
 
 

 
Jag är ingen talare… 
Inte heller någon diktare 
Men jag känner till historiken 
Och kan ge insikt i Anna-problematiken 
 
 

Att jag är Annas sex år äldre bror bör synas i genetiken 
Jag har varit stolt över Anna ända från förlossningskliniken 
Tog hand om syrran trots barnaskriken 
Försökt komma med svar då hon varit nyfiken 
Hur är det då med Anna och karakteristiken? 
Anna är generös, alls inte sniken 
Ingen person som går över liken 
Omtänksam om andra men ibland hård i självkritiken 
 
 

Vi tillbringade somrarna vid siljansviken 
Ingår dala-emigration i framtids-taktiken? 
Medan jag studerade matematiken 
så slog Anna in på sjukgymnastiken 
och hjälper numera äldre med vardagsmotoriken 
egna företaget Anna-hälsan finns under framtidsfliken 
Pojkvänner fanns i gymnasieåren, sen ändrades taktiken 
Var det ingen som höll måttet i mimiken? 
Kanske var det några år när etiken 
var viktigare än erotiken? 
 

 
Ja, vi fick vänta på Martin. Först då uppstod ljuva musiken 
Som brorsa undrar man. Vem är då geliken? 
Bör man kolla upp honom i brottsstatistiken? 
Och i värsta fall ta till arseniken… 
Martins ålder får mig att känna mig som värsta reliken 
Visst gemensamt intresse finns i informationstekniken 
Men värsta tragiken 
Martin föredrar fortfarande gosskörsharmoniken 
Framför skrålande i Djurgårdspubliken 
Anna, jag är besviken! 
Samtidigt höll jag på att bli omvänd en morgon på ICA-butiken 
På svensexan med Martins körkompisar tränade vi konstsimtekniken 
När de sen i restaurangvalven fullständigt utmanade akustiken 
Fick ni också mig att känna rytmiken 
 

 
 

Själv gifte jag mig på nittonhundratalet dvs i antiken 
Jag vet att i äktenskapet kan man hamna i olika diken 
Älska och ge varandra utrymme, så undviker ni kalabaliken 
Och umgås lagom med släkten: Vi fattar piken 
Ni är bra för varandra,  
syns t.ex. i lösningen av svanskoteproblematiken 
Fortsätt så mot lyckans riken! 
Och när lill-rackis fötts … 
Jag hoppas på gemenskap på barnvagnsfiken 
Den här festen gör ingen besviken 
att se er tillsammans får mig att känna mig som en rik en 
Som avslutning vill vi se en kyss inför publiken 
Skål för brudparet! 


