
Hur blir man med barn? 
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En lugn och trevlig lördageftermiddag i vårt hem 
I handen en espresso från vår nya kaffekvarn 
Min dotter vänder sig till mig, hon ska snart fylla fem 
Och frågar: ”Pappa, hur blir man med barn?” 
 
Okej… 
Om två personer tycker riktig mycket om varann 
Så kanske dom en lördag kväll… Tar varann i hand 
Och om dom håller hårt och inte dratt för mycket vin 
Så kan det faktiskt hända att det blir ett litet glin 
 
Jag kunde pusta ut, jag hade inte sagt nåt fel 
Och började studera helgbilagans första del 
Då sa hon: ”En gång höll jag mormor jättehårt i hand 
Men vi har inte fått nån liten bebis med varann” 
 
Precis, men du förstår… 
Dom två som håller hand kan inte vara samma sort 
För då blir det en icke funktionell export-import 
Så du får hålla hand med pojkar om du vill ha smått 
Dessutom tror jag att för mormor har nog tåget gått 
 
Nu kände jag mig nöjd, så jag fortsatte att 
Läsa ledarsidan om en slopad rea-skatt 
”Men pappa, när vi var på dagis och besökte kor 
Så höll jag Ludvigs hand, men jag har inte fått nån bror” 
 
Exakt, men det är så att… 
Man måste hålla hand en stund, i alla fall en kvart 
Och vissa vill ha lampan tänd och vissa vill ha svart 
Och vissa får klä ut sig för att partnern ska bli pigg 
Och när man hållit handen färdigt kan man ta en cigg 
 
Men då så sa min dotter: ”Ledsen pappa att jag stör 
Men jag tror inte du har riktigt koll på hur man gör 
För först så tar man av sig alla kläder på sin kropp 
Och flickan har en snippa, medan pojken har en snopp 
 
Och sedan kommer spermier som fastnar på ett ägg 
Och ägget slår sig ner och växer på livmoderns vägg 
Och efter nio månader så kommer ut ett barn 
Oh då så är man glad, fastän att det gör ont som fan 
 
Så nu när jag blitt tvungen att förklara hur man gör 
Kan ni väl fixa fram en lillebror innan jag dör 
Bolibompa börjar nu så ni har lite tid 
Ta och spring till grovköket och gör henne gravid 
Ja, släpp din jävla tidning. Ta och gör min mor gravid!” 
 
 
 


