domaren för offside!
Erotikdödare!

KÄRLEK TORSDAG



Det kom en neger
från Bollnäs till Läckeby
för att plocka jordgubbar.
Duktig var han för han
hade övat på bomullsfälten.
Våra huvuden förvandlades
till ett stort öga.
I fotbollsklubben hoppades man
på en ny Pelé.
Kyrkokören trodde sig funnit
Harry Belafontes son
för en morgon hade han
i jordgubbslandet sjungit
deo och skrattat.
Tok-Ville påstod att det inte finns
en enda jävla neger

som inte har toner i ådrorna.
På kvällarna sålde han
svartvita litografier
på ett nedlagt sågverk
och vi viskade

FRÅGOR

är hemvärnschefen underrättad?
Vet han negerns cykelfärd?

Det kom en neger Sven-Erik Persson
från Bollnäs till Läckeby
för att sommarjobbs.
När han reste hem
hade vi inte fått svar på frågan
om negern spelade bandy.



IRRITERAD MORGON

Tupparna gal
som falska böneutropare
när brödbilen kommer.

Katterna tokiga
skriker som järnvägshjul
mot ett rostigt bredspår.

Den stora frågan är
ska jag köra över en katt
eller grävling på väg till jobbet?

På bilradion undrar en präst
slår ditt hjärta?
Har du en tro?
Om Gud vill och fläktremmen håller
ja ja ja
men jag lovar inget
för ikväll är
en annan tideräkning.
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