
Redan 41 år, och ännu mindre penis, då fick jag panik!  
 
 
 
Tiden innan jag införskaffade en motorcykel för första gången på många år, var i slutet på 
sommaren 2006. Så här gick det till (?) 
 
Allvarliga planer finns att införskaffa en penisförlängare, eftersom min egen tenderar att bli 
kortare för varje år som går (!) Dessutom lider jag av 40-årskris. Den allt större kaggen gör 
andra saker mindre, och kräver att vila efter att Newtons lag gjort sitt. Vad vore bättre än en 
bensintank att vila på? En häst klädd i stål, med ännu flera hästar i motorn, och skönt stuk. 
Kan det bli bättre?  
 
Det hela började med en dröm. En dröm där jag mitt i livet stod, vitklädd med en gloria runt 
skallen. Ett fånigt leende och snälla ögon, visade att jag allt för länge varit en ”snäll” pojke 
med äcklig krämig Phiadelfiaost kring munnen. (reklamen ni vet..)  
 
Plötsligt hördes ett vrål! Där kom min älskling Susanna farande genom smörblommor och 
kamomill. Hon satt på en motorcykel så blank, så läcker och med skatten betald. Mina barn 
satt på en filt och läste ”vakttornet” och åt kex. Fjärilar, nyckelpigor och humlor berikade 
helheten.  
 
Hon klev av, log förstående mot mig. Nycklarna for genom luften till min utsträckta hand. Väl 
i mina händer, slet jag av mig de vita kläderna. Under bar jag svarta läderkläder med fransar! 
Glorian kastade jag åt kråkorna med ett rått skratt. Ur bröstfickan fick jag fram ett par 
solglasögon , ett riktigt stadigt tag runt ballarna för att kolla dess position och styrka min 
manlighet, innan jag satte mig ned på läderpallen. Hjälmen…ja, ok, den åkte på den med. 
 
Jag log mot min älskade, kände på springaren i blänkande metall. Full gas mot horisonten till 
ackompanjemang från gruppen ”Lordi” och deras senaste hit. Jag levde äntligen igen! 
Elakare, grymmare än någonsin, och med åtrå i blick. Prislappen fladdrade runt styret i 
fartvinden tills den landade i mitt ansikte med en smäll. Jag vaknade! Jag hade fått ett tecken! 
Dagen därpå gjorde jag mig ovän med hela familjen. 
 
 - En vad sa du, motorcykel? Vad skulle det vara bra för? Husfasaden flagnar, badrummet är 
inte färdigt och du har ju moped. Vad tänker du på?  

Jag var så jävla dum att jag med oförstående ögon tittade på min familj och på frågan 
svarade 
- Jag tänker på att du handlat för 50.000 kr på 48 st plastpartyn & ljuspartyn, detta året! 

Inte gnäller jag om det. 
- Jaha ja, att du dricker Pepsi Max för en årslön i veckan då? …… 
- Jag SKA, ha en motorcykel! Så nu tiger du kvinna !   ( Nja, så kanske jag tänkte, men 

självbevarelsedriften funkar som tur är.…)  
 

Bra jobbat Hasse! Att du aldrig lär dig. Suck! Nu var det ingen lätt sak att försöka få min 
sambo på min sida. Bättre kärleksliv, mera diskande och löfte om att skaffa gröna grodor i 
porslin att ha i trädgården för 3.000 kr hjälpte inte. Inte ens ett löfte om att sluta röka 
hjälpte. Jag röker ju inte, men det var värt ett försök i alla fall i stridens hetta.  



Jag hotade till och med att sälja våra handbojor av FBI-modell, i äkta stål och med riktigt 
lås, om jag inte fick som ja ville. Snälla, jag rakar hela min kropp om du vill, sade jag i ett 
desperat försök? Inklusive klipper näshåren…(skulle jag aldrig göra, men ändå..) Lönlöst. 

 
Vad som till slut gjorde min dröm till ett genomförbart projekt, torde alla få fundera på. I alla 
fall ser det ut i skrivandets stund, som om jag får förlänga min penis, stärka mitt ego samt ge 
40-årskrisen en symbol, ett namn. Harley-Davidsson eller kanske Kawasaki? Är detta svaret 
på gamla pojkars kriser? Kan detta ge gubben ungdomen tillbaka? Klart som fan kan den det. 
Fråga vilken gubbe som helst. Va fan skall man med Viagra när det finns motorcyklar? Går 
det trögt att kissa? Köp en mc utan fjädring, då släpper hela problemet efter en mil eller två. 
Rena huskuren.  
 (Tillägg nu, senare 2007, efter att ha handlat. Självklart stod det snart klart att både jag och 
plånboken mår bättre med en Kawasaki. Harley i all ära, men faktum är att den långa speciella 
magnetremsan som måste monteras och släpas efter en Harley, var för dyr. Vad den har för 
funktion? Att fånga upp alla skruvar och muttrar förstås, som ramlar efter vägen. 
 
Rocka på! 
 
Customhasse. 


