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Pappa igen

Text: Vase&Fuglsang

(översatt från danska)
En äldre herre kommer in med rollator og en ballong från McDonalds.
Jag har just varit på barnkalas på McDonalds. Det var ett motbjudande ställe.
Det var min lille sons 2-års födelsedag.
Aha, tänker ni då: där har vi en som gift sig med något ungt.
Nej, om det hade varit så väl! Min fru var för fasiken 72 när hon nedkom. Tanten
hade plötsligt fått för sig att skaffa ett sladdbarn nu när våra andra 3 barn
närmar sig pensionsåldern. Jag begriper det inte! Men det var något man jagat
upp varandra med på "pancho-dagiset Jojomensan, hela knypplinggänget var
som äggasjuka hönor.
Det hela skulle försiggå genom konstbefruktning, menade hon. Jag påminde den
halvdementa damen om att jag blev steriliserad under Tage Erlander!! Men DET
hade hon räknat med! Den listiga käringsatan hade i många år haft ett gäng av
mina gamla kalsonger gömda på botten av frysboxen. Hon menade på, att där
skulle finnas tillräckligt med ”grodyngel.” Eller nedfrysta
”lågkonjuktursportioner ” som hon kallade det.
Nåja, själva befruktningen blev fixad hos läkaren en torsdag medan jag satt och
såg Leif G W Persson och ”Veckans brott". Det är tamejtusan det märkligaste
skjut jag nånsin fått – helt dö´sjukt!
Så kom graviditeten. Hon hade humörsvängningar, hetsade upp sig för
bagateller, var konstant spritt språngande hysterisk…så i det avseendet var det
alltså ingen förändring!
Jag hade hört ett och annat om att gravida kvinnors bröst växer till dubbel
storlek. Det såg jag naturligvis fram emot. Och så blev det. Det vill säga de blev
dubbelt så LÅNGA! Det som förut var ”två femmor i en socka” var nu ”två
meloner i ett par ålryssjor”.
Nu visade det sig att i dag går man till något som heter ”Föräldragrupp”.
Vi män skulle också delta. Det var väl en upplevelse med blandade känslor. Jag
gillade de där knipövningarna. Ja, dom var väldigt bra mot min inkontinens. Jag
blev till sist så bra på att knipa att jag kunde plocka upp mina läsglasögen med
skinkorna.
Däremot gillade jag inte alls ”sympatisäcken”. Tjaaa, det är en 5-kilos potatissäck
som vi män fick fastspänd på magen.
”Va´ fan då för?” frågade jag . Jo, det var för att jag skulle känna mig som min fru.
”Jamen då borde jag för fasen få 10 kilo till på ändan också.
Nåja, men så fick vi då vår lille pojke. Arne Blomberg. Arne efter min far….. och
Blomberg efter frysboxen.
Och hur går det då?
Tjaaa…… om natten går det egentligen väldigt bra. Man är ju ändå uppe 6-7
gånger för att kissa, så då kan man lika gärna byta en blöja i förbifarten.
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Det enda vi tycker är lite jobbigt är det här med tänderna. Det är väldigt
smärtfyllt. När en sån där liten bandit väl får tag i löständerna och rycker till: För
helvete, va´ ont det gör !
(Tittar på sitt fickur)
Guuud, har den blivit så mycket? Jag ska tillbaka till det fasansfulla McDonalds
(suckar) till nästa barnkalas. Och det är min fru skyldig till. Ja, jag nämnde
kanske inte det? Den galningen sålde resten av mina kalsonger till panchodagiset !
Exit.

