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KLASSIKER

Calsån visslar på 
sin signaturmelodi. 
Han är på väg hem 
till kojan i trädet 
och verkar ha 
väldigt bråttom.

Men när han nästan är framme 
så hejdas han av två skåningar 
som står i vägen. En kort och 
en lång. De sjunger en sång på 
bredaste skånska:
-Vi bor i Skaune, vi bor i 
Skaune! Det låter förfärligt.

-TYST! skriker Calsån och 
håller för öronen. Sedan går 
han förbi skåningarna och 
fortsätter mot kojan.
-Nu går knäppisen, säger den 
långe.

När Calsån gått får skåningarna får syn på en märklig farkost 
som ser ut som en blandning av en båt och en racerbil.
-Titta, den där konstga manicken tar vi, föreslår den korte.

Uppe i kojan i 
trädet sitter Calsån 
och äter lunch.

När han har ätit färdigt så kommer han på att han 
ska ta en åktur i sin alldeles nya motorsuped.



Till sin förskräck-
else upptäcker han 
att motorsupeden är 
borta!

Efter en stund tröttnar de.
-Här stannar vi ett tag, säger 
den korte och hoppar av 
motorsupeden i farten. 
De vet inte hur man stänger 
av den.

De får syn på Calsåns koja i trädet.
-Titta vilket underligt hus, säger den 
långe och pekar på den lilla botten-
våningen precis nedanför trädet.

-Vi går in och tittar, tycker den långe. Längst in i kojan står Calsåns lilla soffa som han byggt 
av ett gammalt bilsäte. Framför soffan står en resväska.
-Titta där är en väska – den tar vi, säger den långe.
De rycker snabbt åt sig väskan och springer ut ur kojan.

Men mitt under språngmarschen så 
slutar den kortes ben att lyda honom.
-Vänta på mig, jag kan inte gå! säger 
han förtvivlat och faller ihop på 
marken.

-Inte jag heller! säger den långe 
förvånat och faller framstupa.

-Ja där ser 
du! säger 
den korte.

Men den långe 
lyckas resa sig 
efter en liten 
stund.
-Titta, jag kan 
stå! säger han.

-Hjälp vi kan inte gå!
Nu ligger de helt lamslagna 
på marken båda två.

-Och titta, nu 
kan jag gå 
också! säger 
han malligt 
och  börjar gå 
med benen.

Det är skåningarna 
som har knyckt 
den, och kört iväg. 
Motorsupeden far 
fort fram och den 
korte försöker styra 
så gott han kan, men 
det är inte lätt.
-Bromsa! Se hur du 
kör! skäller den långe 
på honom.
-Jag försöker ju! 
säger den korte.



-Men inte jag! säger den 
korte och ligger hjälplös 
kvar.

-Jag får väl 
bära dig då! 
säger den 
långe.
Han tar den 
korte under 
armen och 
kånkar iväg 
med både 
honom och 
väskan.

De kommer 
fram till ett 
hus, och 
bestämmer 
sig för att 
gå in.

Där inne sitter det några 
och äter middag.
-Hej alla glada och sura, 
ni sitter och äter ni, säger 
den långe skånnigen och 
rusar oblygt fram till 
matbordet, fortfarande 
bärandes på den korte. 
-Jag ska bara packa upp 
min väska så ska jag äta 
jag med, fortsätter han.

Men han har inte 
tänkt sig att sitta 
ned tillsammans 
med de andra, 
utan beordrar 
dem att gå sin 
väg.

-Jag vill ha lugn och ro när jag äter! 
ryter han åt dem och slänger ner den 
korte skåningen på en av stolarna.
De andra vågar inte göra annat än att 
lyda skånigen, och lämnar matbordet.

Den långe ställer väskan på matbordet. 
Men när han ska öppna den får han sig 
en rejäl överraskning: Poff! – en häftig 
explosion rätt i ansiktet.

-Det var visst ingen mat i väskan som 
vi knyckte, säger han överrumplad 
med ansiktet helt svart av sot.

I väskan ligger det en massa 
olika prylar, bland annat en 
slangbella, ärtrör och ärtor. 
Det är ju Calsåns väska med 
bus grejer som de fått tag på.



Den korte 
plockar upp 
ett ärtrör.
-Vi kan äta 
ärtorna, 
föreslår 
han.

Men det tycker inte den 
långe var någon bra idé.
-Jag tittar om det fi nns 
någon mat i skafferiet, 
säger han.

-Jo nu är det 
vårat, för de 
andra gick, 
och då passar 
vi på att ta det, 
förklarar den 
långe.

Men den långe 
kontrar med sina 
egna förklaringar:
-Nej, de gav oss 
huset eftersom 
de inte nuddade 
det på väg ut. Det 
gör att det blir det 
fritt fram för oss 
att ta det.

Nu tycker den korte att den långe börjar 
bli lite väl självisk.
-Men de gick ju bara ut en stund medan 
vi åt, försöker han förklara.

Medan skåning-
arna fortsätter att 
tjafsa, så hittar 
Calsån äntligen sin 
motorsuped som 
står lämnad vind 
för våg på vägen.

Han försöker starta den, 
men lyckas inte få igång 
motorn.
-Vad har skåningarna 
gjort, den funkar ju inte 
längre! utbrister han 
ursinnigt.

-BLÄ!

-Men det 
är ju inte 
vårat hus, 
säger 
den korte 
oroligt.


