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Här sitter jag varje torsdagskväll och väntar på att 

mina pappor ska komma hem. Jag har sju stycken.  

Men dom är ganska små och ser precis likadana ut. 

Jag vet aldrig vem som är vem. Det skulle vara Gösta 

då. Han har så pipig röst. Och Rune, för han har som  

en liten knopp på ena örat.



Papporna är handelsresande. Dom reser runt i nedre 

Norrland och säljer mobiltelefoner.

Varje måndagsmorgon klockan tio i åtta ger dom sej 

iväg för att sälja sina telefoner. Sedan väntar och 

väntar jag på att det ska bli torsdag.

Det är tråkigt att ens pappor ska resa så mycket. 

Fast ibland skickar dom vykort från någon spännande 

plats, som Hudiksvall, Fränsta eller Gnarp.

Jag får ofta en liten present när dom kommer hem. 

Till exempel en marmeladstång som är grön och skär 

från Iggesund eller en liten häst med sadel och hjul 

under från Lek & Hobby.





På torsdagskvällarna vill jag att papporna ska leka med 

mej. Men dom är trötta efter allt resande och säljande. 

Dom vill sitta ner efter middagen och ta det lugnt. 

Eller också har dom en massa papper att ordna med,  

lägga i olika högar och sätta in i pärmar. 

Ibland får jag vara med och göra hål.  

Jag sparar alla pappersflingor  

som blir, i en ask.



Klockan åtta säger papporna att det är läggdax även  

om jag har flera papper kvar att göra hål i. Eller kanske 

jag håller på med något annat väldigt viktigt. 

Fast om jag skyndar mej i säng kommer papporna och  

läser för mej. Dom läser en mening var. Men dom har 

svårt att hålla reda på vems tur det är. 

Ibland hörs en snarkning om någon pappa har somnat. 

Och jag måste knuffa på honom när det är hans tur.  

Då har han ingen aning om var vi andra är i boken.

Det är inte alltid jag är vaken till slutet. För innan vi  

är där är jag så trött av att försöka hålla ordning på  

allting. Jag hör papporna som ett mummel omkring mej.




