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KLASSIKER

Calsån är ute och går. Han visslar 
på sin signaturmelodi.

– Jag vill klippa mig, 
säger han till frisören 
och visar upp sin stora 
kalufs.
– Mm, mumlar frisören 
trött.

Då möter han Joel, Sara, Susilia 
och Kris. De börjar genast peka 
på Calsån och fl ina hånfullt.
– Titta vad han är långhårig, 
retas de.
Calsån stönar. Det här var inget 
roligt alls. Vilka usla kompisar.

Han tar av sig 
kepsen. De har 
faktiskt rätt, håret 
är alldeles för långt. 
Han måste bestämt 
gå och klippa sig. 
Calsån beger sig mot 
frisersalongen.



– Hur mycket? undrar han.
– Mycket! svarar Calsån 
bestämt.

Frisören börjar med att klippa kort i 
nacken.
– Duger det? frågar han och sjunger lite 
för sig själv.
– Nä, säger Calsån.
Han vill ha ännu kortare.

Frisören fortsätter med 
sidorna. Calsån tycker det 
börjar se ganska bra ut nu.
– Nu går jag, försöker han 
men frisören hindrar honom.
– Nej! det är mycket kvar! 
Han har verkligen kommit 
igång.

Håret blir kortare och kortare. 
Till slut har Calsån bara kvar 
lite grann på toppen av huvudet.
– Nu kan jag väl få gå? ber han.
– Okej, säger frisören tjurigt. 
Jag som så gärna ville klippa 
mera.

Det är en nöjd 
och nyklippt 
Calsån som 
lämnar 
salongen.

Så fort kompisarna får syn 
på honom sätter de igång 
igen med sina retsamma 
kommentarer.
– Där kommer långhåriga 
Calsån! skrattar de.

Men när Calsån kommit närmare så upp-
täcker de till sin stora förvåning att han är 
snaggad. Joel blir mest förvånad. Det kan 
vara så ovant med nyklippta kompisar innan 
man vant sig.
– Har du klippt dig? utbrister han chockat, 
och hoppar så högt att han tappar både byx-
orna och frisyren.
Utan håret och långbyxorna liknar han på 
pricken Alfons Åberg, och Calsån förstår 
att Joel måste ha klätt ut sig tidigare under 
dagen.
– Vad lekte du i förmiddags? frågar han 
stöddigt.
Och mycket riktigt svarar Joel:
– Alfons Åberg.

– BLÄ!


