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När jultomten kommer 
 
När jultomten kommer till Stöten 
så tappar han skägget i gröten. 
Den tomten han får 
inte mandeln i år 
men vem vet, kanske får han på nöten?

En vanlig visa i advent

En småkall men mysig decemberkväll
i väntan på bussen hem.
Hållplatsen liknar en liten bordell,
adventstid för H & M.

Där hukar den mörka med tandkrämsmin 
och lutar sin glänsande bak,
emot någon kysstäck och känslig blondin
som tänker på en enda sak.

Ja, så ser det ut i varendaste kur
på Backaplan finns det minst sju
och just i den här står en sur pensionär
och säger till mig: “Hörrudu..

Men regeringsutskottet som ansvarar för 
det offentliga rummets tapeter.   
Vet ni till vilken församling dom hör? 
Jo, marknadens sanna profeter.
 

Lucky Luke (Nyårsdagen 2002)

Han har en skugga som är nästan lika snabb
som han själv på att från hölstret dra, samt 
avfyra pistolen.
Ja, det är nåt speciellt med denna grabb,
där han rider på sin häst emot den 
nedgående solen.

En ensam cowboy långt, långt hemifrån,
som tänder sina stickor utan plån.
Han är lycklig för han har en egen bok,
och hans namn är Lucky Luke.

Vad hästen heter har jag inte sagt,
fast den smartare än alla västerns bovar i en 
klump är.
Varken Averell, William, Joe eller Jack
kommer nånsin ha en chans emot en häst 
som Jolly Jumper.

Det är kyligt och mörkt i vårt nordliga land 
mellan tusentals gator och hus.
Lyktorna lyser väl upp lite grand  
men det enda som badar i ljus 

är millioner kvadratmeter upplyst affisch, 
det offentliga rummets tapeter.
Här går vi och klämmer på varsin paine riche  
i vårt glädjehus, som det väl heter.”

Så hur kommer det då sig att år efter år
vi står i var hållplatsmodul,
och kommunicerar med spetsprydda lår
i snålblåsten strax innan jul?

Har de tänkt sig att vi skall få inspiration
till att köpa små mjuka paket
fastän “lågprisprodukt” och “juvenil 
profession”
signaleras när man öppnar det?

Eller är det en konspiration för att få
ett köpkraftigt folk med komplex?
Det har jag ej fått nån bekräftelse på,
inte ens att det skulle handla om sex.
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En ensam pålle långt långt hemifrån,
som själv kan meta fiskar ner vid ån,
samt även sätta masken på en krok.
Men har den någon bok?

En ensam cowboy långt, långt hemifrån.
Han är modig, han är stark och han är klok.
Han är lycklig för han har en egen bok,
och hans namn är Lucky Luke.

Livsmedelslåt

I en hemlig fabrik under Falster
där framodlas femkiloskvalster
de lever på damm 
men lär smaka som lamm 
och kan tillagas enkelt med halster.

Min bordskamrat kommer från Skåne
hon äter en dubbel Calzone
samt en kycklingbaguette 
inklusive servett
och jag undrar var min telefon e?



En positiv pitbull från Flen
var hungrig för middan blev sen.
Han tänkte: - Jag har 
ändå tre av dem kvar,
bet ihop och bet av sig ett ben.

En huligan, fast en huslig, från Hylte 
gör av grönsvart supporter ett bylte. 
Hacka hål med en spik. 
tillsätt pyroteknik, 
sen har vi stekt makrill med sylt té.

Med tryffelkonditorn från Troja
konditorskollegor vill skoja.
I hans upphängda keps
hela surdegen släpps
och med dinkel fördunklas hans doja.

Till strandkanten i Newyork City
hörs ifrån flodfårans mitt: ”- I 
den här korken jag 
brukar sätta mitt drag 
men min hårbotten har du satt ditt i.”

Det är lunchpaus i gamla Fort Knox
och man öppnar sin unikabox. 
Där finns kallskuret kött 
och nåt varmare, rött.. 
en tumme som är fortets kocks.

En läskfabrikör ifrån Åmål 
han satte för firman upp två mål.
En ny smak i varje vår
samt ny stil, lite svår
så därför blir nästa arom ål.

Till livsmedelshandlarn från Lunden
vi lyssnat den senaste stunden.
Hans varuutbud 
har en låg amplitud
som en eftergift gentemot kunden.

Blues för CG

Här är en Blues för CG. 
Den är blå som sig bör, 
och som havet och som mössan hans 
och munnen som jag minns den.
Minns väl fel. 

Han satt där tryggt för ankar i en inrökt 
fåtölj, och i hyllan, lika inrökt, där stod 
Grådask och Genever.
Daglig dos. 

Jag minns att han krympte, att hans själ 
nästan syntes, när höljet rann av. 
Lite sent, men en känsla av vördnad det gav. 

Nu har jag ingen farfar, frågan är om jag haft. 

Innan barnbarnen tröttnar vill jag vara deras 
tillgång,
och tvärt om.

Nyårsafton
(WA Mozart, P Lantz dec 04)

Nu är det nyårsafton:
Jag är på väg, lite sen som vanligt, hittar inga 
skor.
Du och barnen går i förväg.
En familjetradition sen sjutton år.

Det skall bli fest ikväll, fast lite speciell.
Lite galastil, inge snack, glittrande klänning 
och frack.

Maten lagas i gemensam eufori.
Kattfisk och smördegstoppar 
med mandelpotatis uti.

Skål för oss! Skål för er.. 
alla barn med chips och dip och DVD:er.

Och så du.. Skål för dig!
Jag undrar om du någonsin blir gift
och i så fall med mig?
 
Sen när inget mer får plats 
förutom Valrhona Mousse och lite mer Chiraz,
då ska vi ut och gå, i våra kläder, till nån strand
där vi skall samlas klockan tolv och skjuta 
korkar och raketer.

Där är du! Kyss mig nu! Ett år till..

Man måste lova nåt! ..måste man lova nåt?
Det kommer man inte ifrån.

Jag lovar dig min kropp och själ..   som lån.

Mies iver 
(WA Mozart, P Lantz dec 04) 

Denna visa föddes under några få sekunder 
då jag tänkte på nån annan än mig själv.
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Mies iver, Mies vilja.
Gissa vem av oss som driver
och vem är överkokt Barilla.

Vissa mänskor dom har batterier,
ständig ström av energier..
Det finns andra
som är födda med en sladd.

Mies inre, inget mindre
än en formlig nebulosa
utav kärlek färgad rosa.

Het fast himmelen den gråter.
Sval när solen kommer åter.
Mie dömer och förlåter.

Aldrig nånsin har jag sett en sådan låga,
sådan iver och förmåga.

Alltför många andra skulle aldrig våga
väcka liv i varje fråga.
Nej, för ingen annan har en sådan tåga.

Det skulle väl i så fall vara barnen,
suveräna små personer
(som förhöjer dessa toner).

Jag som aldrig riktigt vetat vad jag vill.
Hur i hela vida världen gick det till?  

Längs vägen till Limerick

En missmodig mö i Majnabbe 
motvilligt mindes sin tabbe.
Av två hågade män 
fanns en uthållig en..
hon valde den snygge, men snabbe.

En sökande kille från Kville
var kille långt mer än han ville.
Han bar krinolin
dels för att bli fin
och dels för att dölja den lille.

De vandrar längs vägen till Limerick
på versrad i värsta fall rimlik.
Om vägen känns lång
kan de sjunga en sång 
som den här, lite lätt tjo och tjimrik.

Hon har uppsökt sitt ex ifrån Klippan 
fastän hon helst velat slippa’n. 
– Vill du ha mig igen? 
– Nej, det här, lille vän, 
   är en sak mellan snoppen och snippan.

En halvmogen herre från Hamar
har upptäckt det fina med kramar.
Hans huvud känns hett 
och hans hjärta känns lätt. 
Längre ner känns det mer som det stramar.

De vandrar längs vägen till Limerick
på versrad i värsta fall rimlik.
Om vägen känns lång
kan de sjunga en sång 
som den här, lite skoj, stoj och stimrik.

På bussen till Copacabana
luktar gott ifrån hjässan till blana.
Hennes helvetes slit 
blev en svensk allsångsbit. 
Vem hade väl det kunnat ana?

En manskör som är från Gibraltar 
har många med manskörsmått, altar. 
Deras ende sopran 
skruvar åt sitt organ 
med en tving, det är därför han haltar!

Fetischistfestivalen i Utrecht.
Knut kommer ut i sin snutdräkt, 
liten skyddsväst i blått 
samt batong.. eller nåt. 
Hade inte en vanlig “tittut” räckt?

På logdans strax norr om Killarney:
- Vad är ni för typ utav karl, ni? 
Bjuder upp mig till dans
utan uns av distans
i ett tillstånd man kan göra barn i!

Så skall den låta, min limrik
för att få mig, med hjälp utav Stim, rik.
Den skall ha både sväng 
och en klister-refräng 
och den här är bevisligen limrik.

Julen snurrar

(Azaleadalen juli 1996, 
reviderad Styrsö nov 2009)

Världen är full av små enskilda mänskor som 
inte kan lastas för nåt.
Trevliga mänskor som aldrig har mördat, som 
medlidsamt mosar ett knott,
och som köper miljömärkta blodapelsiner
och ström från nåt bolag med snälla turbiner.
Det är folk som fortfarande grips av en mild 
eufori när..
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//:Julen är här, julen är här 
fast hjulen de snurrar med 
stora besvär.
Med stora besvär
får vi hjulen att snurra allt bättre ibland 
just i jultid bland annat.
Ja Jesus, vi gör vad vi kan.. ://

Världen är full av små mänskor som odlar sin 
enfald i all enskildhet.
Men just det att världen är full, för ju med sig 
så oförskämt mycket av det.
Så därför bilist när din bil står och spinner, 
och du petar i moset och korven som stinn är.
Du är personligen skyldig till att isen försvinner. 

 
Vad skall man göra när samvetet pockar och 
statsskulden står på din tå?
Jo, statsskulden är just vad staten är till för så 
den kan man inte rå på.
Vi kan inte julhandla upp oss ur hålet
eller släcka ett ljus när vi står mitt i bålet,
så länge vi måste ha mervärdesmåttet som 
målet.

Mies jul
(i höjd med Grästorp, 1992)

Mies jul, är nästan förbi.
Mies jul, tycks aldrig bli
Mies kul och tindrande semester
nej, åt loppmarknadsläster hon fick 
glädjas.. på Mies jul.

Men enligt julens själva idé,
salig bliver jag av att ge
Mies jul en varm och kärleksmättad 
liksom inramning i toner.
Mies jul

Mies jul, blev väl till slut,
trots småstads-syndrom och fisk uti lut,
trots Mies strul, samt svårt inkompetens-
belagde fästmans alla fel
en finhets-jul.
Mies jul.

Reversibel julpsalm

– Önskar ni få alla god ro, måste (haleluja) di 
   bromsa ner åket. Mota le hets ni, vår tomte.

– Kapital, bok, snaps å spansk oblat i paket!
   Mot rå vinst!

– E hela tomtekåren as-morbida?
   Jul e la hets å mord o galla
   å fin rak snö?
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Ge något, Tomte!
Kapital e frö, förfelat i paket.
Mottog å neg.
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* Första versen är andra versen baklänges - ett musikaliskt palindrom
När jultomten kommer
Denna tomte är förmodligen en förklädd pappa

Vanlig visa i advent
Backaplan i december kan vara vackert på många vis, men också lite underligt

Lucky Luke
En julaftonsmorgon hos oss brukar börja med seriebok eller tidning i sängen

Livsmedelslåt
Ett klart julrelaterat ämne behandlat i limerickform

Blues för CG
Min barndoms blå jular på Styrsö i åminnelse

Nyårsafton
Om en fest på Styrsö många år senare

Mies iver
Ingen julanknytning alls men en bra text och melodisk anknytning till sången innan

Längs vägen till Limerick
En skabrös resa från Majnabbe till Limerick, ett måste till julsnappsen

Julen snurrar
En nyreviderad gammal låt, så politiskt korrekt att den återvinner sin egen refräng

Mies jul
I början av vårt förhållande köpte jag ett par begagnade skinnstövlar i julklapp till Mie

Reversibel julpsalm 
Man kan dela denna psalm på mitten, slänga den ena biten och ändå ha hela psalmen kvar*


