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Det var en varm sommar dag, Jag o mina vänner har samlats på Marieborg för att ännu en 

gång dominera. Vi lirar på som vanligt kör lite TT, stress och turk. Men helt plötsigt ser vi en 

skum man gå runt planen vi väljer att inte bry oss och låter han bara fortsätta. Vi lirar en 

stund till sen är det dags att dra hem för att det är middag. På vägen hem ser vi mannen ännu 

en gång, Denna gången lite närmare håll. Han ser fortfarande väldigt skum ut går runt med en 

tjock jacka och mössa mitt i sommaren.  Han följer oss med blicken och jag säger till gänget 

lite diskret 

-Fan vad skum snubbe kolla på honom vem har mössa och vinterjacka en varm sommar dag. 

Dom andra håller med och tycker han är väldigt konstig. Väl hemma nämner jag bara gubben 

som följt oss. Familjen tycker med han verkar lustig men vi väljer att inte bry oss för honom 

kommer vi säkert inte stöta på igen. Dagen efter är vi på Marieborg igen och lirar och där ser 

vi honom åter igen denna gången går han inte runt planen utan lutar sig bara emot staketet 

längs med planen. Han håller i en mobil och vid ett tillfälle kan man se en blixt komma ifrån 

telefonen precis som om han tog ett kort. Jag säger det till gänget och dem säger att dem med 

tyckte sig se en blixt. Vi blir lite arga först men tänker sen att han bara fotade en blomma 

eller en fågel typ. 

 

 Men nu kommer ett gäng som ska ha träning så vi måste tyvärr lämna planen. Vi cyklar till 

Hundsjön och badar för det är så himla varmt och då kommer gubben där efter en stund och 

bara går förbi riktigt sakta och kollar på oss hela tiden. Denna gången blänger vi tillbaka för 

att få han att förstå att man inte kan stirra på folk sådär. Han kollar bort och ökar tempot lite. 

Vi badar en stund till och går sen hem. Jag är trött och somnar redan kl9 men imorgon är en 

rolig dag för vi ska fiska och sen spela lite fotboll. 

 

kl8 vaknar jag då det fortfarande är lite svalt så fisken nappar bättre. Jag tar på mig kläder 

och sen käkar jag lite frukost. Efter jag borstat tänderna går jag ut och väntar för att vi skulle 

mötas utanför mitt hus. Efter 5 minuter är alla framme och vi cyklar till en sjö i närheten. Det 

börjar bra med ett napp redan vi första kastet men fisken hoppade av precis vid kanten. Men 

vi hänger inte läpp för det och fortsätter efter ca20 minuter av kastande får vi upp en liten 

regnbåge på 1 kilo. Vi är extremt nöjda men vi släpper i den igen för ingen vill ha den. Vi 

fiskar en stund till men vi börjar bli otåliga och cyklar efter en stund till Marieborg och spelar 



fotboll. Den skumma gubben är där som vanligt nu och vi orkar verkligen inte bry oss om 

honom. När vi spelat en stund så säger jag 

-Ska vi gå till Gulf o köpa något att dricka, Jag är grymt törstig. Dem andra är med törstiga 

och hänger på förutom den nyaste killen i gänget han heter Antonio. Han säger att han kan 

stanna och vakta grejerna vi tycker det är en bra ide för den skumma mannen är fortfarande 

kvar. På vägen till Gulf passerar vi den skumma mannen och han följer oss med blicken. Vi 

hälsar men han säger inget tillbaka. Inte nog med att han är så skum men hälsar inte. Nej 

honom tycker gänget inte om men det är ju inte så att vi kan jaga bort han direkt. Vi är 

framme vid Gulf och där köper vi dricka att svalka oss med under den varma dagen solen 

riktigt stekte. Vi gick så smått tillbaka emot fotbollsplanen. Plötsligt hör vi ett skrik en bit 

bort det lät som det kom från fotbollsplanen men vi kunde inte säga vem det var. Vi skynda 

oss bort endast för och se en tom fotbollsplan. Den skumma gubben är borta och även 

Antonio. Vi undrar vart dom har tagit vägen vi springer ner alla hans grejer är kvar och allt vi 

m förstår inte. Vi ropar efter honom men vi får inget svar. Vi hoppar på cyklarna o börjar 

leta. Vi cyklar runt en stund och efter ca 40min hittar vi hans sko nere i ett dike.  

 

 

 

 


