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Shameless
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Shameless är min andra bloggbok. 2006 är året. Stockholm är staden.
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04:53
01 jan 2006 04:53
Kom hem för flera timmar sedan efter en mycket trevlig fest hos
otippade bögparet M och J vid Mariatorget. Många fina vänner. Kom
hem. Kunde inte sova. Låg och vred och vände på mig. Ska snart
försöka igen. My God. Livet är så skört. Det tänker jag på idag. Vet inte
varför. Allt kan vara slut imorgon. Det är så hemskt. Så, vad ska 2006
bära med sig? En massa bra saker, hoppas jag. Vänskap och kärlek. Ja,
det vore nice. Nu ska jag försöka sova.
Födelsedagsmail
01 jan 2006 10:38
Återigen väckt av brorsan som roat sig med att läsa om sig själv i mina
gamla dagböcker som jag lagt ut på nätet. Han skrattar gott. Själv ligger
jag i sängen och laptopen har jag med mig. Några trevliga mail jag fick
igår, på födelsedagen (väldigt bra för mitt ego):
“Grattis! Livet börjar vid 31″
“31, du ser knappt ut att va 23 ;) grattis :P”
“Grattis, du ser verkligen inte ut som 31…”
“Grattis! Och du e bra söt by the way! :) Gott nytt på dig!!!”
“Gott nytt år, grattis på födelsedagen till en stilig grabb”
17:22
01 jan 2006 17:22
Var ute en sväng. Gillar att promenera i mörkret. Åt en ljuvlig ris med
sojabitarrätt. Ska slappa i soffan och kanske skriva lite. Kl. 20 måste jag
ju se “Kungens karameller” på TV4. Kan vara hur kul som helst.
Christine Melzer är bäst.
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01:06
02 jan 2006 01:06
Varit och träffat vänner. Hemma nu och skall äta + sova. Gos.
06:04
02 jan 2006 06:04
Kunde inte sova, så jag klev upp. Måste sy min jacka. Halkade utanför
Patricia häromdagen och det gick hål i den. Dessutom har jag ont i
tummen, vilket försvårar mitt skrivande. Den är lite svullen. Kaffe, tack.
Och en himla massa vatten. Vatten är underskattat som dryck.
Yair
02 jan 2006 09:57
Jag har fått en ny vän. Yair heter han och är israel. Han är där nu men
kommer snart hem till Stockholm och då ska vi ses. Han skrev en
hälsning på hebreiska.
Jag gillar hebreiska. Och arabiska. Det är så rått på något sätt. Kantigt.
Precis som finskan.
Nattsvart
03 jan 2006 09:58
Nätterna är värst. Då kommer ångesten som ett brev på posten. Måste
sluta tänka på det som är dåligt och koncentrera mig på det som är bra.
Känner mig så lättutbytbar och det är den värsta av känslor. Hade ett
terapeutiskt samtal med min vän PG idag. Tror nog inte att någon
förstår mig på samma sätt som han. Och vice versa. Hemskt skönt att ha
kloka vänner.
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Räds ej natten
03 jan 2006 09:59
Förresten, jag kan ju roa dig lite med mina absurda drömmar. Har ju
haft en hel del av dem den senaste tiden. Förutom det där med älgen på
kontoret har jag haft en katt som kunde prata (bebisspråk). “Huj måj
du?”, frågade han på morgonen. Själv mådde han enligt egen utsago
“bja”. Och så den där talande tigern som jag red runt på. Och att Leila K
skulle bli nyhetsuppläsare på radio. Det är några godbitar. Det kanske
kommer mer om jag minns.
"Klart du ska!"
03 jan 2006 10:00
Suttit och skrivit hela dagen. Och ätit ljuvlig vego-moussaka. Fick ett
mail som muntrade upp mig. Och inspirerade. Från Linda Skugge. Hon
tycker jag ska skriva en bok; “klart du ska!”. Det tycker jag också. Så
det är väl bara att sätta igång.
14:08
03 jan 2006 14:08
Precis som de flesta andra är jag på väg att bli sjuk. Känner mig hemskt
risig och har ont i varenda liten muskel. Var uppe och ringde min
läkare. Förlängd sjukskrivning och sedan 50% ett tag framöver. Hon
skulle skicka intyg + en massa recept (zoloft, stesolid, theralen). Måste
piggna till tills imorgon då jag ska på möte på jobbet angående mina
kommande 50%. Hoppas på det bästa. Nu ska jag läsa dagens tidningar.
Ciao.
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Bok
04 jan 2006 10:00
Så nu har jag på allvar börjat skriva boken jag alltid velat skriva men
aldrig kommit igång med då jag varit osäker på upplägget. Igår bara
kom det till mig. Så självklart. Med titel och allt. Men den behåller jag
för mig själv ett tag till. Ska strax iväg på möte. Det är minus 7,4 ute.
Gillar inte kyla. Men gillar mörkret. Det är det som är kruxet. Vintern är
rätt trivsam egentligen, bortsett från kylan…
Möte
04 jan 2006 10:01
Hemma efter möte på jobbet. Det gick bra. De hade redan läst min
blogg så jag behövde inte tillägga så mycket… Hade även ännu ett
terapisamtal med min vän PG. Det är så bra; vi kan påtala varandras fel
och brister på ett ytterst konstruktivt sätt. Utan att den andre blir sårad
utan snarare går och tänker på saken och till slut inser och inte minst
accepterar sanningshalten i det hela.
Pusselbitskänslan är inte bra. Känner man den ska man tacka för kaffet
och gå. Pusselbitskänslan ska infinna sig när man är ensam, i sig själv.
Två olika pussel kan däremot läggas bredvid varandra och vävas
samman till ett ljuvligt mönster.
Det värsta någon sagt till mig är; “har du lika tråkigt som jag”. Det
hemska är att jag satt kvar. Jag borde rest mig upp och gått. Gillar jag
att plåga mig själv? Det räcker nu.
Tomhet
05 jan 2006 10:02
Jag är lite tom idag, känns det som. Återkommer.
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Kyckling
05 jan 2006 10:03
Sätt dig ner så ska du få höra!
Har gjort något väldigt vuxet. Eftersom jag varit trött och hängig ett bra
tag tänkte jag att jag kanske äter för ensidigt och vitaminpiller hjälper ju
icke. Därför kanske jag borde prova äta något ur djurriket en period för
att se om jag mår bättre. Och jag hade tre alternativ: 1) Rött kött? Kommer absolut inte på fråga. 2) Fisk? - För svårt. 3) Fågel? - När jag
senast åt kyckling 1996 fick jag ont i magen precis som alla andra
gånger jag ätit fågel. Tänkte prova i alla fall. Så igår åt jag örtkyckling
med ekologisk (viktigt) klyftpotatis och jag fick inte ont i magen.
Därför provar jag idag igen, med kycklingpyttipanna. Har ju ingen
kökskunskap på området så jag insåg inte igår att kycklingen skulle se
ut som den gjorde; med ben och allt, vilket var psykiskt jobbigt. Men
jag bet ihop och tänkte på något annat.
Funkar inte detta vill jag inte höra något mer gnäll om att enbart
vegetarisk mat är ett dåligt kostval. Låt oss vänta med spänning!
Phil
05 jan 2006 12:03
Kycklingpyttipannan var härlig. Kände inte av själva kycklingen så
mycket. Kunde lika gärna ha varit välkryddad quorn. Hoppas det
fortsätter så. Haft en bra dag. Åt en massa kara. Så pass att min tunga är
alldeles trasig (jag gillar suuurt godis). Frossade lite. Imorgon börjar
nämligen en strikt och hälsosam diet! Det ska bli en jävligt bra vår helt
enkelt. Uppdaterat galleriet på hemsidan lite. Ska lägga in mer, det är
bara så ansträngande (!). Även topplistan är uppdaterad.
Känner mig ovanligt lycklig idag. But why? Ja, i och för sig
promenerade jag ju bort till apoteket och kom hem med tre askar
antidepressiva, en burk lugnande och en flaska sömnmedel. Kanske det
har något med saken att göra. Skämt åsido.
6

Och så har jag talat med underbara vänner. U som jag inte talat med på
ett år, eller träffat på en sisådär 7-8 år. Men snart ska hon hälsa på och
då blir det åka av.
Jag skäms inte över min icke-politiskt-korrekta musiksmak i vanliga
fall. Men det finns en låt som går varm i det Kimska hemmet som jag
inte riktigt kan stå för, så jag skriver det med ytterst liten text: Phil
Collins “Can’t Stop Loving You”
Den är råbra. Och orden; “Why should I even try” är fabulösa.

13 h
06 jan 2006 12:04
Jag sov 13 timmar non stop. När hände det senast? Ca 1987 eller så…
Underbart. Utvilad för en gångs skull. Det betyder i och för sig att jag
inte hinner göra en massa som jag hade tänkt göra idag. Men ge inte
upp, det finns en morgondag, som Anna Book sjöng en gång på
80-talet.
Se mig brinna
06 jan 2006 14:50
Väldigt rastlös. Alla är upptagna med jobb, pojkvänner eller så sover de.
Eller så befinner de sig i Malmö eller Helsingfors eller Barcelona. Själv
befinner jag mig än så länge i min röda soffa i Sthlm och lyssnar på
brainless pop music (hurra!).
Men vem vet vad kvällen har i sitt enorma, oförutsägbara sköte.
Mottaget mail från ung man:
“mmm.. du ser så där charmig ut.. sån som man vill ha bredvid sig när
man vaknar på morgonen..”
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Mer sånt tack. Var inte så blygsamma nu.
Ha haa, se där, när man talar om trollen och klockan börjar närma sig 22
börjar mobilen pipa som aldrig förr.
Just watch me burn. Så himla bra textrad.

No chicken
06 jan 2006 18:43
Jag fick inte ner kycklingen idag. Det gick bara inte. Höll på att kräkas
av lukten. Och de där benbitarna. Yak. Får köpa filéer imorgon. Nu
måste jag laga ny mat från scratch. Klyftpotatisen får jag också slänga
för den luktar kyckling. In i köket. Får bli rotmos och vegokorv. Men
jag ska inte se detta som ett nederlag. O, nej. Jag kommer igen!
Jari
07 jan 2006 10:06
Nu ska jag berätta om gårdagens händelser. Det började med att jag
kände för att gå ut och DANSA, bara tokdansa. (Vem behöver gymkort
när det finns dansgolv?) Det visade sig att ingen ville följa med så jag
tog på mig mina danskläder (nåja) och åkte till det bästa gaystället på
fredagar: Club Connection. Där är det alltid någon man känner. Plus
underbar personal och fantastiska DJ:s. Och mycket riktigt träffade jag
några bekanta + att Linda Havre kom dit en timme innan de stängde. På
ett dansgolv kan man släppa alla sina bekymmer och dansa sig fri.
“Dancing is the ultimate expression of joy”. Bara på ett gayställe kan
hela det fullpackade dansgolvet hela texten till Madonnas kommande
singel (i detta fall underbara “Sorry” som de börjat köra på radio nu,
den släpps i februari och Pet Shop Boys gör dansmixar av den). Club
Connections härliga DJ:s spelar en bra blandning av dunka-dunka,
listpop och schlager. Sedan fick jag syn på ingen mindre än Jari
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Sillanpää, Finlands starkast lysande stjärna (och med i Eurovision 2004
med “Takes 2 To Tango”). Har sett honom förr och han är nog glad
över att kunna röra sig anonymt i Stockholm eftersom det säkerligen
inte är så lätt för honom att göra det i Helsingfors. Såg honom + hans,
antar jag, pojkvän i somras på Pride. De ser glada och kära ut. Sånt
gillar vi. Jag gick fram och frågade artigt om han kunde tänkas
fotograferas med mig (”du är typ min mammas idol”). Det gjorde han så
gärna.
Det kändes som att alla var ute igår. Både gamla ex, gamla hångel och
gamla idioter. Som han som ibland går runt med ett radband. Han är så
oattraktiv. Han försökte, mer eller mindre, våldta mig en gång för
många år sedan. Han lyckades dock inte. Han har säkert en muslimsk
fru hemma som sitter och väntar medan han ränner ute och försöker få
sig lite sex med unga pojkar samtidigt som han fördömer
homosexualitet. Usch, jag avskyr sådana människor.
Sedan, svettig efter allt dansande, satte jag mig i en taxi och åkte hem.
Nu ska jag raka av mig håret eftersom jag fortfarande inte bestämt mig
för vad jag ska ha för frisyr och jag ser ut som en risig buske just nu.
Så det blir ingen frisyr alls.
Ikväll ska jag träffa Linda Havre för att kolla in ett ställe som hon
planerar att ha sin 30-årsfest på. Sedan ska jag träffa mitt ex R och hans
pojkvän på min favoritkrog Torget. Ska även träffa min vän PG. Och
kanske går vi till Club Connection ikväll också.
Tidernas bästa danslåt: Madonna “Into The Groove”. Ingen slår den!
Hennes allra första singel, “Everybody”, är god tvåa.
Rak
07 jan 2006 18:07
Nu är jag nyrakad och fin. Det är renande. Behöver du en nystart så ska
du börja med att raka av dig håret.
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Under Bara Bar
08 jan 2006 10:07
Är trött i hela kroppen efter gårdagens eskapader. Träffade Linda Havre
på Underbara Bara Bar (ja, det heter så) på Söder. Hann bara med en
drink och sedan kysste jag henne farväl och det såg ut som om vi hade
haft en väldigt dålig blinde date… Sedan vidare till Torget där jag
träffade R, hans kille M, PG och Patrik. Och Linda Havre kom dit så
småningom. Vidare till Connection där vi träffade Mattias och så
dansade vi hela natten lång. Och jag försökte få Magnus att sluta röka.
Jag tog hans ciggpaket osv. Nåväl. Det gick sådär… Nu ska jag strax
iväg och träffa Yair (för första gången). Han har köpt en skiva åt mig i
Israel, som jag har velat ha i flera år men den finns icke i Sverige och
kostar multum att beställa över nätet.
Annars mår jag bra. Bättre än på evigheter faktiskt. Hoppas det håller i
sig.
Ja, förresten, jag lovade ju att i min blogg berätta vad M sa om R, så
here goes; “Han är en underbar människa som jag tycker väldigt mycket
om. Han är speciell”. Det var väl fint! Att bli omnämnd som “speciell”,
det är fint. En vacker dag ska jag också vara speciell för någon.
Vettig israel
08 jan 2006 18:08
Hemma igen efter en mycket trevlig eftermiddag med israelen. Jag satt
där och tittade på honom och tänkte; “det finns alltså vettiga
människor”. Har ett tag trott att de enda vettiga är de som redan är mina
vänner. Hursomhelst. Först fikade vi i Gamla stan och sedan drack vi
två öl på Torget. Diskuterade kabbala, judendom, relationer, musik,
Israel/PalesGuccikonflikten och mycket mer därtill. Fick Dana-skivan
“Maganona” som han köpt till mig i Jerusalem. Den är bra. Det finns en
rolig låt på CD:n som heter “Let Kiss”. Det är en cover på en finsk
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50-talslåt som heter “Letkis” i original. Vilket är en dans för övrigt.
Fyndig ny text måste jag säga.
Sedan var jag på Konsum och stötte på en trevlig kvinna + en minst lika
trevlig ung man. Livet kanske inte är så illa ändå!? Man måste kanske
bara titta bakom draperiet så att säga.
Dagens mail
09 jan 2006 10:09
Mottaget mail från ung man; “du verkar vara en vettig kille (…) ser
fram emot att läsa din blogg imorgon till morgonkaffet på jobbet.. du
skriver verkligen underhållande..”
Mer, mer, mer, ge mig mer! Nu ska jag se premiären av Studio Virtanen
på TV8.
Maganona
09 jan 2006 18:09
Absolut helgalet dygn. Har just vaknat (!) efter en helt otippad utekväll.
Träffade Linda Havre på en krog på Söder. Såg världens snyggaste
kille. Var tvungen att fråga om han talade arabiska, vilket han gjorde, så
han fick översätta en låttext till svenska. Kul. Vidare till Patricia. Talade
“hemligheter” med Havre. Kul med bra vänner. Träffade en
heterosexuell man från Paris som hade världens största och varmaste
händer, så han fick värma mina. Det var kallt! Sedan träffade vi en
annan ung man som bjöd oss på champagne. Och slutligen; en yngling
sa att han hade hånglat med mig för ett år sedan, men jag var “smalare
då”. This fat has got to go! I alla fall. Han följde med hem och drack
kaffe (!) och sedan åkte han hem.
Så crazy.
O’boy
10 jan 2006 09:10
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Nyhetsmorgon, O’boy, mörkt bröd med pepparrotscantadou. Vad mer
kan man begära? Men varför envisas O’boy-tillverkaren med texten
“Löser sig lätt i kall och varm mjölk”? Det är ju lögn. Min kalla O’boy
får ett helt lager av pulver som lägger sig som ett lock och är omöjligt
att blanda i. Det är en av många frågor jag har idag.
Ringt till min kurator (för säkerhets skull väldigt tidigt så jag kunde
lämna ett meddelande på hennes svarare). Bad om ursäkt för att jag inte
kom på avtalat möte igår. Jag låg ju och sov. Jag sa att jag hade dåligt
samvete “men det är nog första gången i världshistorien som jag
försover mig”. Är ju en vän av ordning och reda. Riktigt pryd och
oattraktivt laglydig. Hursomhelst. Jag sa att jag nu mår så pass bra att
jag inte känner behov av att fortsätta gå och tala med henne. Jag mår ju
bättre än på evigheter.
Dygn
10 jan 2006 10:10
Måste vända tillbaka dygnet. Förstår inte hur jag kunde sova så himla
länge. Hade en del att ta igen förvisso.
Single & fab
10 jan 2006 14:11
Jag har suttit och gått igenom mängder utav bilder och raderat en hel
del. Man fotar ju mycket nu när man kvickt kan plocka fram mobilen
och knäppa ett och annat mer eller mindre galet foto. Jag är singel och
fantastisk.
Frk Uganda
10 jan 2006 19:12
Jag måste bara säga att jag fick världens finaste sms idag. (En rolig
parentes; meddelande heter “viesti” på finska, vilket också betyder
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“stafett”, så min käre far brukar säga; “skicka en stafett”. Kul va?!)
Tillbaks till sms:et som kommer från en vän jag tappat kontakten med,
men strax före jul skickade jag iväg ett mail även om jag inte var säker
på att adressen fortfarande var densamma. Måste citera; “Hej söta rara
du! Vill bara säga att jag är jätteglad att du chansade och skickade
“det där mailet” så vi kunde återknyta kontakten. Inser hur mycket jag
saknat dig”.
Har jag inte underbara vänner så säg.
12 h Zzz
11 jan 2006 13:12
Återigen sovit non stop i 12 timmar. Det är underbart. Talat med jobbet
och fått mitt nya halvtidsschema. Börjar om drygt två veckor.
Kungen
11 jan 2006 14:13
Men ursäkta mig. Enligt Dagens Nyheter får kungen, som har en
förmögenhet på 220 miljoner kronor och får ett årligt apanage på 100
miljoner av regeringen, EU-bidrag på 7 miljoner i jordbruksstöd.
Lägg ner det där förbannade kungahuset och ge mig mina skattepengar.
Rep. för.
11 jan 2006 14:19
Så där ja. Nu är jag medlem i Republikanska Föreningen. Se här.
Kompispris
11 jan 2006 17:14
Gucci är i Stockholm! Henne ska jag träffa ikväll. Underbar kvinna.
Var just och handlade en massa frukt. Stötte på JM från mitt jobb. De
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saknar mig på minsann. Det var roligt att höra. Hon är också en fin
kvinna och bar väldigt ljuvlig ögonskugga (men det glömde jag säga).
Förresten, i söndags såg jag en tjej på Patricia. Hon var färgad och hade
långt härligt hår och jag var bara tvungen att gå fram till henne och
säga; “du är så himla snygg”. Hon blev glad. Det ska kanske vara min
nya melodi; att sprida lite glädje i denna eländiga värld.
Och den där blattegrabben som jobbade på en krog på Söder som jag
var på innan Patricia. Han var rolig; “kompispris till dig, kompis, för att
du har rakad skalle”.
Gucci
12 jan 2006 10:14
Var ute med Gucci, alltså, och det var bra. Hon är en himla fin donna
och jag introducerade henne för en tjej från Vasa, vilket var extra nice
eftersom min släkt är därifrån. Småtalade jugoslaviska med
taxichauffören som körde mig hem. Jag tycker det är intressant. Hej.
Mer än ett skal
12 jan 2006 10:15
En ung man tycker att jag verkar vara “mer än ett skal, ha humor och
vara mänsklig”. Honom gillar jag.
Mat
12 jan 2006 10:19
Jag ska äta från och med idag; havregrynsgröt, frukt, wokade grönsaker
och kycklingfiléer/quornfiléer, frukt, frukt och frukt. Och en och annan
proteinshake. Helst med cappuccinosmak. Gud vad snygg jag ska bli.
Och kaffesorten har jag bytt till någon “skonsam mot magen”-sort. Men
en Smirnoff Ice och en snus då och då kräver jag.
Gym?
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12 jan 2006 19:28
Som vi dansade i natt! DJ:n var underbar! Mycket Madonna så klart.
Som jag skrev häromdagen; vem behöver gymkort när det finns
dansgolv..?
Musik
12 jan 2006 23:16
Tänkte gå och lägga mig men ska se Sex and the City först. Brukar bli
på bra humör även om jag sett alla avsnitt hundra gånger.
Jag är ju en sån där som gillar listor av alla de slag. Varför är det så? Jag
kan sitta i timmar och kolla runt på olika länders skivförsäljningslistor.
Det var länge sedan jag listade favoriterna på Confessions…-skivan, så
here goes;
1. Sorry
2. How High
3. Like It Or Not
4. Hung Up
5. Let It Will Be
Gillar båda bonusspåren också; Fighting Spirit (som de spelade ute
igår!) och Superpop. Så länge det finns en Madonna på pophimlen finns
det hopp.
Andra jag gillar:
Kylie (alltid)
Björk (men de två senaste skivorna var grymma besvikelser)
Eurythmics (underbara, och Annie Lennox solo också. Hennes Bare
-skiva är fantastisk)
Dana International (härlig dans-pop-techno på hebreiska och arabiska)
Pet Shop Boys (alltid)
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Sådan är jag
13 jan 2006 03:16
Okej, så jag kunde inte sova så jag har sett på SVT24:s nyhetssändning
om och om igen.
Jag vill inte sova ensam. Det är inte min favoritsyssla. Jag är svag på
den punkten. Jag vill att en trevlig ung man ska ligga och hålla om mig
tills jag somnar. Och säga fina saker. Som att jag är bra och snygg och
smart och sexig och… så vidare. Ska det vara för mycket begärt?
Hoppas jag inte ger ett patetiskt intryck nu. Men what the hell, det
bjuder jag på. Mitt nyårslöfte är ju trots allt att jag ska bli mer som en
gås. Låta allt rinna av mig. Och inte bry mig så mycket. Året har börjat
bra i alla fall.
Jag har insett att det mest är tonårstjejer och något äldre män som faller
för mig. Varför är det så?
Gud vad jag är glad över mina vänner som stått ut med mig och mina
ups and downs. Och min familj som jag fått så mycket bättre kontakt
med.
Det är sådana saker jag sitter här och tänker på när jag är sömnlös. Har
dancemusik i lurarna. Jag kanske borde byta till något lugnare som får
mig att vilja sova snarare än dansa. Äh, jag har ju inte bråttom
någonstans. Vad har jag för aktiviteter inbokade den närmaste tiden?
Kanske måste gå och stötta en kompis som ska DJ:a på lördag. Sedan
har jag en långpromenad inbokad på torsdag. Och om två veckor ska jag
jobba. That’s it.
“I’m available for dates, or if you would like to pop by sometime, that
would be nice”, som Bridget Jones sa. Jag är en sådan som börjar lipa
när jag ser förutsägbara romantiska komedier. Sådan är jag. Hurdan är
du?
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Natt
13 jan 2006 05:17
Vilken jobbig natt. Kunde bara inte sova. Låg och småpratade med en
annan sömnlös själ i telefon. Och lyssnade på hjärtskärande ballader för
att bli trött. Men jag var ack så pigg. Det är fredagen den trettonde. Är
det bra? Kommer något stort och spännande att ske denna dag? Det ska
jag ta reda på.
Emil
13 jan 2006 16:37
Okej, nu ska jag gå och lägga mig. Tänkte att jag lika gärna kunde sitta
uppe och göra något kreativt så jag skrev ett par krönikor (rätt roliga,
kommer snart upp på sidan) och lite på boken. Den måste bli bra! Den
handlar om Emil, 17 och är något självbiografisk. Jag har ju varit med
ett tag så att säga.
Granne
13 jan 2006 10:18
Hemma igen. Var och shoppade i Globen Shopping. Handlade en massa
nyttigheter som frukt, wokgrönsaker, fullkornspasta, havregryn osv.
osv. Och snart ska jag börja simma.
Jag blir så glad när jag stöter på trevliga människor. Som på Ica eller
varsomhelst. Vi måste vara snälla mot varandra ju.
Nystart som sagt, med ny frisyr och nya vanor. Nu ska jag tvätta och
städa.
Jag har nya småstöriga grannar. De bankar och bultar och klampar mest
hela tiden. Tur i och för sig att jag inte är den enda som väsnas i den här
porten. Har ju en ovana att spela hög musik. Men jag har aldrig fått
något klagomål, så jag är nog en okej granne.
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Feedback
13 jan 2006 10:18
Har just fått lite positiv feedback av mitt ex R. Han är bra på det. Hans
kille är också bra på det. I söndags när de vaknade (efter vår enormt
trevliga kväll på krogen) slog han upp sina ögon och sa; “Kim, han är så
himla rolig”. Det var kul att höra. Jag kan nog vara rolig. Men introvert
och butter också. Jag är en paradox. Men jag jobbar på det…
Nu ska jag fortsätta skriva på min bok. Den dagen jag kan titulera mig
“författare”, eller publicerad åtminstone, är jag nöjd med livet.
Intimt
13 jan 2006 19:19
Idag har jag varit så driftig så du anar inte. Har just städat klart och ska
ta mig ett glas rött och njuta av min inte så pjåkiga tillvaro.
En attraktiv, jättelång, bredaxlad ung man tycker jag verkar “lockande”
trots att jag uppgett några av mina sämsta egenskaper, dvs;
01. Jag är dålig på att diska
02. Jag dammsuger för sällan fastän jag har astma
03. Jag har svårt att lita på människor
04. Jag kan vara väldigt blyg
05. Jag talar på tok för tyst, snabbt och ibland sluddrar jag till och med
06. Jag gillar bögiga färger; som rött och lila
07. Jag har lila gardiner och en lila lampa i vardagsrummet
08. Jag samlar på Madonna och Kylie
09. Jag har en Spice Girls-t-shirt
10. Jag har läst Victoria Beckhams självbiografi
11. Jag lyssnar på musik dygnet runt, även när jag sover men…
12. …Jag sover väldigt dåligt och för lite
13. Jag ska börja simma. Snart.
14. Jag är hårig. Har hår typ… överallt. Utom där jag tar bort det (som
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på huvudet till exempel…)
15. Jag sopsorterar maniskt
16. Jag är en sucker för Eurovision
17. Jag kommer ringa dig när jag är full
18. Jag kommer ringa dig dagen efter för att jag har ångest över att jag
ringde dig kvällen före
19. Jag är dessvärre inte bredaxlad
20. Jag är inte sexuellt utsvävande
21. Jag har en TV stående på köksgolvet för att jag inte orkar bära ner
den till källarförrådet
22. Jag skulle inte dejta någon som är med i snuskiga klubbar på nätet
23. Jag är dålig på att spara pengar
24. Större delen av min inkomst (- hyran) går till musik
25. Jag är 31 år och lyssnar fortfarande på Tracks
26. Jag dumpade en date för att han med motiveringen; “det skapar ju
jobb, någon får ju betalt för att städa”, kastade skräp på marken
27. Jag har glasögon mest för att det är snyggt (minsta möjliga synfel)
28. Jag är urusel på att räkna, kan inte ens multiplikationstabellen
29. Jag är även urusel på att ta första steget
Då måste han ju vara en fin kille. Vi ska ta en promenad på onsdag.
Dans
14 jan 2006 14:19
Så jag satt hemma i soffan och drack ett glas rött och spelade pop och så
tänkte jag “fan, jag vill dansa”, så på med danskläderna (typ) och iväg.
Åkte till CC och rådansade. Man kan träffa så himla roliga människor
ibland. Som två flator från Vasa (återigen) och ett hångel från 1995 och
ett hångel från 2005. Det finns faktiskt riktigt trevliga människor där
ute. Som hon som åt antidepressiva, vars syster var manodepressiv (som
min).
Sedan träffade jag två (jätteunga, typ 20) bisexuella killar som bjöd mig
på Smirnoff Ice och så dansade vi. Sånt gillar vi :-) Jag var inte ens full.
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Drack VATTEN! Att alla älskar Madonna, det är roligt. Dansgolvet blir
verkligen packat. Jag träffade en fransos också, som var 20 men såg ut
som 45. Och återigen fick en yngling med stora händer värma mig, det
var så fucking kallt!
Och som vanligt var jag tvungen att gå fram till en tjej som var rätt lik
Mary J Blige och säga att hon var så himla snygg. Det är ju, som sagt,
min nya melodi att sprida lite glädje i denna bisarra värld.
Imorgon ska bli en djävligt bra dag. I promise.
Reine
14 jan 2006 10:20
Oj då. Jag var tvungen att redigera nattens inlägg en smula. Jag var så
irriterad. Men det har gått över nu. När jag kom hem åt jag INTE en
slafsig vegoburgare med pommes utan en gul, böjd banan och ett grönt,
klotrunt äpple.
I am so fresh.
Ha haa, jag gillar honom jag träffade igår, som var lite kär i mig 1995.
Han är så… djärv. Och syrlig (mot de syrliga). Det är bra. För vissa
människor har verkligen ingen humor.
Se mig brinna 2
14 jan 2006 12:41
Jag tror att min depression officiellt nu är över. Det känns underbart.
Jag har till och med börjat vattna mina stackars blommor. Och dragit
upp persiennerna. Bara en sån sak.
Ikväll kommer Gucci och R:s pojkvän M (R är bortrest så jag får låna
hans karl) över på vin.
“Just watch me burn” - fortfarande så himla bra textrad.
G&M
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14 jan 2006 18:54
Nöjd och belåten i ett välstädat hem med en stor fruktskål framför mig.
Nu är jag återigen värd ett glas rött (Shiraz) och en prilla. Åt wokade
grönsaker och två sojakorvar, dvs. nästan inga kolhydrater alls. Så bra.
Snart kommer Gucci och M.
Snap out!
15 jan 2006 10:23
Kom just på att jag fick händerna värmda igår igen. Av någon ung man
med stora händer.
Vi var enormt frusna när vi kom in på CC. Köade länge. Hackade
tänder till och med. Och de där ynglingarna jag skrev om igår, de
tävlade om min uppmärksamhet. Väldigt… roligt. Nu ska jag sitta
hemma i två veckor och skriva, skriva, skriva. No more festande. Trivs
ju dessutom ypperligt i mitt härliga hem. TV:n ska bli nedburen också.
Det ska jag få hjälp med. Den står ju på köksgolvet nu.
Jag blir så rörd när någon vet vad jag heter. Är kanske bara väldigt
lättsmickrad.
Jag är inte deprimerad längre.
Igår och idag
15 jan 2006 12:23
Det blev en väldigt lyckad kväll igår. Underbar förfest med Madonna
och Kylie på hög volym. Sedan gick vi ut och dansade. Väldigt trevligt.
Jag har så fina vänner. Magnus sov över. Trevligt. Gillar inte att sova
ensam. Men vi är bara vänner, alltså, han är ju min ex-pojkväns nya
pojkvän. Vi åt, såg på Madonna-videos och sov och pratade och sov och
drack kaffe.
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Mottaget mail;
“Jag var bara tvungen att gå in och läsa din blogg”
Sånt gillar vi.
Synd
16 jan 2006 10:25
Om jag tar theralen för att kunna sova sover jag som en stock när jag
väl somnat. Drömmer absurda drömmar och när jag vaknar känner jag
mig nästan lite bakfull och hemskt törstig. Men sova har jag i alla fall
fått göra.
Under den senaste veckan har två förhållanden i min umgängeskrets
havererat och ett tredje hänger som på en skör liten lina. Det är så synd.
Jag vill att alla ska vara lyckliga och glada för all framtid. Jag är så
naiv.
Donald
17 jan 2006 10:26
Mina drömmar är så absurda att om jag gick ut med dem offentligt
skulle jag förmodligen spärras in. Varför drömmer jag om Donald
Trump? Kära hjärtanes. I min dröm hade Donald Trump en 14-årig
dotter som sa med gråten i halsen; “When I’m 14 I wear at thong and I
have a foreskin, but when I’m a grown up woman I won’t”.
Wok
17 jan 2006 20:28
Ja, hur går det med mitt nya nyttigare liv? Idag har jag ätit följande;
(Sen) Frukost: Ett äpple + en banan
Lunch: Wokade grönsaker + kycklingiflé
Till kvällen blir det ett grönt äpple + en apelsin.
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Jag har köpt ett storpack tandborstar så nu kan alla mina vänner sova
över när de vill (eller borsta tänderna efter rödvinsdrickande på förfest).
Sedan placeras de ack så fint i varsitt etui med namnet på användaren.
Jag tänker då på allt.
Monster
17 jan 2006 21:28
Jag känner ångestmonstret vakna inom mig och jag vet inte varför han
vaknar nu när jag mått så bra så länge så jag ska försöka medicinera
bort honom.
Shanghai Barcelona
18 jan 2006 10:29
Jag ser på Shangai Surprise, dubbad till spanska. Köpte den i Barcelona
för något år sedan.
Musikupplevelse
18 jan 2006 13:30
Jag skulle vilja ligga på golvet i ett helt mörkt ljudisolerat rum med en
massa högtalare runt omkring och spela alla mina favoritlåtar på
maxvolym och bara låta mig färdas långt, långt bort i tankarna. Inga
andra funderingar, inga måsten, bara fyllas av känslan av rytmen av
musiken som ändrar mitt känsloläge så definitivt.
Jag vill sova
18 jan 2006 14:52
Jag vill sova. Ska ladda mobilen med fina ballader och lägga mig i min
lagom stora, något för kalla säng bakom mitt röda draperi och hoppas
på det bästa. Ska ju på långpromenad om några timmar!
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Fika (!)
18 jan 2006 19:31
Hemma efter en fika (!) på Söder. Hade ingen aning om att det var så
kallt och blåsigt förrän jag gick ut.
Jag hade tänkt vara lite kreativ idag men jag tror jag stannar i soffan och
ser på DVD.
Vuxet
20 jan 2006 12:35
Som jag har jobbat! Lade ut bilderna från brorsans bröllopsfest, vilket
tog en evighet då filerna var enormt stora, på tok för stora. Så jag fick
göra om allt. Men jag har lyssnat på Arja Saijonmaa under tiden (därav
dagens.. hmm.. visdomsord) och halsen ömmar efter allt för höga toner
för mina arma stämband.
En rolig sak. Satt och googlade efter en grej och fann mig själv plötsligt
sitta och läsa ett av mina gamla, gamla blogginlägg. Jag tänkte först;
“vad är det här för tvillingsjäl”. Sedan såg jag att det var mitt verk,
minsann.
Det har äntligen flyttat in någon i lägenheten i huset mittemot. Det har
stått tomt i över ett år! I bostadsbristens Stockholm! Men tur var väl det,
att det inte bodde någon där för si så där ett år sedan, för när jag var
nyinflyttad och hade varit på en väldigt blöt kväll på krogen gick jag fel.
Satte nyckeln i låset och förstod inte vad som var fel. Sedan ringde jag
på (som om någon skulle ha öppnat även om det hade varit min dörr).
Slutligen såg jag att det inte stod mitt namn på dörren… Då gick det
upp ett ljus. My God, vad omoget. Men jag var bara 30 då. Nu är jag 31
och jättevuxen.
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Djupt värre
20 jan 2006 20:35
Efter en ovanligt underbar dag sitter jag och skriver lite. Och lyssnar på
musik som väcker minnen. Det var länge sedan jag lyssnade på just
dessa popdängor och nu färdas jag osökt tillbaka till ett sparsamt
möblerat hotellrum i hjärtat av Madrid där jag förlustade mig på egen
hand i maj. Jag gillar att resa ensam. Vet inte varför egentligen, men det
känns så… bra att sitta på en uteservering och sippa på ett glas vin efter
en sen middag. Bara ensam med tankarna. Och allt kan hända. Vad som
helst kan ske och bara jag själv sätter gränserna.
Madrid is the place to be.
I och för sig trivs jag alldeles utmärkt i min röda soffa ett stenkast eller
två från Globen.
Gud, vad skönt att min depression har gett vika. Det är märkligt hur
man kan se saker och ting så tydligt när man kastar en snabb blick i
backspegeln. Jag gick runt i flera år och förträngde mina demoner och
inbillade mig att det var mitt normaltillstånd. Även om gamla vänner
påpekade att jag inte var mitt gamla jag så var det inte så lätt att komma
till den insikten själv. Jag behövde en ung man för att finna den styrkan
och det modet, för det fanns där inuti hela tiden. Jag klarade inte av det
på egen hand.
Jag kommer aldrig glömma sommaren utan slut, det var då mitt hjärta
hittade ut.
Morgan
21 jan 2006 16:38
Jag sprang på en vän som jag inte träffat på 6-7 år och han sa de finaste
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ord man kan höra. Jag måste citera; “Kim, du är och kommer alltid att
vara Kim och du bejakar dig själv och det är så underbart. Det är få
människor som gör det”.
Ska jag gråta nu? Eller sedan?
Förmodligen både och.
Gå!
21 jan 2006 17:39
Aargh! Vi borde införskaffa någon typ av gå-körkort. Eller åtminstone
en gå-skola för folk går ju som yra höns! Skulle snabbt in på Konsum
och köpa en endaste liten artikel och jag hamnar bakom fyra
långsamlisor och det driver mig till vansinne. Eller så är jag bara
överstressad. Hur som helst. Ordning och reda, hyfs och fason! Gå i
raka led och stanna inte upp i en trång gång hur som helst. Använd
ögonen och varför kan folk inte bara säga “ursäkta” när de ska gå förbi
en. De trääänger sig fram. Det är så enkelt att bara knysta ett litet
“ursäkta”.
Okej, jag är på uruselt humör. Igår var jag på +100, idag är jag på -12.
Ska duscha och äta och träffa en kamrat. Det gör mig säkert glad igen.
Germany
21 jan 2006 18:15
Nu mår jag redan mycket bättre. Det finns trevliga människor här i
världen. Vi borde hålla ihop. Skapa ett eget community eller nåt.
Jag fick ett roligt mail från Tyskland. En ung man hade surfat runt och
letat efter en svensk CD och då hamnade han hos mig. Och köpte den
och nu är den på väg till Frankfurt. Internet är ju bra.
Gone
21 jan 2006 18:40
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Jag har haft en textrad i huvudet i flera dagar men inte kommit på från
vilken låt den kommer. Till slut googlade jag upp det och det var ju
“Gone” (Madonna); “Why should I be sad, for something that I never
had”.
Into the groove
21 jan 2006 19:22
Glömde berätta en annan sak. Världens bästa danslåt är ju “Into The
Groove” och jag har önskat den av DJ:s i flera veckor, men nej. Så vad
hände igår när jag stod i en lååång toalettkö? Jo, de spelade “Into The
Groove”. Övervägde att lämna min plats och shejka järnet. Men blåsan
bestämde. Nämnde det för en rar man som stod framför mig, som var
från San Fransisco. “This must be the best dance record ever”. Han höll
med. Och jag frågade om San Fransisco är som in the movies eller inte
och han svarade; “it’s exactly like in the movies”. Nu ska jag gå ut och
dansa. So long.

Söt
22 jan 2006 10:42
Förresten. Jag fick ett mail från en 17-åring igår. Han skrev; “du är söt
för din ålder”. Ha ha ha ha haaaaaa.
Dagens mail
23 jan 2006 22:44
Kan inte sova. Sitter och funderar på en blankett som ska skickas in.
Förstår inte formuleringen “Försäkran får inte avse längre tid än till och
med den dag du undertecknar och skickar in den”.
Det låter ju solklart, men känns fel. Måste ringa och höra.
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Mottaget mail från ung fotograf;
“Du är precis sådär vacker att man tittar till en halv minut extra plus
går in på din hemsida innan man beslutar sig för att skriva ett
meddelande. Älskar kostymbilden på din blogg”.
Sådana mail gillar vi.
Thera + steso
24 jan 2006 02:45
Ska sova nu. Med mina vänner Theralen och Stesolid. Roligare än så
blir det inte. Måste få ordning på dygnsrytmen nu för om fyra dagar
börjar jag jobba igen.
Fick ett infoblad från hyresvärden. Varmvattnet i fastigheten innehåller
någon typ av legionellabakterie, så nu ska varmvattensystemet renas. .
Godnatt.
13 h sömn
25 jan 2006 18:47
Jag sov i 13 timmar. Underbart. Mobilen ringde några gånger men jag
minns inte vad jag pratade om och med vem. Nyss ringde jag i alla fall
Försäkringskassan och talade med en jättetrevlig (!!!) tant. Jag blir så
förvånad över trevliga människor, är det inte ett tragiskt samhälle vi
lever i..?!
Check
26 jan 2006 10:50
Ska ut i kylan för att ta mig till banken och lösa ut en check. Vill
verkligen inte men ska pälsa på mig så gott jag kan.
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Bara i Sverige
26 jan 2006 15:50
Bara i Sverige får man köa i över en halvtimme för att lösa ut en check.
Blev trevligt bemött åtminstone, trots att hon bara ville åt mina pengar.
Gud vad jag är trött på pretentiösa människor. Tänk om alla bara kunde
slappna av och enjoy the moment.
Och varför säger man “ja” när man i själva verket menar “nej”. Ödsla
inte min tid, tack!
Bra sak: när jag kom hem låg två rykande färska biljetter till
förhandsvisningen av Brokeback Mountain på hallgolvet. De måste ha
gillat vad jag skrev.
Annonsjobb
26 jan 2006 17:51
Woops! Samtal från kontor 1. På onsdag ska jag presentera helt nya
annonser för en viss produkt för bossarna på kontor 2.
Min spontana reaktion; “jag måste köpa en ny Gucci-kostym så jag ser
representabel ut”.
Kommer nog hänga framför datorn non stop tills dess… Med min
fantasi menar jag. Den är ju näst intill gränslös.
Mardrömmar
26 jan 2006 22:49
Ska alldeles strax kasta mig i bingen. Och komma upp tidigt imorgon.
Är lite nervös inför jobbstarten i helgen. Vet inte varför. Drömmer om
det hela tiden. Drömmer att jag blir bjuden på fest kvällen innan och jag
måste tacka nej för att jag inte vill vara trött första dagen efter nästan
fyra månaders bortavaro.
29

Och så drömmer jag väldigt ofta att jag är på väg till ett tåg eller en färja
eller liknande och att jag hela tiden missar avgången. Att jag som vore
jag i vatten kämpar mig framåt men aldrig hinner fram i tid. Hur ska jag
tolka dessa drömmar? De är ständigt återkommande.
Ibland känns det som att jag lever ett annat liv i ett parallellt universum.
Som att ifall jag hade valt att öppna andra dörrar än de jag öppnade
skulle saker och ting varit annorlunda. Och kanske de är det också. Det
kanske bara är en liten del av mig som får uppleva dem bara. Vad vet
jag? Jag är en klump celler som alla andra. Nu ska jag försöka sova.
Innan jag flippar ur helt och hållet.
Väder
27 jan 2006 10:51
Ska strax trotsa vädergudarna och gå ut för att hämta ut ett paket.
Beställde några DVD:s från Discshop, och dem vill jag för övrigt
rekommendera. Beställ före klockan 16 och du får din beställning
levererad redan dagen därpå. Sånt gillar vi.
Gör något
27 jan 2006 12:52
Det är sånt där dramatiskt som står i tidningarna idag som händer utan
att någon tar tag i problemet. Sedan kommer den stackarn att gå in i
väggen tjugo år senare och äta antidepressiva som först gör honom
fruktansvärt trött, tar död på sexdriften, ger honom svettningar och
ångest tills pillren tillsammans med terapi förhoppningsvis hjälper
honom till en nystart (egen erfarenhet…). Stäng av mobbarna. Låt dem
gå om en klass eller vad som helst. Det blundas för problemen och allt
ansvar läggs på den som ligger ner, den utstötte, den som har noll
självkänsla och som ligger och vill ta livet av sig om nätterna. Jag vill
hjälpa alla mobbade barn. Hur ska jag gå till väga?
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Discshop
27 jan 2006 16:53
Det var just det jag menade häromdagen då jag skrev att små saker gör
mig så glad. Som när jag kom hem från affären med två fulla matkassar
och en yngling som hade parkerat sin färdtjänstbil (eller liknande)
framför porten för att hämta donnan i rullstol en trappa ner kvickt som
ögat rusade fram till porten för att hålla upp dörren. Såna små saker gör
denna miserabla värld så oerhört mycket trevligare.
Nu ska jag se på Evita på DVD. Fick den + Bloodhounds Of Broadway,
Dick Tracy och Dangerous Game idag, tack vare att jag beställde dem
igår före klockan 16:00 från underbara Discshop. För en spottstyver
dessutom!
113 dagar
28 jan 2006 15:53
Hemma efter första dagen på jobbet efter 113 dagars sjukskrivning pga.
den välkända väggen som ledde mig in i en depression.
Kändes skönt att vara tillbaka på jobbet med nya rutiner och
arbetsuppgifter.
Efter jobbet var jag och min vän P på Clas Ohlson och jag handlade
järnet. Hade en shoppinglista med mig till och med (=gubbvarning 1).
Var tvungen att investera i en klockradio eftersom mobilen av någon
märklig anledning slutat väcka mig som den ska. Som tur var hade jag
bett min kollega ringa och kolla att jag kommit upp ordentligt (med
Theralen sover man ju djupt…). Sedan rusade jag till t-banan men insåg
att jag gått hemifrån 10 minuter för tidigt. Så där satt jag på en kylig
bänk och poppade för fullt med mobilen.
Handlade nya fina pärmar + ett storpack plastfickor. Det känns
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trevligare att fixa räkningar och dylikt om allt är snyggt och
välorganiserat (=gubbvarning 2). Jag har ett så bra system; en plastficka
för varje typ av räkning i en pärm för ett år. Very praktiskt och enkelt.
Nu ska jag äta. Fullkornspasta och vegofärssås. Ska hädanefter inte
handla på lokala - svindyra - Konsum utan pallra mig till Ica Globen
istället. Satt och jämförde priser (=gubbvarning 3) när jag rensade
kvitton ur plånboken. Tänk nu; 7,50 i prisskillnad för en vara som
kostar 14,50 som billigast! Helt crazy ju.
The place to be
29 jan 2006 15:54
Hemma igen efter en bra dag på jobbet (The place to be). Jag känner
mig lite pånyttfödd faktiskt. Pratsam och glad. Extrovert. Det känns
underbart.
Borde egentligen vara toktrött för jag sov bara två timmar i natt. Är nog
övertrött, dvs. speedad nu. Måste rensa ur min klädkammare och likaså
med fönsterbrädorna (heter det så? Ser konstigt ut) för imorgon kommer
någon sotare som ska kolla samtliga ventiler i fastigheten. Sedan ska jag
snabbslappa innan jag ska träffa Jompa på sunkhak. So long. Busy,
busy.
Svensson
29 jan 2006 22:54
Jag hinner ju inte blogga så mycket nu när jag lever ett riktigt
Svensson-liv (nåja).
Ska försöka sova snart och hoppas på att nya fina klockradion fungerar
som den ska.
Ser fram emot dagen som gryr. Ska ha grabbkväll med underbare
hetero-Jompa. Billig bärs och sedan blir det dansa av.
Förresten. Tänkte på detta med att promenera över isar när jag åkte hem
från jobbet idag. Det var människor som gick på isen mellan Gamla
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Stan och Slussen! Helt galet! Jag skulle aldrig ställa mig på någon is
överhuvudtaget. Är livrädd för sånt.
Godnatt.
Hung up
30 jan 2006 10:59
Det blev rätt mycket igår. Jag har träningsvärk efter allt dansande. Som
sagt; vem behöver gymkort när det finns dansgolv?
Skulle läsa dagens tidningar på nätet och förvånades över hur svårt det
var att hitta nyheter om gårdagens finska presidentval.
Bara USA, Israel bla bla blaaaaa…
Och folk i allmänhet har helt fel bild av Finland. Åk till Helsingfors på
sommaren och vandra längs Södra och Norra Esplanaden och njut av
den kontinentala stämningen. Det är avslappnat på ett sätt som saknas i
Stockholm.
06:01
31 jan 2006 06:01
Jag kan inte sova.
Patron
01 feb 2006 09:33
00:56
Så vad händer när jag ska printa ut mina viktiga annonser för
morgondagens möte. Bläckpatronerna tar slut så klart! Får släpa med
mig datorn till kontoret. Tur att jag har min baby-laptop. Jag älskar min
laptop. Nu ska jag försöka sova. Kommer drömma om Brokeback
Mountain. Hoppas jag åtminstone. Lite romantik, yes please. Godnatt.
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Everybody
01 feb 2006 09:35
Hemma igen. Mötet gick mycket bra. Nu har jag att göra i ett par veckor
framöver.
När jag kom hem fann jag Madonnas allra första singel på hallgolvet.
Omslaget till Everybody är enormt snyggt.
4h
02 feb 2006 09:36
Underbart med fyratimmars arbetsdagar; jobba 2½ timme, ½ timme
lunch och jobba 1 timme. Men nu är jag sjuk. Det började igår och nu
har jag feber och är helt hängig så imorgon stannar jag hemma. Nu ska
jag gå igenom posten och lägga mig en stund.
Paranoia
03 feb 2006 09:38
Ett välstädat hem i all ära men hur många gånger om dagen kan man
dammsuga? Min nya granne (ovanpå) måste vara paranoid.
Paranoia en timme senare
03 feb 2006 09:39
Tro det eller ej men de dammsuger igen.
Sot
03 feb 2006 09:41
Måste ju berätta. Som mina trogna läsare vet så drömmer jag ju (tack
vare Zoloft) väldigt mycket och väldigt klart. Ibland vet jag inte vad
som är dröm och vad som är verklighet. Som den där gången när jag
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trodde att jag talat i telefon med flera personer som sedan såg helt
frågande ut när jag tog upp ämnet vi “talat om”.
Nytt exempel idag; skulle ju få sotarbesök i måndags och det brukar ju
sägas att “vi kommer mellan 07 och 13″. Och då brukar de komma
13:15 ungefär. Men i måndags minsann hade de kommit före 09 för då
hade de varit och plingat på men jag var inte hemma för jag kom ju hem
vid 09 nån gång (ta mig tusan). Hittade en lapp som sa att de skulle
komma på fredag (idag) mellan 07 och 13. Jag ställde alltså klockan på
07 och klädde på mig och lade mig igen för att bara kunna hoppa upp
och öppna när det ringde på dörren. Men så idag var jag helt säker på att
jag gått upp, hittat en ny lapp på hallgolvet som sa att de varit och ringt
på och att jag skulle ringa ett nummer. Så låg jag och slappade (febrig)
vid 11 då det plötsligt ringde på dörren. Två sura karlar sa; “sotarna”
och jag sa; “men var ni inte här i morse?”. De svarade inte ens utan
gjorde sitt jobb och gick. Sedan började jag leta efter den där lappen jag
fått idag. Men den finns ingenstans i mitt hem. Alltså måste jag ha
drömt igen. Och jag som just tänkte ringa min hyresvärd och säga att;
“de där sotarna var verkligen otrevliga”. I själva verket måste de ha trott
att jag var otrevlig och kanske trodde att jag sa; “kunde ni inte ha
kommit i morse?”. Det är sånt som “bara händer Kim och RÅ”.
Vilket långt och ointressant inlägg det här blev, men det kommer nog
inga fler idag för nu ska jag få besök. Ciao.
Fin taxichaufför
04 feb 2006 09:41
Igår åkte jag taxi med en chaufför från Irak. Han var hemskt trevlig men
hittade inte så bra i mina trakter. Då kom vi in på var han bodde och han
berättade om sin familj osv. Sedan frågade han om jag hade familj.
“Nej, jag är singel och homo”, svarade jag. När jag klev av sa han
“hoppas du hittar nån trevlig att bilda familj med”. Det är sånt som gör
mig tårögd. Jag är en mes på det området. Blir lätt rörd.
Dansa med/iklädd Gucci
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04 feb 2006 09:42
Apropå Gucci; Tina, also knowns as Gucci, ska komma över och dricka
rödvin. Så det blir dans i afton också.
Gaymaffian
05 feb 2006 09:43
Jag tror jag ska börja kalla donnorna här intill för den finlandssvenska
gaymaffian. De är hemskt roliga.
Både Gucci och P kom över igår och så blev det taxi till Connection och
dans, dans, dans.
Jag har fått höra (av mr X) att jag har en “jävla attityd” och att “din
terapeut gjorde inte något bra jobb”. Jag tycker hon gjorde ett utmärkt
jobb för annars hade jag inte suttit här idag.
Igår fick jag höra för fjärde gången på en månad att jag har gått upp i
vikt. Alltid med tillägget; “men det klär dig, du var för smal förut”. Och
varje gång har jag skällt ut dem efter noter. Vad är det för fel på folk?
MAN SÄGER INTE TILL NÅGON ATT HAN/HON HAR GÅTT
UPP I VIKT! PUNKT. Det kan vara en svag punkt. För fjärde gången
har jag nu upprepat mitt mantra; “men tänk på att jag äter antidepressiva
och tänk om vikten är min svaga punkt och jag nu går hem och hänger
mig, hur skulle du känna då?”
Jag har fått en drink uppkallad efter mig. Den innehåller väldigt mycket
sprit och lime och en massa annat. Så går du på Connection går du fram
till Lena i bar nummer ett och beställer en “Kim”. 78 kronor kostar den.
Jag är dyr.
Bubbla
05 feb 2006 09:46
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Ibland lever man som i en bubbla. Som idag; instängd i hemmet bakom
neddragna persienner, avslagen mobiltelefon och jag har inte ens läst
dagens tidningar. Sedan slog jag på TV:n för första gången på evigheter
för att se Six Feet Under och då fick jag se en extra lång nyhetssändning
istället. Hade ingen aning om attentatet i Beirut, så nu ska jag se sena
Rapport för att uppdatera mig själv.
Men all denna flaggbränning?! Och dessa män med enorma vapen på
gatorna! Väx upp.
Mal
06 feb 2006 09:46
Kunde inte sova. Det maler på i mitt arma huvud. Lika bra att ta tillvara
på tiden, ska ändå till jobbet om ett par timmar. Skönt att bara jobba
halvtid, skulle inte orka med något annat just nu.
QAF
06 feb 2006 09:47
Här somnar man mitt under nyheterna. Vaknade av att datorn plingade
till och sa att jag hade mail.
Läste lite tidningar på nätet och kom på en sak. I amerikanska versionen
av Queer As Folk (som jag tycker är betydligt bättre och mindre
porrfixerad än det brittiska originalet) spelas “den coola morsan” av
Sharon Gless (dvs. underbara Christine Cagney i Cagney & Lacey
1982-1988). I Queer As Folk tackade hon nej till gifta sig med sin karl
med motiveringen; “min son får inte gifta sig med sin kille efter X antal
år tillsammans men Britney Spears kan gifta sig på fyllan för att skilja
sig 55 timmar senare och på TV kan man vinna $ 1 000 000 om man
lyckas snärja en utvald ungkarl”. Kom att tänka på det när jag läste det
här.
Gift
37

06 feb 2006 09:48
Och jag vet inte om jag vill gifta mig. Just nu vill jag bara sova. Helst
inte ensam. Men godnatt.
Fast medan jag borstar tänderna med ena handen vill jag med den andra
skriva att jag var på Clas Ohlson idag (igen). Jag behövde en ny
handsfree till mobilen och mannen som expedierade mig var verkligen
jättejobbig. Han gnällde emot när jag sa EXAKT vad jag ville ha och sa
att den inte passade min modell fastän jag påpekade att jag visste vad
jag gjorde. När jag försökte peka i deras broschyr (som han slet ifrån
mig) drog han sig undan. Jag fick inte peka i Clas Ohlsons
gratisbroschyr! Till slut fick jag i alla fall handla vad jag ville ha och
gick hem.
Och i lördags var jag i en biktbox (!) (pr-trick av Smirnoff Ice) och
confessade en hemlighet inför en videokamera. Kan så klart inte skriva
vad jag sade men det var rätt kul ändå. Ska få videosnutten hemskickad.
Jag gör allt sånt där just nu för att tänja på mina gränser och övervinna
mina nojor. Det går framåt.
Nu ska jag sova men först se lite på någon debatt på TV8 som verkar
intressant.
Minus
07 feb 2006 09:48
Vill man gå ut i kylan så här dags? Nej.
Ingen annan tid på dygnet heller förresten.
Jag har köpt sex
07 feb 2006 09:49
Boken vill säga. Boken med stort B som jag velat ha i 14 år men när
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den släpptes var jag student med hyra på 700 och en inkomst på 1000 så
då blev inga böcker köpta. Sedan några år tillbaka har jag jagat den på
nätet. Den säljs för en sisådär £200 men jag fyndade den för £50. Fick
ju inga julklappar i julas. Inga julen innan heller, så varsågod till mig.
Körv
07 feb 2006 09:49
Dagens bli-av-med-mina-nojor-inslag; diskutera sojakorv med
personalen på Netto.
Spott
07 feb 2006 09:50
Hur kan rött bli grått? Hur kan ren snö bli skitigt hagel? Hur kan
mustigt vin bli blaskigt vatten? Hur kan en fridfull kyrka bli ett
brinnande helvete? Hur kan en grön skog bli skövlad barmark? Hur kan
100 bli 0? Hur kan en fin, levande päls bli en död hängande klädtrasa?
Hur kan en vän bli en fiende? Hur kan en levande färgglad människa bli
ett stelt svartvitt fotografi? Hur kan ett ljus slockna om ingen släcker
det? Hur kan glädje bli vrede? Hur kan verklighet bli saga? Hur vet man
att man kan lita på en människa? Man vet aldrig. Det är bara att ta en
tugga av livet och hoppas på att man inte behöver spotta ut den igen.
Jag. Orkar. Inte. Jag. Vill. Inte.
Madonna: "Words"
08 feb 2006 09:51
Jag saknar ord.
Zen
10 feb 2006 09:53
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Jag som trodde att min gamla Zen-mp3-spelare var trasig upptäckte när
jag packade ner den för återlämning att den funkar rätt okej om man är
varsam. Den stannar hos mig, i min säng, som mitt nattliga sällskap.
GP
10 feb 2006 09:54
Jag älskar personalen på GP! (Det är där jag hämtar ut mina paket.)
Tjejen som jobbar där är enormt snygg och enormt trevlig. Killen som
jobbar där är minst lika snygg och minst lika trevlig.
Dagens bli-av-med-mina-nojor-inslag; stänga dörren, låsa och inte
checka tre gånger att den verkligen är låst.
Musik-DVD
11 feb 2006 09:55
Har bränt ner en massa musikvideor och annat till DVD. Datorn börjar
bli full, så nu är det storstädning.
Visste inte att klockan var så mycket. Ska lägga mig nu. Stor dag
imorgon. Eller idag rättare sagt. Godnatt.
R
12 feb 2006 09:56
Att R blev en av mina bästa vänner efter att vi gjorde slut för ett drygt år
sedan är nästan det bästa som hänt mig. Hans vänskap är ovärderlig.
Busy
12 feb 2006 09:56
Busy, busy dagar. Mina trogna läsare som tycker om att läsa om mitt
triviala vardagsliv klagar.
Resumé: Igår var jag halva dagen på IKEA och köpte ramar till ett par
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fräscha tavlor + en orange våg. Sedan hälsade jag på en vän och efter
det fick jag besök. Very nice.
Ljud
12 feb 2006 09:57
Det låter konstigt i lägenheten. Trodde det var mitt kylskåp som var på
väg att explodera men nu inser jag att det är grannen ovanpå som
dammsuger. Igen. Min granne i ett nötskal; någon (ett barn?) springer
fram och tillbaka med tunga steg dagarna i ända och däremellan
dammsugs det minst fem gånger om dagen. Städning i all ära. Men
allvarligt talat.
Brumbrum
12 feb 2006 09:58
Gissa vad min granne gör…
Eller så är det en symaskin.
Snart går jag upp och frågar.
Citat
13 feb 2006 09:58
Dagens bli-av-med-mina-nojor-inslag; till taxichauffören; “nej
förresten, kör ända fram, jag måste ju göra en snygg entré”.
Förena
13 feb 2006 09:59
Å, jag är så glad. Vad gör man när ett par av stans absolut bästa män gör
slut och man vet att de hör ihop och att båda vill försöka på nytt men
ingen vågar ta första steget? Jo, jag gjorde som så att jag förklarade
läget för dem båda på telefon och sa att “nu ringer ni varann ikväll och
får det ur världen”. Så nu är de ihop igen. Det får mig att må bra i själen
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som just nu är lite krasslig.
Citat 2
13 feb 2006 09:59
Dagens citat. Diskuterade vikt med ML. Han sa; “ja, men du är ju lite
längre också, och muskulös och så…” Hahahahahahaaaa!
Lovebomba
14 feb 2006 10:00
Jag borde sova sedan länge men hade en del att stå i. Dagen som gått
blev den bästa på länge, länge. Jag har lovebombats från flera (mer eller
mindre oväntade) håll. Det gör så gott i hjärtat när någon säger; “du är
en underbar människa” och man vet att personen i fråga menar det.
Utan några som helst dolda motiv. Vi borde lovebomba varandra mer.
Det känns bra det här med karma. Blir ständigt påmind. Det är inte
svårare än så. Give and you shall receive. Det säger väl allt. Tror
Kabbalah bygger vidare på det ämnet. Måste läsa mer om saken.
Godnatt nu. Jag har en hektisk vecka framför mig.
Spela in
15 feb 2006 10:00
Ok, jag måste ha en inspelningsbar DVD-spelare för på lördag börjar
Mello. Jag var Mellofan innan jag var gay och jag var Madonnafan
innan jag var gay så jag har mitt på det torra. Vad har du för ursäkt?
Har surfat runt som bara den och läst recensioner + frågat mig fram lite
grann. Jag vill ha en BRA spelare som inte kraschar och krånglar. Ska
se mig om efter en imorgon.
Dreams
15 feb 2006 10:02
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Jag måste leta reda på mitt gamla block som jag skrev ner mina nattliga
drömmar i. Måste återuppta det tror jag för materialet mina (absurda)
drömmar ger mig är alldeles gratis och går säkert att använda till
någonting.
Den märkligaste känslan är när man sover väldigt lätt, så lätt att man är
lite, lite vaken och drömmarna är delvis tankar som man kan påverka.
Som häromnatten satt jag och pratade med en gammal bekant (i en just
sådan dröm alltså) och sedan sa jag plötsligt till mig själv; “nä, vi får
fortsätta med det här någon annan gång”, och så klev jag upp. Är det
bara jag som upplever sådant?
Spela in 2
15 feb 2006 10:03
Nu har jag en finfin inspelningsbar DVD-spelare med hårddisk och
rubbet. Hemskt fin är den, och enkel att använda (hittills).
Jag har så mycket att göra just nu att jag inte vet var jag ska börja. Tror
jag börjar först imorgon. Hatar stress. Klarar inte stress. Så ikväll tar jag
ledigt från allt. Dessutom har jag ont i armarna efter att jag bar hem
DVD:n. Bara från Globen, men ändå… Jag har stort hjärta men små
muskler. Trots inlägget 13 feb.
Driver
17 feb 2006 10:04
Jag har åkt med världens coolaste taxichaufför. Han ska bli min privata
chaufför. Lovely.
Paket, paket
17 feb 2006 10:05
Jag har precis varit och hämtat ut ett paket. Det innehöll det absolut
coolaste jag någonsin köpt och jag slogs om den på en auktion. Vad det
är kan jag inte avslöja ännu eftersom den kommer att “avtäckas” på min
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fest. Men jag kan säga som så att den som sett tavlan som hänger
ovanför min soffa; den är inget jämfört med mitt nya kap! Jag tror jag
måste försäkra den.
Förresten; jag talade med en trevlig man igår, som jobbar på tidningen
Sköna Hem. Berättade om mina ljuslila väggar, mörk(are) lila gardiner
och röda soffa och jag fick veta att det var helt rätt. “Lila kommer starkt
i år”. Så det så.
Taxi + yta
17 feb 2006 10:05
Jag åker väldigt mycket taxi nuförtiden. Stan känns lite otrygg. Därför
är det ju strålande att jag fått en egen förare :)
Sedan jag började tala om för folk att de är snygga/trevliga/roliga eller
vad som helst har jag börjat få höra en massa trevliga saker om mig
själv från helt andra människor. Se; what goes around comes around.
Igår fick jag veta att jag “verkligen är jättesnygg” och att jag har en
“schyst baksida”. Hahaha. Den senare använde ett något grövre ord men
jag är för pryd för att skriva det.
Jag ljuger så bra
18 feb 2006 09:16
Jag är kär! Linda Bengtzings låt ikväll; Jag ljuger så bra, är den bästa
schlagern sedan… Evigheter. Jag blir nästan tårögd. Å, vilken bra text.
Önskar jag hade skrivit den!
Åland
18 feb 2006 10:06
Min store-storebror är världens coolaste.
Och så gillar jag folk från Åland.
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Nu kan jag äntligen berätta vad Havre fick i födelsedagspresent;
samtliga sex Madonna-skivor hon inte hade :) Hon hade anat det då jag
frågat tre gånger vilka skivor hon hade, men hon trodde de skulle vara
brända. But no; we like the real thing.
Min coola bror tycker ju att jag och Havre skulle passa bra ihop, men
surprise, jag gillar killar. Väldigt mycket. Precis som en tonårstjej. Och
det står jag för. Allvarligt; jag kan inte förstå hur man inte kan vilja
hångla med en kille. Det är det bästa som finns och jag tackar Gud för
han gjorde mig homo.
03:32
19 feb 2006 03:32
Kunde inte sova så jag satte mig och jobbade lite + ser på CNN.
05:59
19 feb 2006 05:59
Har just sett Jalla! Jalla! Underbar film. Varför hade ingen tipsat mig
tidigare?
Å… Jag vill också.
16:07
19 feb 2006 16:47
Hemma igen. Känner mig förvånansvärt fräsch med tanke på att jag
varit vaken i 29 timmar. Ungefär.
Det är inte varje gång man kommer hem från jobbet och hittar en
500-lapp på anslagstavlan i hallen + en kasse kläder och presenter…
(Tack, you know who you are.) (Och nej, detta har inget med sexuella
tjänster och/eller gentjänster att göra… Bara så ni vet.)
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Anekdot
20 feb 2006 09:19
Jag ska berätta en rolig anekdot som inträffade häromsistens. En vän
sov över och på morgonen när han skulle gå ut i köket och hämta vatten
skrek jag hest;
“Kan du ta med dig mina antidepressiva är du snäll?” Han svarade;
“Javisst, hur många var det du skulle ha nu igen?” “Tre, tack”, väste
jag.
Sedan började jag skratta. Vardagskomik på hög nivå. Dekadent så det
förslår.
Ser på Insider på TV3. Det handlar om dörrvakternas diskriminerande.
Det är verkligen pinsamt att vi lever i ett samhälle med sådan
diskriminering. Och jag förstår inte hur “nordiska” människor har mage
att låta sig bli insläppta när “blattarna” (alltid i positiv mening när det
kommer från mig… You know me…) framför i kön blev nekade pga.
att de “inte står på en gästlista” som de själva inte står på eftersom den
inte ens existerar.
Och krogarna; vad tror de att de är? Absurt. Tack och lov är det bättre
på de sunkiga hak på Söder plus gayställena i stan som jag frekvent
besöker.
Städ
20 feb 2006 09:20
Idag har jag; ringt min läkare som dock var på semester, umgåtts med
en poliskonstapel (mycket trevlig), power walkat, handlat mat för resten
av veckan, diskat, dammtorkat hela lägenheten, dammsugit hela
lägenheten, tvättat mina golv, bytt sängkläder, vattnat de halvdöda
krukväxterna (please don’t die), jobbat på annonser, talat i telefon fem
gånger, rakat mig, duschat, ställt ett ultimatum samt hängt upp två
gorgeous tavlor. Nu ska jag fanimej dricka ett glas rött.
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Inspi
21 feb 2006 09:21
Och 10 timmar senare har jag skapat mer än mästerverk. Underbar dag.
Bästa på länge. Fick en massa… hmm… inspiration… av Jesper. Tack
för det.
Gu vad de klagar på dagens skola på Nyheterna. Jag åt ingen skollunch
en enda dag under hela åttan och nian. Inte för att maten var äcklig (för
det var den inte) utan för att jag inte ville sitta ensam i stor, gapig sal
med en massa jobbiga glin.
Jag har fått en hel del inviter den senaste veckan. Att dejta och så. Jag
kan väl säga som så att jag vill absolut inte fika (never) eller äta middag
(jobbigt med okända). Bio är jag tveksam till, har bara varit på en för en
massa år sedan och den gången slutade med att jag träffade en tjej
istället (!). Men bjud mig på en öl, en promenad eller ett museibesök så
ska det nog gå att ordna.
Max
22 feb 2006 09:22
Sådär ja. Fått mycket gjort en dag som avslutades med en
kycklingburgare från Max hemma i min soffa med min bäste vän. Dags
att sova. Imorgon är en stor dag.
Mes
23 feb 2006 09:22
Jag är så trött så trött. Ingen sömn om nätterna just nu och upp tidigt till
jobbet. Kommer hem och försöker vila men det slutar alltid med att jag
säger högt till mig själv; “who am I kidding” och så går jag upp igen.
(Jag säger exakt samma sak och i samma tonläge när jag tar väldigt lite
mat på tallriken.)
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30-dans
24 feb 2006 09:23
Nu har jag varit ute och dansat igen. Ikväll ska jag på Havres 30-fest på
en söderkrog. Lyssnar på kvällens mellobidrag just nu. Inte helt
övertygad.
Biljetter
24 feb 2006 09:23
Glömde säga att jag ska gå på förhandsvisning igen! För ett par veckor
sedan var det Brokeback Mountain och idag när jag kom hem låg två
biljetter till förhandsvisningen av Transamerica på hallgolvet! Förra
gången gick jag med min bäste vän. Den här gången vill jag ta med mig
en het dejt.
Till min brorson; det är ok om du grillar sallad. Eller gärna majs. Eller
vegokorv! Men nu har jag ju börjat småäta kyckling, så why not!?
Bäst i Mello är hittills Linda Bengtzing. Har dock stora förhoppningar
på Bodies Without Organs.
14:02
Underbar dag på jobbet. Jag är på strålande humör (vet ej varför).
Jobbade över (för att jag försov mig i morse), har inte ätit något (för att
jag försov mig i morse), har smutsiga kläder (för att jag försov mig i
morse) och jag har sunkigt hår (för att jag försov mig i morse). Jag ska
aldrig mer försova mig.
Till min bror; jag har redan ställt DVD-spelaren! Kommer vara på
30-fest på Söder då, hör och häpna. Jag vill inget veta innan jag ser den
på DVD på söndagen, så sms:a inte om saken! Jag tycker ni ska komma
och uppleva våren i Sthlm istället. Vi har underbara parker och intill
mitt hus finns en pool!
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Bred tävling my ass
26 feb 2006 09:24
Har sett Melodifestivalen på DVD nu. Tror nog att rätt låtar gick vidare.
Men hallå; The Elephantz. Snälla. Vill vi höra sådant bara för att
tävlingen ska vara så “breeed” som möjligt? Nej tack. Och jag har
aldrig förstått varför det är ok för män att skutta runt i bar överkropp
men förbjudet för kvinnor. För mig är det exakt samma sak.
Festen igår var den bästa ever. Jag som hatar bordsplaceringsfester hade
bara lovely människor omkring mig. Ironiskt nog även två mattelärare.
Var det ett tecken? Jag kan verkligen inte räkna. God mat var det också.
Efteråt blev det dans på Connection och ett par Kim-drinkar. 78 kr men
mums. Delade taxi hem och somnade i soffan.
Fick ett sms i morse; “vill du spela badminton på polishuset?”.
Hahahaa. Jag? Badminton?
Groggy
27 feb 2006 09:25
Nyvaken. Måste lyfta ett varningens finger. Tar man theralen måste
man se till att ha tid att sova ut ordentligt. Sex timmar räckte inte och
jag var helt borta idag. Kunde inte gå rakt. Sluddrade. Usch. Som om
jag vore full. Däckade i soffan när jag kom hem. Vet att jag pratat i
telefon några gånger, men detaljerna är borta.
Nicke
28 feb 2006 18:25
Det är lustigt hur vissa saker är och förblir medan andra ständigt ändras.
Tänkte på det idag när jag promenerade förbi platsen där Palme blev
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skjuten. Det var 20 år sedan idag. För 20 år sedan var jag 11 år. Helt
olik mig på utsidan men på väldigt många sätt densamma på insidan.
Nu ska jag träffa en kamrat; Nicke.
Idag har jag gjort sånt jag brukar skjuta upp; lämna böcker på
biblioteket, gå ut med sopsorteringen, boka tvättid, sortera papper,
kopiera papper… Dessutom börjat förbereda fredagens fest.
1 mars 2006
01 mar 2006 19:27
Jag måste bara berätta att på mitt jobb finns då och då en underbar
kvinna i mogen ålder. När jag var sjukskriven hörde jag att hon oroade
sig för mig och det var så rart. Idag träffades vi för första gången sedan
jag började jobba igen och hon gav mig sitt nummer (”om du behöver
prata någon gång”) och sa att hon vill vara min “extramorsa”. Hur
gulligt är inte det!? Det finns så många fina människor men oftast
lägger man bara märke till de inte så trevliga. Jag ska ändra på det för
min egen del.
Och bara för det fick jag just ett telefonsamtal från en… väldigt fin ung
man. Well, nu ska jag på förhandsvisningen av Transamerica med
Nicke. Han är rolig men pratar för mycket. Jag hoppas han kniper igen
under filmen annars blir jag våldsam.
Wow! Äntligen färdig med tvätteriet. Har till och med tvättat mitt röda
sofföverdrag + mina tre jättestora, fluffiga kuddöverdrag. Det doftar
ljuvligt billigt sköljmedel i hela lägenheten. Öppnade mitt paket som
innehöll samtliga tre utgåvor av nya Madonna-singeln; Sorry. Se själv i
Madonna-samlingen. Ginza kan man lita på! Underbara mixar och
strålande remix av Let It Will Be. Den är sååå tung! Pet Shop
Boys-remixen av Sorry är bra den med.
Jag måste citera en god vän till mig (som förmodligen känner mig bättre
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än någon annan i denna värld). Han funderade på att låta sin uppsats på
universitetet handla om mig. “Men jag vet inte om det går, du är en
alldeles för komplex person. Uppsatsen ska bara vara på 10 sidor och du
får inte plats på 10 sidor”. Han sa också; “du är en postmodern
människa ända ut i fingerspetsarna”. Jag bad honom utveckla det och
han nämnde min hemsida, mina texter, mina tavlor och en del annat
som förklaring. Han är fin. Nu ska jag till tvättstugan. Sedan ska jag
öppna paketet!
2 mars 2006
02 mar 2006 19:28
Å, jag hämtade ut mitt hemliga paket idag. Jag säger bara; ett exklusivt
plagg hela vägen från Warner Brothers i Amerika. Det var i grevens tid
för imorgon kväll ska den på.
Har just - mitt i allt stök - haft ett halvtimmeslångt terapeutiskt samtal
med min “extramorsa”. Ja, jag ska nog börja kalla henne det här. Hon är
himla fin.
Hem ljuva hem. Äntligen ledig i några dagar. Har handlat en massa till
morgondagen men ska strax iväg igen och inhandla det som saknas. Å,
min underbara fjärrkontroll! Å, vad jag har saknat dig! Den har varit
utan batteri ett bra tag nu och jag har gång på gång glömt att köpa nytt,
men idag hade jag det på shoppinglistan som jag vuxet lämnade in hos
Teknikmagasinet.
Jag måste citera min kollega W.D; “mina bröst har blivit större sedan
jag blev sambo. Det är som om min kropp har börjat förbereda sig för
moderskap. Förut hade jag dubbel-D, nu har jag F”.
Det här är så knäppt. Sånt händer bara på film. Tills idag. Jag fick ett
mail; “Är det du som är Kim som jobbade på XXX för några år sedan?
Vi hade en date. Vi tog en promenad på Djurgården och fikade på nåt
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ställe som började på A”.
Jag visste genast. Café Albert på Birger Jarlsgatan. Det roliga är att året
var 1995! Nittonhundranittiofem! Det var en underbar date! Han var
snygg, trevlig och jag ville träffa honom igen men jag minns inte att han
skulle ha ringt mig efter den gången, vilket han påstår sig ha gjort. Det
var en vårdag (måste kolla i mina gamla dagböcker vad jag skrev om
honom) och solen sken och Stockholm var som vackrast. Han hade
mörkt hår och såg fransk/italiensk ut. Han hade på sig snygga blå jeans.
“Du hade mycket längre hår då och var blond”, skrev han idag. Ja, det
stämmer bra det. VI HAR BOTT I SAMMA STAD I 11 ÅR UTAN
ATT SPRINGA PÅ VARANDRA! Det är ju helt sicko! Jag minns det
som vore det igår. Se vad Internet kan göra…
03 03 06
03 mar 2006 17:54
Det är lustigt hur snabbt kroppen ställer om sig och återfår sin egentliga
rytm. Underbart; jag har fått en “normal” dygnsrytm!
Nu kan gästerna komma…
4 mars 2006
04 mar 2006 09:29
Nu ser det ut som ett horhus här igen. Festen var lovely i alla fall.
Grannarna var förvarnade så det blev Madonna på mycket hög volym
fram till fyra. Underbart. Nu ska jag lyssna igenom låtarna i kvällens
Melodifestival och städa. Ikväll får jag ju besök av en riktig babe.
Boa
05 mar 2006 09:29
Nu ska jag iväg. Först träffa Havre på Söder och sedan träffa Boa på
båten och sedan hem till Boa för att se Oscarsgalan. Varför envisas de
med att kalla det Oscargalan på svenska? Det låter helt fel i mina öron.
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Jag kräver ett s. OscarSgalan!
Dagens bli-av-med-mina-nojor-inslag; diskutera folköl med kvinnan på
Seven Eleven. Och önska trevlig kväll. Fan vad jag är bra.
Ska jag skaffa en hund som heter Max och är fyra år? Det vore bra för
mitt psyke tror jag. Kim och Max. Max och Kim. Kim M och Max M.
Max M och Kim M. Fint va!
Förresten. Herr Boa är inte bara en babe. Han är pälsdjursallergiker
också. Inte illa.
Gregor
06 mar 2006 16:30
Har precis kommit hem. Nu har jag varit ute och dansat av mig ett par
kilo igen, så det var kanske inte så smart att äta ostbågar och chips till
frukost men jag var så himla sugen. Det var rätt dekadent; snacks och
Oprah.
Träffade Gregor går. Jag stapplade omedelbart fram till honom på mina
långa slanka ben och sa att hans framträdande i Melodifestivalen i
lördags var jättebra men att låten var urusel. Han sa att jag är snygg.
Väldigt bra kväll i alla fall. Jag var på mitt bästa humör. Efter båten
skulle vi som sagt hem till Boa för att se Oscarsgalan men vi somnade
så klart båda två.
Näradödenupplevelsen
07 mar 2006 09:31
Nära-döden-upplevelse: kom ut genom porten på väg hem från jobbet.
Hörde en man ropa; “hallå”. Sedan noterade jag att halva gatan var
avspärrad och de var på väg att skotta ner snö och is från taket. Nu
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behöver jag en stark kopp kaffe och en snus och samla mig en smula.
Vemod
08 mar 2006 09:31
Hmmm… jag är på vemodigt humör. Kanske för att jag blev väckt av
telefonen och inte fick drömma klart. En dröm behöver ett slut.
Framförallt om det är en otrevlig dröm, annars hänger man kvar i den
tills den får ett The End.
Jag kan liksom inte försätta mig i en situation som kan vara smärtsam
just nu. Jag måste fega. Kan inte vara sårbar. Det vore för farligt. Måste
tillfälligt sätta lås på mitt hjärta. Det är väl ok, bara man inte blir bitter.
Ja ja, nu svamlar jag bara. Har inte fått mitt morgonkaffe ännu.
Slapp
09 mar 2006 09:32
Galet slapp dag. Om den bara kunde fortgå för evigt.
10 mars
10 mar 2006 22:32
Jag lider av allvarlig schlagerfeber. Säga vad man vill om Carola men
det är uppfriskande med en riktig popstar. Som vågar vara en riktig
popstar. Jag är så fruktansvärt nyfiken på hennes låt att jag inte vet hur
jag ska kunna sova i natt. Så illa är det.
Tänk att Anna Book skulle bli så där het igen. Efter alla dessa år. Finns
det någon fjantigare än Paolo Roberto. Skulle väl vara Anna Maria
Corazza Bildt i så fall.
R är så fin. Han hör direkt på min röst om jag är det minsta nedstämd.
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Då ringer han en gång i timmen för att “kolla läget”. Rart.
Jag trodde att Carola hade gjort det igen men när jag hörde intervjun i
sin helhet var det ju inte så farligt. Mer som att; “jag vill jättegärna prata
med dig om det här men det är inget man drar över på en kafferast och
just nu är det jättemånga som vill prata med mig”.
Men det vore verkligen underbart om Carola kunde vakna upp ur sin
koma och lära sig att tänka själv.
Väldigt skönt att inte jobba häcken av sig. Lediga dagar är guld värda.
Hade en hemskt konstig dröm som fick mig att tänka på att jag gått in i
fas 4. Första fasen är barndomen, andra är tonåren tredje är de vilda
åren mellan 20 och 30 och nu då? Jag vet inte vad fjärde fasen heter
men jag ska nog komma på det snart.
Valpar
12 mar 2006 09:33
Hemma från jobbet. Fråga mig inte hur jag tog mig upp i morse. Har
ingen aning. Igår kom R och M över och såg Mello. Sedan träffade jag
Hetero-J på Torget. Några kommentarer om Mello då;
Pontares låtar är alltid lite obehagliga; lite nynasseaktiga (även om han
tar avstånd från sådana sympatier). Laila är ju snygg och sjunger bra
men låten säger mig verkligen absolut ingenting. Günther är het. Sandra
Dahlberg kunde inte - som jag misstänkte - leva upp till sin nya
“sexighet”. Hon är på tok för hemvävd för det. Lite som Britneys
påklistrade “sexighet”. Evan är snyggare ofixad och sjunger bättre på
skiva. Gillar låten men texten är under all kritik. Rednex är värdelösa
som vanligt och sångerskan (förlåt) är så ugly (förlåååt) att jag blir
ledsen i själen. Björn Kjellman kan inte sjunga men är charmerande och
jag gillar låten. Slutligen; Carola. Hon regerar.
Imorgon ska jag åka och se på valpar :)
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Kasper 1
13 mar 2006 22:34
Nu är Kasper hemma!
Kasper 2
14 mar 2006 20:35
Det har varit en lååång dag. Vi har varit ute i stort sett en gång varannan
timme och det går bättre och bättre för varje gång. Imorgon ska vi till
jobbet. Nu blir det Desperate Housewives och sedan sover vi.
08:40 gick han han äntligen på toa utomhus. Men å vad han frös i snön.
Jag var uppe med tuppen. Sov inte så mycket utan vakade mest över
Kasper och följde varje minsta rörelse och snarkning och vips var det
dags att kliva upp. Han följer mig som en skugga men har inte förstått
det där med vad han ska göra ute… Han är mest fascinerad av all snö,
alla fåglar och rådjur som ju strosar runt här i kvarteren. Fast just nu är
han mest intresserad av en tom toapappersrulle. Och han springer som
en kossa (lite som jag).
Kasper 3
15 mar 2006 22:43
Idag följde Kasper med mig till jobbet. Han satt i min väska på den
läskiga tunnelbanan med alla dessa läskiga människor. Sedan tog vi en
lång promenad hem då vi stötte ihop med en annan valp, Tindra, elva
veckor. Nu när Kasper ligger utmattad i soffan måste jag passa på att
duscha och diska. Låter jag som en småbarnsförälder?
Gudfar Richard var här ikväll och hade med sig en fin boll åt Kasper
som lekte loss. Bilder kommer.
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Jag fick höra Kaspers första skall! Hihii, han kan ju skälla! Han var helt
lugn på jobbet men nu far han runt som en dåre i lägenheten och jagar
några papper som jag försöker läsa.
Kasper är inte ens rädd för dammsugaren. Han tyckte den verkade
ytterst intressant och följde efter när jag dammsög lägenheten. Han är så
fin.
Kasper 4
16 mar 2006 16:44
Nyhemkomna efter arbete och långpromenad. Nu måste det vilas.
Kasper 5
17 mar 2006 22:45
Jag har astma och utslag. Beror det på Kasper? Hemska tanke.
Jo, det är tyvärr så. Men jag älskar ju Kasper. Jävla orättvisa värld.
Kasper är rolig. Han kan gå från noll till 100 och tillbaks till noll. Ena
stunden är han energisk som kaninen i duracellreklamen och helt
plötsligt ligger han på rygg med tassarna i vädret och snarkar. Så fort
jag rör mig vaknar han och är återigen pigg som få.
Vi har fightats också. Han sliter i mina kläder och biter mig i handen
och han har enormt vassa tänder. Då biter jag tillbaka, lägger honom på
rygg och fräser; “NEEEJ!” varpå han lugnar sig och inser att det är bäst
att vara snäll. Sedan pussas vi. I love Kasper.
Hemmakväll. Mår rätt bra. Allergin har hållit sig borta ett tag nu. Kan ju
hoppas på det bästa.
Kasper 6
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18 mar 2006 23:45
Nu har Kasper flyttat. Det var bara att inse faktum; jag var allergisk mot
honom. Det är så sorgligt. Mina föräldrar, mina bröder och min syster
har och har haft hur många hundar som helst som jag klarat av utan
besvär och när jag skaffar mig min egen kan jag inte ha honom kvar.
Har varit hos R (som är bortrest) och lånat en halv flaska vodka. Jag ska
ta mig ett järn under festivalen och sedan gå ut och dansa av mig min
sorg och saknad. Jag längtar efter Kasper mer än jag någonsin längtat
efter en före detta pojkvän. Så illa är det.
Mottaget SMS från väninna som jobbar i Globen där de just nu
repeterar inför Melodifestivalen:
“Carola mimar på genrepet!! Skandal!”
Gu vad jag är blödig. Har dammsugit och tvättat golven och diskat
Kaspers matskålar. Jättesorgsen. Känner mig som en dålig far. Som en
förrädare. Som om jag hade lämnat ifrån mig mitt barn. Måste bara
lägga in en ny bild; den översta. Den togs i morse när vi båda var
nyvakna. Tre timmar senare hade han flyttat.
Religion
19 mar 2006 09:46
Såg programmet om religion kontra homosexualitet. Gud vad blåsta
folk är. Ständigt detta mantra om att det är något onaturligt. Hur fan kan
något som förekommer i naturen vara “onaturligt”? Några exempel som
heterosexuella borde tänka lite mer på innan de kastar sten i glashus.
Jag citerar rakt ur Bibeln;
“Om en man ertappas då han ligger med en annan mans hustru, skall
båda dö…” (Femte Moseboken 22:22)
“Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar
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henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till
stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på
hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annan mans
kvinna.” (Femte Moseboken 22:23)
“En nygift man behöver inte gå ut i krig och får inte heller åläggas
andra plikter. Ett år är han fri att vara hemma och glädja sin hustru.”
(Femte Moseboken 24:5)
Homosexualitet skildras i Bibeln:
Rut till Noomi:
“Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går
också jag, och där du stannar, där stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och
din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli
begraven. Herren må göra vad som helst - endast döden kan skilja oss
åt.” (Rut 1:16)
David och Jonatan:
“Efter samtalet mellan David och Saul blev Jonatan innerligt fäst vid
David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv. (…) Jonatan slöt
ett förbund med David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv.”
(Första Samuelsboken 18:1)
David: “Jag sörjer dig, min broder Jonatan, du var mig mycket kär, din
kärlek mer för mig än kvinnors.” (Andra Samuelsboken 1:26)
Jag hör fortfarande små tassar mot golvet och känner doften av Kasper.
Ser hans bruna ögon stirra nyfiket på mig. Svansen viftar i 180. Öronen
fladdrar. Känner hur han tryggt lägger huvudet mot min axel när jag bär
honom nedför trappan. Vaknar av att han väcker mig när han inte vågar
hoppa ner från sängen själv. Gud så sorgligt.
Namnsdag?
20 mar 2006 19:47
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Fick ett mail idag, från poliskonstapel R. Han gjorde mig uppmärksam
på att jag har namnsdag. Det var ju rart. Men finns det något mer
onödigt än just namnsdagar?
Åhléns City har verkligen ett pinsamt dåligt utbud av singlar. Och deras
priser är löjliga. Tror de att man betalar 205 kr för en ny CD när man
kan köpa den på nätet för max 179 kr? De borde skämmas.
Lars-Åke
21 mar 2006 09:48
Sjuk och hemma. Men glad ändå. Håller på att kolla min allergi.
Återkommer när jag vet hur det ser ut. Ska göra ett test om två veckor
också + få ny astmamedicin.
Jag älskar hundar. Ja, alla djur. Utom pudeln Lars-Åke. Han är
tokjobbig. Jag svamlar mest just nu för jag har feber. godnatt.
Sebbe
22 mar 2006 09:48
Jag har fortfarande feber. Undrar vad det beror på.
Jag har i alla fall en vovve på prov sedan två dagar tillbaka; Sebbe. Jag
ville avvakta och se hur det gick innan jag skrev om det. Det går bra!
Han är född 11 januari 2006, precis som Kasper. Sebbe är hemskt rolig
och han har världens största öron.
Det första jag gjorde när han anlände var att bada honom (för
uppfödaren hade katter) och idag när jag duschade ville han absolut
följa med. Han stod vid badkarskanten och pep så jag lyfte upp honom
och han fick duscha med mig, i min famn. Han torkar snabbt; springer
fram och tillbaka i lägenheten i fem minuter, sedan är pälsen luftig, torr,
mjuk och fin.
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Sebbe vill duscha
23 mar 2006 09:51
Jag har världens konstigaste hund. Varje gång jag duschar sitter han på
badrumsgolvet och piper tills jag lyfter upp honom och låter honom
duscha med mig. Han sitter i min famn och njuter (?) av vattnet och
schamponeringen. Sedan torkar jag honom så gott det går och därefter
springer han runt som en tok i lägenheten. Nu ligger han i mitt knä,
invirad i en filt, och sover. I love Sebbe. Hans päls är alldeles
megamjuk.
Och så har vi varit ute igen och Sebbe har verkligen lärt sig att skälla.
Och så har han lärt sig att så fort han urinerat utomhus får han en
karamell. Han tittar upp så fort han är färdig för att få sin belöning.
Sebbe är så rolig. Han väcker mig halv sju; vi går ut en sväng, vi
kommer in, går och lägger oss ett par timmar, vaknar, går ut, kommer
hem, äter, läser dagens tidningar, vilar, går ut osv. osv. Himla rar.
R, 25 kom över och tittade på Sebbe i går kväll.
24 mars
24 mar 2006 09:52
Tror jag ska träffa Tina ikväll igen. På Pet Sounds på Söder. Det gick ju
bra igår. Imorgon har jag hundvakt (Richard & Magnus). Då ska jag
träffa en fuskgöteborgare.
Idag åt vi fredagsmat; kyckling, fullkornsris, indisk sås. Sebbe var glad.
Hej hundpsykolog!
Vad betyder det när hunden stoppar sina saker (ben och leksaker) i
husses sko? Varför vill hunden bita i husses skor när han fått en helt
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egen gammal sko. Med dragkedja och allt. Varför vill han inte tugga i
den istället? Varför vill valpen bita i husses kläder han han fått en
gammal t-shirt att bita i?
Tacksam för svar.
Finns det något trevligare än en hundnos mot kinden, ihärdigt sniffande
“sniff, sniff, sniff”?
Sebbe har hicka.
Var hos tandläkaren: Det visade sig inte vara något fel på mina tänder.
Min tandläkare är inte bara kroat. Han är fotbollsspelare också.
Idag kom Mello-singlarna med posten. Ska genast lyssna igenom dem.
Ginza är bäst!
Drama
25 mar 2006 09:53
Igår var det någon som råkade slå till mig så mina glasögon flög av.
Hittade dem inte. Fan.
Ringde Connection och de hade hittat mina glasögon. Tur att de är
försäkrade.
Drama. Sebbe var och hälsade på R & M men saknade mig enormt. Han
grät efter mig (hjärtskärande!) så han fick åka bil hem igen. Strax
kommer R & M hit så jag kan åka och träffa fuskgöteborgaren. Och
hämta mina glasögon!
Idag har vi förresten lärt oss att gå i trappor. Uppför. Duktigt.
Valpnytt
26 mar 2006 19:54
Idag har vi lärt oss vad “sitt” betyder. Det går sakta men säkert
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Men HUR ska jag få honom att fatta att han inte ska bita mig i
händerna? Han slutar bara om jag blir jätteförbannad, skriker “NEEEJ”
och brottar ner honom. Mer valpnytt; Sebbe har gått okopplad idag för
för första gången. Han följde efter mig och var snäll.
27 mars
27 mar 2006 09:54
Redan varit ute två gånger. Sebbe fick gå okopplad båda gångerna. Vi
har haft valpskola också; han kan det där med “sitt” nu. Nästa uppdrag;
få honom att sluta bitas + inte vara så intresserad av sladdar.
28 mars
28 mar 2006 23:55
Sebbe tycker dammsugaren är intressant och golvmoppen är
jätteintressant. Han jagade den som en tok.
Så ja. Nu står en vegelasagne i ugnen och Sebbe sover på en stor kudde
på golvet i vardagsrummet.
Det var första gången han följde med till jobbet och han charmade alla
så klart. Det var första gången han promenerade i city också och det var
lite läskigt med alla bilar och allt oväsen. Och snöhögar att kissa i fick
vi leta efter ett bra tag…
Min vegelasagne:
Champinjoner fräses med en gul lök, en röd paprika och ett gäng vitlök.
På med en burk krossade tomater. Varva fullkornslasagneplattor med
sörjan och fetaost. Avsluta med ett par skivade tomater och riven ost. In
i 225 grader i en halvtimme.
Keso
29 mar 2006 21:55
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Min hund gillar keso lika mycket som jag.
Har jag lämnat in mina fräscha Dior-bågar. Berättade om min
dansgolvsolycka. Har gett Sebbe den första halvan av tre
avmaskningstabletter. Var i city ensam. Sebbe (pappas gull) var på busoch bithumör när jag kom hem.
30 mars
30 mar 2006 19:56
Nu blev jag så där rörd igen. Först bråkade vi, Sebbe och jag (han bets
och skällde så jag stängde in mig i köket ett tag) och nu kom han och
lade sig i mitt knä för att sova. *Snyft*
Kom på att jag drömde att vi var ute och åkte tåg. Det fanns speciella
hundvagnar med säng och rubbet. Eller så var det en färja. Anyway.
Sebbe älskar min vegelasagne. Den jag gjorde idag blev bättre än den
förra.
Fullkornslasagneplattor
En gul och en röd paprika
Mycket vitlök
Vegefärs (mince)
Fetaost
Majs
Krossad tomat
2 skivade tomater
Riven ost
Kryddor
Optikern ringde och sa att mina Dior-bågar inte finns i Sverige och att
det därför kommer ta minst tre veckor innan jag får dem.
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31 mars
31 mar 2006 20:56
Sebbe ligger invirad i ett täcke och fryser efter att vi badat (badkar).
Han är så duktig så. Försöker klippa hans klor men det gillar han inte.
Läste på en privat hemsida; “Oj, oj, tiden den går så fort. Tänk om man
kunde vrida tillbaka till då man var 16-19 år. Snart har man gråa hår
ju”.
Han var 21 år. Tjugoett!
Eller som en 18-åring som mejlade mig. Han ville inte ha några fler ex
och han tyckte sig vara färdig med att få sitt hjärta krossat. “Lille vän”,
sa jag myndigt, “ditt hjärta kommer krossas otaliga gånger till. Men bli
inte bitter utan lär dig av dina misstag”.
Lät jag bitter?
Nej, men jag önskar att någon hade sagt några visa ord till mig när jag
var yngre. Då hade jag kanske haft ett bättre skydd mot alla ondskefulla
pilar som skjutits från oväntade håll. Men man lär sig ju med tiden. Och
det blir faktiskt bara bättre.
Sebbe har fått sin tredje och sista avmaskningstablett + vitamintablett.
Igår kväll - sent - när jag var ute med Sebbe tittade jag upp mot himlen
och kände mig konstigt lycklig. Lite som en del av evigheten. Som ett
med naturen. Mycket märklig känsla, men behaglig.
Stockholm är litet
01 apr 2006 09:58
Lång och händelserik dag. Efter jobbet träffade jag och Sebbe Stoffe
(bilden) och tog en promenad från city till Gamla Stan. Gick på Torget
och åt middag + drack öl. Sebbe fick bacon och pommes :-)
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När jag var ute en sväng för att Sebbe skulle urinera kom det fram en
man som undrade vem jag köpt Sebbe av, han kände nämligen igen
honom. Det visade sig att han hade varit tillsammans med uppfödaren.
Så tokigt!
Efteråt promenerade vi vidare tvärs över Söder och sedan hela vägen
hem. Nu är Sebbe trött. Jag med. Men glad.
Att skälla med stängd trut
02 apr 2006 09:58
Sebbe är så gudomligt rolig och fin. Han drömmer mycket och tänk dig
en valp som skäller med stängd mun. Så låter han då. Sedan väcker jag
honom genom att klappa honom på huvudet och han blir lite rädd och
ögonen flyger upp. Han ser att det var jag och vill somna om och låter
“mmmmmmmmmmm”. Riktig kärlek.
Glömde berätta att det var en tax på jobbet igår. Han och Sebbe for runt
som maniacs. Taxen slet Sebbe i öronen varpå han bet tillbaka så gott
han kunde. Sedan muckade Sebbe med honom och rusade och gömde
sig under soffan, som taxen var för stor för att kunna krypa under, när
taxen sprang efter. Underhållande.
Finsktalande jehovas
03 apr 2006 21:59
Nu ringde det på dörren och mot mina principer öppnade jag dörren.
Det var en finsktalande från Jehovas. Låtsades inte kunna finska och sa
att jag inte var intresserad när han visade broschyren “Hur länge kan
man leva?”. Alla kommer vi försvinna när något enormt religiöst krig
bryter ut. Det är så sorgligt. Sluta vara sådana fundamentalister. Sköt
dig själv.
Nu; ut med Sebbe, sedan träffa någon jag velat träffa länge.
Mottaget mail;
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“tja kille lust att träffas söker ??? dina måtte lust nu gillar??”
Nej tack. Dessutom ogillar jag slarvigt skrivna mail. Inte ett enda rätt,
liksom. Väx upp och var lite mer originell nästa gång.
Vi var förresten hos veterinären. Sebbe fick en spruta och småskrek.
Sedan togs det ett blodprov i tassen och då skrek han i panik. Det gjorde
ont i mitt hjärta. *Snyft* Han blev rakad på tassen och fick den sedan
inlindad. Bilder intill. Nu måste jag övervaka honom i fyra timmar för
att se att han inte får några biverkningar (som uppsvullnad).
Top dog
04 apr 2006 20:00
Lång dag. Har mest varit ute och traskat. Sebbe har tittat på Top Dog
(han gillar att höra hundarna skälla) och haft ovanligt roligt med sitt
mumsben. Nu lade han sig precis bredvid mig och lade huvudet på
kudden. Så söt.
Mina glasögon har kommit. Det tog ju bara några dagar, inte tre veckor
som befarat. Ska åka och hämta dem senare.
Kadaver
05 apr 2006 10:00
Sebbe har varit helt skogstokig hela dagen. Han far runt som en
kanonkula och dessutom berättade vaktmästaren att han lagt ut något
slags “kadaversörja” på hela gården för att hålla rådjuren borta och
denna sörja gör tydligen alla hundar helt vilda. Det märks. Samtliga
hundar går med nosen i marken oavbrutet, helt besatta av lukten.
Okej. Saker jag tänkt på idag;
Irriterande: Katt och råtta-leken. Det vill säga att man varje dag ser
vandaliserade fönsterrutor, nerklottrade tunnelbanor osv. och så fixas de
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till för att återigen bli förstörda. Vad ska det vara bra för? Borde det inte
bli betydligt billigare om man stationerade ut vakter och/eller
övervakningskameror. Dessutom borde man låta allt förfalla ordentligt
en gång. Kanske skulle dessa patetiska, ouppfostrade vandaler då tröttna
och/eller se vad de faktiskt orsakar.
Sedan tänkte jag på det här med hur människan - djuriskt - kategoriserar
alla hon möter: attraktiv respektive oattraktiv. Helt enkelt; skulle jag
kunna ligga med den här människan. Jag skulle dock vilja lägga till en
kategori: kanske. Det vill säga; ja, kanske eller nej. Därav min lista
nedan.
Sebbe är helt utmattad efter att ha sprungit efter golvmoppen.
Jag lunchdejtade BÖ. Tror ej vi kommer ses igen…
Nature of the beast
06 apr 2006 10:40
Så hur rart är inte det här då? “Att människor sover i pyjamas är mer
mot naturen än homosexualitet”, säger professorn i artikeln. Thank you.
Förra året skrevs 37,6 miljoner dygnsdoser av antidepressiv medicin ut i
Stockholms län. Vad är det för fel på samhället? ”Caroline” berättar i
dagens Stockholm City om sina biverkningar; svettningar, yrsel,
sexuella problem osv. Jo tack, vi vet. Jag går i t-shirt under täckjackan
även om det är minusgrader ute och ändå måste jag duscha så fort jag
kommer hem. Fastän jag bara gått till eller från tunnelbanan (= fem
minuter).
Vasa
07 apr 2006 10:43
Jag hittade en kille, T.F, på nätet som jag pluggade med i Vasa för 14 år
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sedan (herregud; fjorton). Jag visste väl att han var gay. Man vet sånt.
Redan när man är 17. Nu ska vi hålla kontakten. Kul.?
Weee! Det är barmark i skogsdungen över gatan! Det är vår! Solen
skiner! Vi träffade nyss en enormt trevlig 80-talsdam med sådana där
vita Nivea-läppar som var så populära back then. Hon hade en
skendräktig tax med sig.
Dofter Sebbe hatar (mer eller mindre vanligt förekommande här hemma);
Kaffe
Snus
Rödvin
Vodka
Dofter Sebbe älskar;
All stekt mat
Smör
Harlort
Fotsvett
Varför detta pubertala användandet av bokstaven Z? Som när jag var
hos veterinären. När jag berättade vad Sebbe heter undrade hon om det
var med Z. Och idag fick jag papper från (djur-) försäkringsbolaget och
även där stod det Zebbe. But why?
En gång dejtade jag en som skrev “Kramiz” i ett mail. Det blev inte
många dejter efter det.
En vän till mig känner några som heter Zwenzon i efternamn.
Muahahahahaa! Lägg av. En Svensson är alltid en Svensson, no matter
stavning. Väx upp.
Tack vare massagen nyligen klarade jag av att göra några yoga-liknande
övningar. Att min annars så stela kropp kunde bli så vig och följsam.
Underbart.
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Dags att knyta sig.
Pausblogg
08 apr 2006 18:44
Såja. Nu är det färdigstädat. Snart kommer M.L. över på middag. Gissa
vad jag ska bjuda på.
Fick ett hemskt trevligt och fint mail idag:
Hej Kim!
Vill bara säga att jag får kraft av att läsa din sida. Du står för
någonting som jag inte vågar. Du ger kraft helt enkelt. (…) Du är ett
stort föredöme för mig och jag trivs med att läsa din blogg.
Efter att ha skurat alla golv var jag helt slut och lade mig på golvet.
Sebbe lade sig ovanpå mig och somnade.
har betett mig som en tonåring. Blev igår våldgästad av mina två
finlandssvenska flator, R & P, igår kväll och de hällde i mig ren vodka
tills jag kräktes. Mycket pubertalt men jaja. Kul med oväntat besök i
alla fall. Ny dag. Nya tag.
Gärdet
09 apr 2006 21:44
Det blev ändrade planer. Sebbe och jag var kvar hos Stoffe, som
spontanbjöd oss på middag, hela kvällen. Vi promenerade till Slussen
varifrån vi tog t-bana de sista stationerna. Åt ljuvlig soppa och glass och
drack rödvin på balkongen och såg film. Nu ska det ätas karameller till
Six Feet Under. Ciao.
Ett sådant där roligt svara-på-frågor-formulär som jag hittade här;
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Din ålder: 31
Namn: Kim Erik M
Födelsedag: 31 dec
Syskon: Tre
Hårfärg: Mesig och beige
Ögonfärg: Blå, men inte så blå som jag hoppats på
Vad shoppar du helst: Musik
Har du några tatueringar eller piercings? Öronen, innan jag blev
vuxen i näsan och naveln
Hur många skor har du? Väldigt få. 3 användbara par
Hur många par byxor har du? Betydligt fler men jag använder nästan
bara mina snygg-snygga jeans köpta på Zara. De är väldigt slitna och
borde bytas ut
Har du några smycken som kostat över 1000 kr? Har haft men
lämnat tillbaka till honom som gav mig det
Färg: Grön och ljuslila
Mat: Indisk vego
Sport: Muahahahahaa
Musik: Pop och Eurovision
Ord: Härlig, patetisk, ljuvlig
Snusat? O ja
Hoppat bungyjump? Lockar mig icke
Brutit mot lagen? Ja
Fått dig själv att kräkas? Ja
Tar du droger? Nej
Vad använder du för shampoo? Mot mjäll
Vad är du mest rädd för? Likgiltighet
Vad lyssnar du på just nu? Sugababes
Vilken bil skulle du vilja ha? Vilken som helst om chaufför inkluderas
Pizza eller choklad? Pizza
Guld eller silver? Silver
Vilken film såg du sist på bio? Transamerica
Vad vill du helst av allt göra just nu? Sitta på balkongen och dricka
drinkar med vänner + trevlig man + rumsren Sebbe som inte bits
71

Mamma
10 apr 2006 23:45
Mor min ringde - trevligt.
Var just ute och kvällskissade med Sebbe som nu lade sig i mitt knä
(och ilmaisi…).
Vet inte varför jag varit på dåligt humör idag men när jag lyssnade på
soundtracket till Brokeback Mountain blev jag nedstämd istället.
Melodislingan som går som en röd tråd genom filmen som också
återkommer flera gånger på CD:n, som i öppningsspåret Opening, är
magiskt. Det är både vackert och så oerhört sorgligt. Men det är ändå
skönt att kunna känna. Alla har ju inte den förmågan.
Det är verkligen ingen klyscha att man träffar en massa, massa
människor när man är hundägare. Rätt kul faktiskt. Man talar med folk
man annars aldrig skulle tala med och som man bara har en sak
gemensamt med; man är hundägare.
Humöret är inte det bästa idag, dessvärre. Vet ej varför. Hoppas jag blir
uppiggad snart. Kliar i halsen som om jag är på väg att bli sjuk.
Håller på att rensa den stationära datorn i vardagsrummet.
Så har det snöat igen. Det var ju mindre kul (men betydligt lättare för
Sebbe att hitta en toalett…). Dagens tidningar; vad har hänt här då? Vad
är det för drama.. Människor är konstiga. “Hey, vi måste ju ta livet av
den lilla bebisen så ingen får veta om vår kärleksaffär.” Nu slutade det
ju med att mannen inte bara var en otrogen karlslok; han var dessutom
mördare.
Ikväll får jag inte glömma att se 45 Minuter. Renée Nyberg är en av de
bästa på svenskt TV, enligt mitt tycke och smak. Men innan dess blir
det hemma-fru-TV, dvs. Oprah.
Avslut
11 apr 2006 20:46
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Talade med min bäste vän som helt plötsligt sa - som om ingenting hade
hänt - att han var singel igen. Jag anar ett mönster.
Mina jeans går snart inte att rädda. De är perfekta. Snygga. Sitter bra.
Men de är så välanvända och redan lagade att jag snart måste begrava
dem. Ska försöka ta mig en tur på symaskinen ännu en gång innan jag
tappar hoppet helt. Tills vidare har jag fått gräva fram ett par
kamouflagemönstrade byxor som jag inte känner mig helt bekväm i.
Det blir alltid så; jag köper mig ett schysst par och så använder jag dem
tills de dör. Behöver fler par. Nu.
Kom just in efter långpromenad. Sebbes tassar var svartare än någonsin
och det blev ordentlig tvätt när vi väl kom hem.
Idag är det vår igen. Balkongdörren står öppen och Sebbe springer
lycklig på ängen och nosar fram harlortar som han kvickt smaskar i sig
innan jag hinner försöka förklara för honom att han ska få mumsmat när
vi kommer hem. Dags för lunch.
Vi såg på film: Sebbe trodde att fåren i filmen fanns på balkongen. Han
rusade ut och letade intensivt innan han kom in och lade sig och
fortsatte titta på skärmen.
Hot babylover
12 apr 2006 20:46
Idag kallade någon mig Hot Babylover. Ha ha haa.
i ena handen och en skalpell i den andra.
Var och handlade men mina middagsplaner gick i kras då det inte fanns
vegefärs på Konsum. Fick snabbt komma på något helt annat så det blev
kycklingburgare idag (dressing, tomat, paprika, fetaost, keso, mager
hushållsost, vitlök). Sebbe fick finmat; någon köttig sörja som han blev
galen i.
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Hämtade ut ett paket från Ginza. De har CD-rea och förutom fyra
Sugababes-album och härliga Mis-Teeq köpte jag två väldigt billiga
som jag inte tänker nämna här.
Nu har jag äntligen fått ifyllt en massa blanketter som legat på hög. Alla
papper driver mig till vansinne. Framförallt alla som har med pensionen
att göra. Jag fattar noll och orkar inte sätta mig in i eländet. Kan jag få
en liten privatkurs kanske?
Glömde berätta om nattens drama. Klockan 03:00 vaknade vi av att det
hördes konstiga ljud från hallen. Naturligtvis satt vi i sängen som två
små rädda kaninungar. Det lät som en hel råttfamilj. Efter ett tag
sträckte jag mig försiktigt och tände lampan i vardagsrummet men det
jobbiga ljudet fortsatte. Strax smög jag mig fram till strömbrytaren i
hallen och tände och hoppade upp i sängen igen - Sebbe sittande bakom
mig. Ljudet fortsatte. Fick syn på en tidning som låg strax framför
ytterdörren och hoppades på det bästa. Tog tag i någonting och kastade
på tidningen. Ljudet avtog. Det måste ha dragit utifrån trappan. Därför
fladdrade tidningssidorna på hallgolvet och skrämde upp oss rejält.
Tack och lov inga råttor. Vad skulle jag ha gjort då? Mitt i natten?
Sockerbebisar
13 apr 2006 10:47
Idag vill jag bara rekommendera en låt;
Sugababes “Ace Reject”.
Underbar. Godnatt.
Hår & sånt
14 apr 2006 16:48
Stressy stressy. Ska raka skallen, duscha och städa innan jag får festligt
besök. Om lite drygt en timme. Så nu sätter jag punkt och snabbar på.
Jag hatar stress. Jag klarar inte av stress. Jag är inte en sån där som är
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“stresstålig” och klarar av “många bollar i luften”. Jag hatar de
uttrycken. Ciao.
Vill icke sova
15 apr 2006 23:49
Jättetrött och borde ligga i bingen redan men jag känner olust inför det.
Vet ej varför.
Väckte Sebbe för att gå ut innan natten och han gjorde vad han skulle
och sedan vände han på klacken och rusade tillbaka mot porten, upp för
trapporna och in i lägenheten. Han sniffade inte ens på gräsmattan.
Gosemose är trött efter en händelserik dag.
Idag satt jag med datorn på balkongen iklädd stora solglasögon,
mörkgrön t-shirt och kamouflagebyxor. Det var lovely.
R rensade mina avlopp igår. Jag är inte rädd för att få lite skunk under
naglarna men just avlopp äcklar mig totalt. Skulle betala för att någon
kom och rengjorde dem med jämna mellanrum. Usch och fy.
Filmkväll.
Koppeldrama
16 apr 2006 20:50
Kunde plötsligt inte hitta Sebbes koppel någonstans. Letade igenom
hela lägenheten, till och med kylskåpet och frysen - men nej. Lade mig i
sängen för att spola bandet tillbaka och kom på att jag blandade ihop
dagarna vilket fick mig att minnas att jag inte kopplade Sebbe senast vi
var ute. Gick ner i källaren och fann kopplet där. Måste ha ramlat ur
fickan. Trodde ett tag att Sebbe hade ätit upp det. Hemska tanke! Var
just ute på en långpromme och lekte på lilla berget i skogen.
Sängvätare
17 apr 2006 19:51
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Sebbe var inte bara en sängvätare i morse. Han gjorde det även i
trappuppgången + precis utanför porten. Att så mycket vätska kan
rymmas i en så liten lekamen. Håller på att tvätta just därför och det är
så klart astrist. Men inte lika tråkigt som att rensa avlopp så jag håller
ut.
Vi har hittat en väldigt trevlig liten skog (alternativt stor dunge). Jag är
så obeskrivligt trött. Vet inte hur jag ska orka upp klockan fem imorgon
bitti.
Nu ska jag lyssna på årets Eurovision.
Människor
18 apr 2006 19:52
Stötte ihop med många minnesvärda människor idag. Först en man med
en pudel som såg ut som en afrotjej med rosettprydda tofsar (hunden
alltså…). Sedan en hemsk, snorkig kärring (jag ogillar snorkiga
kärringar skarpt). Vidare en trevlig man som hade en papillon som var
åtta månader äldre än Sebbe. På hemvägen två rultiga flator som gick
han i hand + en mycket trevlig kille (kanske lite flirtig) med en stor
svart hund.
Och så fick jag ett fint mail; “jag tycker om att du är en sådan varm,
godhjärtad människa”. Sånt är alltid trevligt att höra.
Ska se något jag spelade in från TV igår. Sedan sova igen. Ciao.
Den här långa dagen blev längre än väntat. Satt på jobbet och fräste
högt för mig själv; “kan inte den här dagen vara slut snart!?” och när
arbetsdagen väl var slut så tänkte jag vara lite smart och fixa alla
ärenden innan hemfärd. Lämnade Sebbe på kontoret, gjorde vad jag
skulle på stan och sedan bar det av hemåt. Klev av tuben ett par
stationer innan vi var ända framme för att slå ännu en fluga i samma
smäll. När vi väl stod utanför ytterdörren - båda trötta och griniga 76

upptäckte jag att nycklarna var kvar på jobbet. Så; den tunga matkassen
hängde jag på dörrhandtaget och tog tuben tillbaka till city. Nu är vi i
alla fall hemma och Sebbe har somnat på stolen bredvid mig. Själv
dricker jag te. Ja; te, inte the.
Alfahane
19 apr 2006 23:53
Som det vårstädas! Köket är skinande rent och jag har bara
vardagsrummet kvar men behöver en liten paus. Jag låg på knä och
skrubbade golvet på gammaldags vis då det blir bäst så. Dessutom har
det tvättats; täcke, filt, vinterjacka, sittdynor (som var befläckade av
Sebbes kisseri och mitt eget rödvineri) samt sofföverdrag.
Jag läser om hur ens hund försöker ta platsen som alfahanne och hur
man ska göra för att det inte ska gå vägen.
Har äntligen sovit ut och dagens ska gå i effektivitetens tecken; städa
och tvätta vinterjackan + Sebbes täcke och filt. Skinande rent ska det
vara innan jag sätter mig vid datorn nästa gång.
Nu kräktes Sebbe på sin pläd.
Hitchcock
20 apr 2006 23:54
Gu’ så tröttsamt det är med sådana här pretto-Liisor (ja, Liisa stavas
alltid med två i eftersom det är på finska). Tråkiga übercoola
mediamänniskor som tycker att Västermalmsgallerian är det bästa som
hänt Stockholm på år och dar. Prestationsångestfyllda virrpannor som
sågar allt som säljer i mer än hundra exemplar. Miffos som röstar fram
årets bästa album i Nöjesguiden och det alltid, alltid handlar om artister
man aldrig hört talas om tidigare och inte kommer att göra det en
endaste liten gång i framtiden heller. Varför ska en sådan person
recensera ett pop-album? Det vore ungefär lika bakvänt som att jag
skulle ge mig på hårdrocksplattor. De skulle ju genomgående få ett
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minus i betyg (förutom Alice Cooper då då). Rätt man/kvinna på rätt
plats, tack.
Jag har huvudvärk och vill hemskt gärna dricka espresso men får inte
apparaten att fungera. Hur gör man? Jag är rädd att den ska explodera.
Får bli vanligt kaffe om den inte sätter fart nu.
Var just ute på en långpromme med Sebbe. Detta område är verkligen
som gjort för hundar; ljuvliga promenadstråk.
Så, nollan höll inte. En liten skvätt landade vid köksdörren men nu har
vi varit ute och sprungit och Sebbe leker med sin knulldocka Morris.
Snart somnar han och då ska jag pyssla med nya TM-delen.
Nu ska jag strax avrunda kvällen med Alfred Hitchcocks Fåglarna.
Spooky!!
Bokmal
21 apr 2006 22:55
Har läst första kapitlet i boken Fostra Din Hund och den verkar väldigt
bra. Såg filmen The Butterfly Effect förut och den var faktiskt riktigt
underhållande.
Under kvällen ringde popstjärnan för att höra hur Sebbe mår. Hon hade
mått dåligt hela dagen på grund av det inträffade och lät lättad när jag
förklarade att Sebbe mår precis som vanligt nu när han fått äta och sova.
Nej, jag tänker inte avslöja vem popstjärnan (eller hennes kollega) är.
Jag gillar dem mycket. Så mycket kan jag säga.
(Jag tänker inte ringa skvallerpressen heller…)
Böcker
21 apr 2006 18:55
Sebbe verkar återställd nu. Han är sitt vanliga busiga jag och ligger och
sover nu så jag passar på att blogga…
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Fick mina beställda böcker från Bokus idag. Två hundböcker och två
biografier; All Världens Hundraser av Renée Willes, Fostra Din Hund
av Nicholas Dodman, Att Älska Som En Porrstjärna av Jenna Jameson
samt Ego Girl av Carolina Gynning (vi är ju så gott som kollegor nu så
jag måste hålla mig uppdaterad…).
Drama: Popstjärnans hund angrep!
21 apr 2006 14:55
Sebbe och jag var ute och promenerade i solskenet. En stor hund kom
fram till oss och ägaren, som kom efter för att hämta sin nyfikna hund,
utbrast att Sebbe var så söt, så söt. Hennes två väninnor på en filt längre
bort såg oss och inviterade mig och Sebbe till deras filt. Det var två mycket kända - kvinnliga popstjärnor som båda bor i närheten av mig.
De hade med sig sina (stora, snälla) hundar och Sebbe sprang runt och
busade med dem en bra stund. Efter ett tag blev en av hundarna arg på
Sebbe och angrep honom - tumult uppstod. Mitt lilla Vilddjur skrek i
panik och flickorna lyckades som tur var snabbt få isär dem. Jag tog
hand om en chockad och blödande Sebbe och popstjärnan vars hund
gick till attack insisterade på att vi skulle kila bort till veterinären som
har sin mottagning alldeles i närheten, och stå för eventuella kostnader.
Det visade sig dock vara stängt men jag fick popstjärnans nummer för
att meddela henne om Sebbes tillstånd. Han verkar må bra nu. Det var
nog bara näsblod och chock. Min lille Sebbe! Ont i hjärtat fick jag ju.
Gäsp
22 apr 2006 21:55
Sebbe sover redan i soffan. Han ger ifrån sig ett roligt läte när han
gäspar. Precis som människor gör ibland. Godnatt.

Formulär
23 apr 2006 22:56
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Mottaget mail från ung, attraktiv man i Helsingfors:
“Sä oot fiksu, komee, söpö… Sulla on ihanat pulisongit, silmät, suu…
Sä oot kiinnostunu mielenkiintoisista asioista… Eläin- ja luontorakas…
Rehellinen… Aito…”
Inte illa!
Hittade ett härligt formulär på Aronsons blogg som i sin tur fick den
från Ordbankaren.
Reser helst till? Madrid och Barcelona
Tidning jag gillar? DN
Favoritsite? Amazon
Fikar gärna på? Aldrig
Favoritbutik? Bengans i Göteborg
Favoritfärg? Grön och ljuslila
Favoritmärke? Finns icke
Favoritdjur? Hund så klart
Stjärna jag vill träffa? Madonna
Motionerar? Promenerar med hunden och cyklar
Senaste fyndet? Army Of Lovers DVD för 99 kr
Fulaste färgen på kläder? Snorgrön
Senast sedda film på bio? Transamerica
Senast köpta skiva? BWO “Halcyon Days”
Sparar till? En vacker dag så ska jag börja
Väntar på? Att Sebbe ska bli rumsren
Pålägg som gäller? Ost. Alltid ost. Mager sådan
Dagens dryck? Folköl
Senaste boken du läste? Just nu: Fostra Din Hund av Nicholas
Dodman
Senaste maträtten du åt? Pasta/kycklingsörja
Senaste klädesplagget du bar? Jeans och Abercrombieluvtröja
Senaste repliken du yttrade? “Du måste vara lite mer diskret när du
talar om sådana saker i mina kvarter”
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Senaste personen du träffade? Mitt ex-ex Richard och Friends-Nina
Inhammar
Senaste personen du pratade i telefon med? Mitt ex-ex Richard
Senaste personen du fick brev av? Oj… En veterinär
Senaste gången du sov? I morse 04:59
Senaste saken du köpte? Snus
Vad har du gjort idag? Jobbat, vårstädat balkongen, bloggat, umgåtts
Hur tidigt stiger du upp? 05:00 eller 06:00. 08:00 om jag är ledig
Vilken färg har du på håret? Skandinavisk tråkfärg
Vad har du för färg på ögonen? Inte så blå som jag en gång trodde,
men vägrar säga gråblå
Är du uppväxt i stan eller på landet? I skogen
Var har du ont? I en jobbig muskel vid höger skulderblad men ska på
massage hos Bengan på tisdag
Kan du stå på händer? Ja, när jag varit hos Bengan, annars inte
Vad lyssnar du på för musik nu? Har BWO och Dannii Minogue på
shuffle
Vad tycker du om idrott? Slöseri med tid och resurser
Vad har du för klocka? En svart Axcent som jag fick när jag fyllde 30
*Tack, R* Men just nu vilar den eftersoom den luktar svett
Sämsta sport? Alla utom konståkning och gymnastik
Skulle du kunna tänka dig att delta i en dokussåpa? Kanske om jag
var oskuld
Vilken årstid tycker du bäst om? Tidig höst
Brukar du sjunga i duschen? Både i och utanför. Jag har alltid en
melodi på lager
Vilken sport tycker du är roligast att se på tv? Konståkning
Tror du på kärlek vid första ögonkastet? O ja. Det har hänt
Vad är viktigast för dig? Kärlek och respekt
Laddar du hem musik och film från internet? Ja, slit-och
släng-musik och sånt jag har på vinyl som ej finns utgivet i CD-format
Vad skulle du göra om du vann en miljon kronor? Ta min laptop och
hyra en stuga och skriva en bok (med avslagen mobil och Sebbe som
enda sällskap). Och kanske gå ut och bli redlöst berusad och hångla
81

Vad är det bästa med julafton? Att det är så ljuvligt lugnt och tyst på
stan
Tänker du mycket på ditt utseende? Ja
Vad får dig att slappna av? Pengar
Tänker du ofta på sex? Äter man antidepressiva så gör man det icke
Är du skyldig någon pengar? Ja, men jag har en del att håva in också
Är du mörkrädd? Ja, måttligt
Bär du glasögon eller kontaktlinser? Ja, glasögon. Linser är spooky
Tycker du matte är svårt? Fattar noll men fick en fyra för att läraren
tyckte jag var go’
Tycker du det är viktigt att ha märkeskläder? Det är rätt patetiskt
Vad skulle du helst vilja vinna i en tävling? Pengar
När går du upp ur sängen en typisk helgmorgon? Beror på om jag
jobbar eller icke
På vem/vad avreagerar du oftast din ilska? Min blogg
Tycker du rökning/snusning borde förbjudas i lagen? Nej
Bor du utomlands? Ur vissa synvinklar; ja
Har du piercing? I örat och hade i näsan + naveln när jag var ung,
snygg och cool
Bråkar du och dina syskon ofta? Aldrig
Vem är den viktigaste personen i ditt liv? Mitt ex-ex; Richard
Läser du ofta böcker? I perioder
Vad föredrar du för sorts filmer? Hjärta & smärta-filmer
Vad slösar du mest pengar på? Musik
Vill du gifta dig? Jag vill åtminstone bli friad till
Vill du ha barn? Vet ej
Låser du toalettdörren även om du är ensam hemma? Jag är aldrig
ensam hemma
Vilka tv-program som går just nu har du fastnat för? 45 Minuter,
morgon-TV och Aktuellt
Vilka länder har du varit i? Sverige, Danmark, Finland, Tyskland,
Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Belgien, Schweiz
Vilka ställen har du bott på? Västkusten + Finland
Vilka husdjur har du? Hunden Sebbe
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Vad förknippar du ordet skolstart med? Ångest
Solar du ofta? Aldrig
Är du bra på att laga mat? Ja
Var badar du helst? På någon öde strand i Spanien
Vad dricker du för alkohol? Allt utom Malibu
Vad använder du för droger? Alkohol och nikotin
Vilka djur är du mest rädd för? Alla typer av småkryp
Vad tycker du om monarkin? Bedrövlig
Vilken musikstil tycker du bäst om? Pop
Vilka språk kan du? Svenska, finska, engelska, tyska, spanska
Har du någon gång skadat dig allvarligt? Inte fysiskt men psykiskt
Vilken kändis är hetast? Madonna. Alltid Madonna
Gillar du att dansa? Ja, förenar nytta med nöje eftersom jag aldrig ägt
ett så kallat gymkort
Vad har du för klädstil? Är du flygrädd? Nej
Vad tycker du om rökförbudet på krogen? En självklarhet
Hur vig är du? Efter Bengans behandling; enormt vig
Vad dricker du helst när du är törstig? Vatten
Vilken är din favoritglass? Choklad
Tror du på ett liv efter döden? O ja
Vilket kaffe sörplar du helst? Något ekologiskt bra-för-magen-kaffe
Vilket mobilmärke föredrar du? Har svikit Nokia för Sony Ericsson.
Vill du gå ner i vikt? Alltid lite
Vad har du för personlighet? Reserverad
Har du varit deprimerad? Mycket
Tycker du om sushi? Aldrig testat
Tror du på livslång kärlek? Ja
Vad äter du helst när du ser på film? Ingenting eftersom jag är rädd
för att sätta i halsen, börja hosta och alla glor på mig
Lever dina föräldrar tillsammans? Ja *bless them*
Skulle du vilja träna någon typ av kampsport? Det är bara för karlar
med minipenis
Har du tandläkarskräck? Nej. Min tandläkare är inte bara snygg och
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blatte. Han är fotbollsspelare också
Vad heter du i mellannamn? Erik
Är du en morgon- eller kvällsmänniska? Älskar morgnar men har
mest erfarenhet av kvällar
Var är du född? I Borås
Biter du på naglarna? Har aldrig gjort. Men rycker skäggstrån i
nervösa situationer. (Har jag en kal fläck någonstans i ansiktet vet man
att jag upplevt drama.)
Är du beroende av något? Lypsyl
Vilka internetsidor besöker du varje dag? Diverse dagstidningar
Tant-taxen Cindy
23 apr 2006 18:55

Kom precis in efter en långpromenad med Sebbe och Richard. Vi
träffade en hemskt trevlig kvinna med en tant-tax som heter Cindy. Hon
och Sebbe kom hemskt bra överens. Men först efter att Cindy insåg att
Sebbe bara är en valp. Det är så fascinerande att se hur vuxna hundar
helt ändrar attityd och kroppsspråk när de förstår hur det ligger till; att
det inte är någon överpigg gamling som kommer och nosar dem mellan
baktassarna.
Popstjärneuppdatering
24 apr 2006 23:48
Här sitter jag på balkongen i södra Stockholm med Sebbe liggande
bredvid mig, tuggandes på sitt mumsben. Var ute nyss och tittade på
fåglar (Sebbe hade i och för sig gärna gjort mer än bara tittat).
Läste en bra artikel om den danska modellen för att minska
arbetslösheten bland ungdomar. Jag tycker alltjämt att vi är på tok för
fega och konventionella i detta land.
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Laptopen började bete sig mycket märkligt helt plötsligt så nu måste jag
fixa och trixa med e-postinställningar. Jobbigt, jobbigt.
Glömde ju säga att vi sprang på Popstjärnans, vars hund attackerade
Sebbe, kollega när vi skulle gå och hyra film. Hon undrade oroligt hur
det gått med Sebbe, som inte verkade minnas incidenten då han var som
vanligt med kollegans lika stora (som han som orsakade denna
schlagerattack) hund. Hemskt trevliga är de båda sångerskorna i alla
fall.
Jag har en dröm. Jag vet inte varifrån den kommer men jag kan känna
doften av den; jag campar (!) med en bra kille och det är tidig morgon
och helt tyst. Och dagg. Å, det är så vackert. *Snyft* Har känt denna
doft sedan 1994.
Idag fyller världens bästa lillasyster 22 år! Hon är inte bara fin och ljuv
och skriver bra musik; hon är dessutom gravid! Elaka tungor (främst
min egen) hävdar att babyn är en Birgitta M - något Tessan bestämt
avfärdar med en ljudlig suck.
Jag ljuger så bra (inte)
25 apr 2006 22:58
Efter morgonpromenad med Vilddjuret drack jag julsmakande te. Åkte
och fick massage av Bengan. Efter hans behandling kan jag göra
konster jag trodde min arma kropp var på tok för gammal för.
Jag vaknade med lurarna i öronen (hade visst somnat så) och min
drömvärld blandades ihop med verkligheten. “Jag ljuger så bra” var det
första jag hörde när jag slog upp öronen och i drömmen strax innan
hade jag skrivit en ny text till den. Den var bra, men jag minns inte hur
den gick.
Lösningen
26 apr 2006
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Eftersom jag vill kunna blogga var jag än befinner mig och då jag fått
önskemål om en kommentarsfunktion från flera kära läsare kommer
bloggen tillsvidare se ut så här. Kommer dock även fortsättningsvis
bygga upp arkivet här.
Elena Paparizou
26 apr 2006
Kommer Ni ihåg när jag berättade om den där grekiske taxichauffören
jag åkte med? Han som var låtskrivare? Han berättade ju att han hade
skrivit kommande Elena Paparizou-singeln Mambo och jag visste inte
om jag skulle tro honom eller om han bara ville imponera. Nu har jag i
alla fall hört låten; rätt bra. Ska kolla credits på singelomslaget och se
om hans namn finns med.
Sebbe
26 apr 2006
Min käre Sebbe (för nytillkomna läsare; en papillon, drygt 12 veckor)
fick ett nytt koppel idag. “Flexkoppel” fick jag veta att det heter. Det är
åtta meter långt och han var eld och lågor. Synd bara att selen var för
stor trots att storleken var 0. Får gå tillbaka imorgon.
Jocke
26 apr 2006
Min gamle, gamle vän och kusin Jocke ringde precis. Vi ses cirka en
gång per decennium numera men växte upp tillsammans i
Västergötlands skogar där han stannade kvar då jag emigrerade när jag
var 15.
Jocke befann sig i Stockholm, på centralen mer exakt, men vi hann inte
träffas. Vi kom överens om att han i sommar ska lämna fru och barn
hemma och komma upp till Stockholm och uppleva nya saker. Han är
fin. Men lite galen.
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Pirjo
26 apr 2006
Man träffar så mycket människor när man är hundägare. Nu träffade vi
precis Pirjo som bor i huset bredvid. Hennes katt ska föda vilken
sekund som helst. Hon älskade Sebbe såklart.
Nu ska jag iväg för att träffa T.S. vid Slussen.
Ciao.
Carola
26 apr 2006
Jag ska iväg ikväll men har så klart ställt DVD:n på Malou möter
Carola (TV 4 kl. 21:00). Hon är ju… speciell. Carola alltså. Malou har
jag ingen direkt åsikt om. Har du?
Kollade in omslaget till Invincible på Carola.com. Tack och lov är det
snyggare än Evighets dito, även om det är från samma fotosession.
Hundgodis
26 apr 2006
Hundgodiset (Frank’s ProGold med kycklingsmak) jag köpte igår var
en succé och nu har Sebbe nosat sig fram till godisgömman. Som tur är
når han inte upp. Däremot har han lärt sig att hoppa upp i soffan, ner
från sängen och att urinera som en karl (sällsynt men det händer). Alla
borde ha ett husdjur. Eller två. Så är det bara.
Akkurat
26 apr 2006
Hemma efter trevlig kväll på Akkurat vid Slussen. Nu ska jag se
Carola-programmet och sedan sova.
87

Försovningar suger
27 apr 2006
I morse försov vi oss. Det är alltid lika jobbigt (men händer oerhört
sällan). Hela dagen blir förstörd. Man känner sig dålig och pubertal. Ska
försöka skaka av mig känslan nu.
Boys will be boys
27 apr 2006
Heterokarlar är så förutsägbara. På mitt jobb (kortfattat
kontaktförmedling) hör och ser jag dag ut och dag in mogna (ofta gifta)
män som är på jakt efter lite mys med antingen;
a) unga, undergivna bimbobrudar med långt fladdrigt hår, enorma lökar,
feta lips och alltid villiga att ta emot i samtliga kroppsöppningar
b) mogna damer (grannfrutypen); pråliga och vulgära med mycket
smink och krimskramssmycken, sugna på att förföra och lära upp yngre
män
Tror dessa män att flickor/kvinnor gillar att vid första kotakten få höra
något i stil med;
“Mmm… jag sitter här i bilen och söker någon att träffa snarast.
Berätta hur du ser ut, hur dina bröst ser ut, om din fitta är rakad. Jag
har 24 cm kuk, rakad. Gillar att dominera och se dig ta sprutet i
ansiktet, hör av dig. Puss, puss.”
Ja, de avslutar med ett hurtigt “puss, puss”.
Jag blir så ledsen.
Grrr
27 apr 2006
Jag är på extremt dåligt humör idag. Hela dagen har gått åt helvete,
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precis som de alltid gör när man börjar med att försova sig. Äntligen
hemma i alla fall. Tvättar och måste städa. Sebbe har varit skogstokig
idag men nu har han lugnat ner sig. Å, nu måste jag till tvättstugan igen
- jag var ju nyss där!
Vad gör ni när ni är riktigt griniga?
Ge mig tips, snälla.
Deep thoughts
27 apr 2006
Stod ute på ängen med Sebbe som ihärdigt nosade efter harlortar.
Plötsligt fylldes jag av en jobbig, stark.. hmm..
nostalgisk/sentimental/olycklig känsla. Ibland känns det som att allting
runtomkring bara är och ständigt pågående. Man känner sig liten och
oviktig. Och en aning frustrerad. But why?
Jag vet inte. Är lite sorgsen över något förlorat. Inte över att det gick
förlorat utan snarare över att det jag trodde var en sak visade sig vara en
helt annan. Jag tror jag måste hålla en starkare mur - även om det känns
lite som ett nederlag. Jag ger för mycket av mig själv och är alldeles för
flexibel.
Jag måste lära mig att säga nej.
Invit
28 apr 2006
Å, Aronson vill hångla med mig!
Regn och rusk
28 apr 2006
Sebbe hatar verkligen regn. Han var så söt idag när vi promenerade
hemåt från Globen. Först grinade han en del och skakade av sig så ofta
han orkade men när han insåg att vi var på vår gata satte han fart. När vi
väl kom fram till huset rusade han in bland bilarna på parkeringen (han
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orkade inte ens gå runt), zickzackade sig fram över gräset och skuttade
glatt fram till porten. När vi kom in i lägenheten hoppade han runt som
vore han en kanin - alldeles lycklig. I love Sebbe.
Raringar
28 apr 2006
Så rara ni är :) You know how to make a boy feel good.
Har tokstressat hela dagen men mer om det senare.
Nu; mat och sedan ett (who am I kidding..) glas vin.
Ett sånt hundliv
28 apr 2006
Så idag har jag;
·

jobbat

·

gått långpromenad med Sebbe

·

dammtorkat, dammsugit och skurat golven

·

snaggat skallen

·

klippt Sebbes klor

·

klippt mina egna.. eh.. klor

·

rakat av mig mitt feta äcklopäckloskägg

·

badat Sebbe och testat hans nya schampoo

·

badat mig själv
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·

sprayat antibitspray på köksmöblemanget

·

ställt alla nya böcker där de ska stå

·

ställt samtliga cd-skivor jag aldrig lyssnar på i separat hylla

·

sprutat vatten över hela badrummet (väldigt effektivt)

·

öppnat dörren fastän jag inte väntade besök (endast iklädd
handduk och en himla massa lödder eftersom jag låg i badet)

·

talat med den jobbiga kvinnan med den orangea hunden

Nu ska jag således njuta av kvällen: vin och bloggläsande med härlig
musik på shuffle.
Dagens ord
28 apr 2006 21:19
Så har vi fått ett nytt ord!
Ett som slår “nakenchock” med hästlängder.
Kolla här. Jag är för pryd för att låta fingrarna glida över tangentbordet
och skriva detta ord.
(Onaniskandal)
Miss U
29 apr 2006 16:23
Nu har jag fått besök av min äldsta vän som jag i bloggen kommer kalla
miss U. Hon står och lagar mat. Vi har inte setts på en sisådär sju år så
nu har vi en del att ta igen.
91

Sportisar
29 apr 2006 18:30
Idag har jag blivit påmind om att en av de värsta grejer jag vet är fulla
sportisar. Det var något slags hockey i Globen när vi passerade och de
skrek och var allmänt jobbigt. Får lätt panik i sådana folksamlingar
(Sebbe också; han skällde på dem).
Några finska supporters skrek efter oss “vacker hund”. Efter ett tag;
“vacker man”. De trodde att jag inte förstod men se det gjorde jag.
Vände mig om, kastade en sugen blick och fortsatte min
alfahanne-walk.
Miss U sa plötsligt när vi satt i köket; “du är så snygg”.
Sånt gör mig glad.
En vacker dag ska jag vara smart också.
Festligt
29 apr 2006 23:33
Nu är det festligt här med Miss U (hetero), 2 finlandssvenska
gay-brudar, en finlandssvensk gay-man (samtliga från Vasa), Sebbe
samt en finlandssvensk chihuahua som heter Elsa. Fullt hus. Ska ut en
sväng. See you later.
Rockergrannen
30 apr 2006 12:56
Miss U(ganda) spanar in min rockergranne. Han sitter ute på gården och
röker och dricker kaffe. Han är rätt snygg. På ett sånt där småsnuskigt
sätt.
“Fan, nu är han ju borta”, utbrister Miss U(ganda) upprört och kastar
med håret.
Republikanska föreningen
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30 apr 2006 17:52
Så här på kungens födelsedag vill jag påminna om Republikanska
föreningen.
Bli medlem och hjälp till att avveckla eländet.
My Lady
30 apr 2006 19:17
Miss Uganda är en riktig diva. Hon ligger här, nedbäddad, och blir
uppassad. Jag serverar chips, dipp och fyller på hennes glas.
Miss Ugandas besvikelse
30 apr 2006 19:26
Det är inte lätt att vara skönhetsdrottning.
Här kom hon hela vägen från Nyköping för att få uppleva kungens
kortege genom Stockholms gator och när hon trodde att vi äntligen
skulle gå ut och uppleva spektaklet visste besvikelsen inga gränser då
hon förstod att vi bara skulle gå en sväng med Sebbe. Vi passerade ett
uppdokat bord med ballonger och glada människor och Miss Uganda
utbrast;
“Å, hära måsta de vaara! Dett äro häro knugen skal ta emott volkets
jyybel!”
När jag förklarade att hon var ute och cyklade och att kungens kortege
inte ens skulle passera vår stadsdel satte hon sig ner på marken och
skrek;
“Jaa taar int ett stek till! Ringa taxi nyy!”
Nu filar hon på en artikel till Sörmlands Nyheter under titeln; “Miss
Ugandas besvikelse”.
M som i maj
01 maj 2006 08:17
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Å, så skönt att spektaklet är över.
Jag ogillar högtider skarpt. Alla dessa påtvingade festligheter. Alla
dessa packade människor. Flockar av påverkade tonåringar (jag är rädd
för dem). Det är sådan otrevlig, hotfull stämning på stan under
högtidshelger så jag håller mig helst hemma. Igår kunde jag dock inte
hålla mig på min kant eftersom festligheterna våldgästade mig i mitt
kvarter. Stor brasa, smällare, dragspelsmusik, hårdrock och en massa
människor överallt.
Nyss, när jag och Sebbe åkte till jobbet, (Miss Uganda ligger kvar i
hemmet med gurkskivor på de svullna men ack så välmålade
ögonlocken och en fladdrande solfjäder i den välmanikyrerade handen)
satt världens babe mittemot oss på t-banan. Han började prata om Sebbe
och om sin längtan efter hund. Han var en sån där man bara smälter för
och vill gifta sig med. Innan han klev av sa han; “Have a nice day”.
Vissa människor connectar man med bara så där, omedelbums. Tror han
var jugoslav.
Kina
01 maj 2006 14:38
Här ser man hur hundar i Peking klubbas ihjäl.
Om det nu finns hundratusentals herrelösa hundar i landet får väl
myndigheterna - som ska ha kontroll över det mesta i diktaturen Kina ta sitt ansvar och se till att de kastreras och inte sprider rabies.
Människan är ond.
Kom hem med Sebbe precis. Vi promenerade hela vägen hem fast jag
fick bära mitt Vilddjur en bra bit. Dels pga. att det ligger krossat glas
överallt (människan är mycket ond) men också för att det blåste så
starkt att Sebbe höll på att flyga iväg. Han höll på att somna innanför
min jacka.
Cash
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01 maj 2006 19:44
Jag har just haft min ehm.. personliga ekonomiska rådgivare på besök.
Jag kan ju inte räkna.
Men jag kan ta mig tusan spendera.
Enkät
02 maj 2006 09:28
1. Berätta om ögonblicket då du förstod att du skulle ägna ditt liv åt att
skriva.
Det var förmodligen då min klassföreståndare sa att jag borde bli
författare.
2. Berätta om det ögonblick i ditt liv då du insåg att du inte var världens
centrum.
Det har jag aldrig trott. Tyvärr.
3. Vad hade du för åsikt om bloggar exakt en månad innan du själv
började blogga?
Eftersom jag skrev dagbok innan jag skrev blogg finns det inget
sådant exakt tillfälle.
4. Hur känner du idag när du läser ditt första blogginlägg?
Hmm.. om jag ser de första inläggen under rubriken blogg känner
jag sorg och saknad.
5. Känner du att du hittat en fungerande gräns för hur privat du vill vara
i din blogg? Eller tänjs den gränsen hela tiden?
Den enda gränsen jag har drar jag vid mitt fullständiga namn. Ska
det vara personligt ska det vara riktigt personligt.
6. Skulle du kunna tänka dig att överge allt annat skrivande och
bara skriva blogg, om din blogg rent teorietiskt blev lika läst?
Nej.
7. Om din blogg bara kunde läsas av fem personer i världen, vilka
skulle det då vara?
Min familj.
8. Händer det att du står inför frågan: Ska jag skriva om detta tema i
95

bloggen eller i en artikel/roman?
Något ditåt ja.
9. I vilken utsträckning funderar du på vad du skrivit i din blogg och på
vad du ska skriva härnäst i din blogg?
Det mesta kommer spontant. Däremot är det vanligt
förekommande att jag säger till vänner att de kommer bli citerade
och då tänker jag på det sagda för att det icke ska glömmas bort.
Likaså när jag sparar mottagna mail som kommer att bli citerade.
10. Vad tycker dina närstående om att du har börjat blogga?
Jag tror att de fått en djupare förståelse för mig som person.
11. Tror du att du fortfarande skriver blogg om två år?
Det är jag övertygad om att jag gör, såvida jag är still going strong.
12. Hur tror du att din blogg har förändrats om två år?
Förhoppningsvis har språket utvecklats ytterligare.
13. Hur många andra bloggar besöker du kontinuerligt? Nämn fem
favoriter och förklara kort varför du återvänder till dem.
Oswald - för att jag känner honom.
Aronson - för att han är en charmör.
Ordbankaren - för att han är mitt största fan och jag vill veta vad
som sker i hans liv.
Vi som inte får knulla - för att ett gott skratt förlänger det mesta.
Pojkfröken - för att han är underhållande på ett personligt sätt.
14. Skulle det vara svårt att sluta blogga nu? Varför?
Ja, jag skulle förmodligen skaffa mig ett betydligt farligare
beroende. En spruta i armvecket och ett plottrigt anteckningsblock
i handen.
Ljust bröd
03 maj 2006 09:07
Jag måste härmed acceptera att jag inte kan äta vitt bröd.
Inte pizza heller.
Får enormt ont i magen.
Kan inte blunda för det längre.
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Är det gluten eller vad är det, ni som vet?
Kvällsblogg
03 maj 2006 22:23
Har varit lite borta idag. Som när jag skulle laga middag. Först var jag
och handlade ingredienser till en ljuv tortellinigratäng. När jag väl stod i
köket och donade insåg jag plötsligt att jag osökt var på väg att svänga
ihop en vegetarisk lasagne. Det fick bli något där emellan…
Ordbankaren är rar; “den alltid lika läsvärde Kim…”
Irritationsmoment
03 maj 2006 22:47
Om jag frågar a, b och c om det är okej att jag gör x och samtliga svarar
“ja”; hur trött blir jag då inte när jag får höra av d att antingen a, b eller
c klagat på att jag gör x?
Människor är knäppa. Jag måste lämna ett sjunkande skepp.
Politik
04 maj 2006 08:35
Gjorde just DN:s partitest.
Jag är nöjd. (Procentsatsen anger hur bra mina åsikter stämmer in på
respektive parti.)
Socialdemokraterna 63 %
Miljöpartiet 54 %
Centern 53 %
Vänsterpartiet 53 %
Folkpartiet 49 %
Moderaterna 41 %
Kristdemokraterna 31 %
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Mer politik
04 maj 2006 13:15
Gjorde testet på TV8.
Lite skillnad mot det förra testet men inga dramatiska skillnader;
(s) 57 %
(c) 56 %
(fp) 46 %
(mp) 45 %
(v) 44 %
(kd) 40 %
(m) 39 %
Hundchoklad
04 maj 2006 18:34
Som det framgick i ett tidigare inlägg hade jag ingen aning om att det
finns så kallad hundchoklad. Fick mig en uppläxning som hette duga
men nu; nu så vet jag.
Vad jag inte förstår är hur det kan finnas hundchoklad. Hundar kan ju
dö om de äter “vanlig” sådan. Eller är det bara en myt? Varför då
tillverka dessa karameller som jag nu låtit Sebbe prova. Han gillade
dem inte, precis som så många andra vovvar.
Snälla; förklara.
I died and went to heaven
05 maj 2006 01:17
Förresten; när jag var ute med Sebbe tidigare idag hörde vi plötsligt ett
himla klampande bakom oss. Vände mig om och såg ett fotbollslag
bestående av spansktalande unga män komma joggande. Trodde för ett
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ögonblick att jag var död och i himlen.
Stressad och låg
05 maj 2006 12:36
Jag måste ta en promenad för att rensa mina tankar. Jag inser att den
meningen låter som något hämtat ur Dallas. Men så är det. Känner mig
stressad, darrig och låg. Och jag undrar hur den här sommaren kommer
att klaras av i det Kimska hemmet. Jag menar; det är redan för varmt.
Jag hatar att svettas men gör det numera av minsta lilla fysiska
ansträngning. Exempelvis av att promenera till tunnelbanan (fem
minuters promme).
Nej; det beror inte på att jag är en oldie but goldie utan på pillren jag
äter. De får en att svettas konstant. Finns det svettfetischister? Jag har ju
frågat det förr men frågar det igen; finns det navelluddsfetischister? Jag
skulle kunna tjäna en rejäl hacka.
Jag vet att jag är lite äcklig nu.
Men jag är ganska snäll.
Dagens mail
05 maj 2006 13:55
Mottaget mail från anonym stockholmare;
“kåt slampa?”
Japp, det var hela mailet. Jag orkar inte ens svara.
Jag är en karlakarl
05 maj 2006 14:06
När jag var ute på min promme handlade jag snus. Passade dessutom på
att köpa en trisslott (som jag vann 25 kronor på), vilket jag i stort sett
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aldrig gör.
Tjejen bakom disken frågade; “ska du inte passa på att spela på kvällens
fotboll också?”, och lade fram en talong jag aldrig sett tidigare. Den
hette visst Bomben.
“Nej, gu, nej”, utbrast jag. “Sånt vet jag inget om”.
Jag blir generad när folk behandlar mig som en grabb-grabb. Jag är ju
bara en helt vanlig Kim.
Datakrasch
05 maj 2006 18:39
Laptopen började plötsligt krångla.
Det kommer först ett svart fönster med en massa text. Sedan startas
Windows och då kommer ett blått fönster upp med texten; “Ett fel
uppstod och windows har stängts för att förebygga problem med din
dator”. Det har hänt förr men alltid ordnat sig när jag startat om.
Vad ska jag göra?
Jag är desperat. Jag får inte förlora allt jag har i min kära laptop!
Thank God
05 maj 2006 20:10
Tack och lov har jag två datorer (+ en jättegammal mac), så jag kan
blogga i alla fall. Men jag behöver fortfarande hjälp.
Huvudvärk
06 maj 2006 15:01
Min vän Ulla (en man) ska komma över för vin och skvaller på
balkongen.
Ont i huvudet
Ont i huvude
Ont i huvud
100

Ont i huvu
Ont i huv
Ont i hu
Ont i h
Ont i
Ont
On
O
Ljuva sommar
06 maj 2006 21:09
Visst är det underbart att kunna sitta på balkongen, skvallra med en vän,
sippa på ett glas vin och spana på den snygge gitarrspelande grannen på
balkongen bredvid.
Wow
07 maj 2006 03:28
Jag var ute ikväll och det kom fram en man som undrade om jag var
Kim M. Han följde min blogg, nämligen. Sånt gilllar vi.
Vi har träffats förr
07 maj 2006 17:27
Jag undrar om jag är så grå, trist och osynlig som det känns som ibland.
Te x. har min vän “Ulla” några flatvänner som jag sammanstrålar med
några gånger om året (på fester och Pride). De känner dock aldrig igen
mig. Never ever. Jag hatar när de först hälsar på “Ulla” med en kram
och sedan sträcker fram sina rultiga fingrar för att ta mig i hand och
presentera sig. Hey - I know you. Det blev hemskt tydligt igår. Jag hade
berättat om detta för “Ulla” och igår när det skedde igen gav han mig ett
leende för att visa att han minsann förstod min irritation.
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Datakrasch 2
08 maj 2006 11:15
Jag har formaterat om hårddisken på laptopen. Bedrövligt jobbigt. Nu
ser allt lite miffigt ut. Aarrgh.
Vuxenpoäng
08 maj 2006 17:26
Jag och Sebbe har varit ute och… plockat vitsippor som nu står i
köksfönstret. Mycket somrigt men nog hör jag varningsklockorna ringa
i bakhuvudet. Kände mig lite småcool faktiskt i och med att jag traskade
runt med min snaggade skalle, kamouflagebyxor + t-shirt, enorma
solglasögon, mycket fjollig hund samt ett knippe vitsippor i näven.
Kontraster, mina vänner; kontraster är bra.
För övrigt talade jag med min läkare i morse - en mycket parant dam
med jugoslaviskt ursprung. Vi kom fram till att jag stannar hemma den
här veckan. Är inte på topp men har lärt mig känna igen
varningssignalerna; det är alltid samma mönster som upprepas. Och jag
vill inte hamna där igen.
Installerar om alla program i laptopen nu. Det tar en evighet men nu har
den åtminstone börjat bete sig någorlunda normalt.
Såg förresten Rockersgrannen (som Miss Uganda var så het på när hon
besökte mig). Han åt fil på gården i morse och nyss mötte vi honom på
vår långpromme. Han kom cyklande och sa “hej”. Jag gillar folk som
säger hej.
Finally
08 maj 2006 23:47
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Nu börjar jag få ordning på datorn, men att få internet att fungera
trådlöst är ju en hel vetenskap. Tvi vale.
Har varit på tre långpromme med Sebbe. Han är så rar. Tungan hänger
utanför i hettan. Min med.
Har fått önskemål.
Reflektioner
09 maj 2006 12:25
Började dagen med en dryg timmes promenad. Trodde min klocka gick
fel pga. allt liv som fanns i kvarteret; inte kunde väl klockan bara vara
09. Sedan insåg jag att det är sommar igen.
Talade med min vän P.G. nyss. Han ska skriva om mig och mitt
bloggeri i sin uppsats på Universitetet. För övrigt är jag mycket nöjd
med att blogga via Perfomancing. Enormt smidigt. Rekommenderas.
Middag
09 maj 2006 18:02
O, en sådan somrig sallad
Fullkornspasta
Quorn
Gul paprika
Röd lök
Majs
Cocktailtomater
Fetaost
Gurka
Kikärtor
Salladskål
Rhode Island-dressing
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Peppar
Olivolja
I love Söder
09 maj 2006 23:05
Var en sväng vid Medborgarplatsen med Sebbe för att spendera en
dötimme med gode vännen R. Söder är definitivt min favoritstadsdel. Vi
satt i en park och småpratade och tittade på människorna som var
ovanligt vackra och individuella just idag.
En ärtig tjej kom fram och ville gosa med “vår” hund. De flesta tar jämt
förgivet att jag och R är ett par, men se så är det inte. Längre.
Tråkigaste stadsdelen måste vara Kungsholmen; så avlägsen och
intetsägande på något vis.
Massage
10 maj 2006 11:38
Jag är så stel, så stel. Axlarna värker. Massage på balkongen, tack.
Invincible
11 maj 2006 00:15
Äntligen har Carolas video till Invincible kommit. Skandal. Den borde
varit färdig för flera månader sedan. Se den här (du måste ha fula real
player i datorn).
Kattdrama
11 maj 2006 00:31
Drama 1
Plötsligt - under en av våra stillsamma promenader - hördes ett högt
tjut. Trodde det var en fågel men det visade sig vara en ekorre som hade
en ilsken katt efter sig. Ekorren skuttade upp i ett träd i sista stund med
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katten surt trampande runt stammen. Sebbe var mycket nyfiken. Själv
tyckte jag mest synd om Piff. Eller Puff.
Drama 2
Sebbe skulle göra sin nattoalett - vilket han alltid gör okopplad runt
husknuten. Det brukar gå väldigt lugnt till men denna gång fick han syn
på en katt som i sin tur fick syn på honom. Sebbe satte efter den ack så
snabba katten över gården med mig viskande kommandon för att inte
väcka grannarna. Tack och lov gav big-ear-Sebbe upp jakten oväntat
tidigt.
Neighbours
11 maj 2006 13:23
Pojkfröken skrev ju för ett tag sedan om sin porrfilmstittande granne
och nu kan jag äntligen kontra med något.
Igår fick jag mina fördomar bekräftade då jag mötte den mogne grå- och
långhårige mannen som alltid står och polerar (inte påken, you naughty)
sin båge på gården. Medan vi småpratade - om det varma vädret och
annat man talar med sina grannar om - kunde jag inte låta bli att notera
det inplastade magasinet han ogenerat höll i ena handen. Bilder på
avklädda damer med stora rattar fanns det gott om.
Mer om grannar; en vän till mig har full insyn i en lägenhet mittemot.
Den huseras av ett ungt (attraktivt) gaypar. En gång när jag satt i soffan
hos min vän kände jag mig plötsligt iakttagen och visst var det en av
killarna som stod och blängde på mig. Inte nog med det; han hade just
duschat och stod och rakade sig och för att se mig bättre vred han
badrumsspegeln till en vinkel ur vilken han kunde se mig rakt i ögonen
medan han drog hyveln längs sitt ljuva ansikte. Det var lite spännande lite New York i en stockholmsnärförort.
Hey big boy
11 maj 2006 21:30
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Lagom till Sebbes fyramånadersdag (idag) blev det dags att på nytt
prova den första selen jag köpte. Gu vad han har vuxit på bara en
månad!
Nu sitter den perfekt. Bye bye vadderade babysele. Hello big boy.
I wanna be numb
12 maj 2006 03:04
Jag kan inte sova. Ser på bilder som togs för snart ett år sedan och en
massa minnen och känslor väller fram. Vad gör man? Hur kan man
gång på gång ta så in-i-helvete fel?
Jag trodde jag hade glömt doften. Men nu minns jag plötsligt både den
och känslan.
I don’t wanna feel nothing
I wanna be numb.
Drömmar
12 maj 2006 10:36
Vad betyder drömmar om att man flyttar? Eller rör på sig? Reser? Alltid
något nytt. Jag drömmer väldigt ofta att jag bor någon helt annanstans. I
natt gjorde jag om ett sovrum till vardagsrum. Använde bara två av flera
rum med motiveringen; “jag behöver inte mer än så här”. Hur ska jag
tolka dessa drömmar?
Sebbe update
12 maj 2006 14:37
Jag är förmodligen lite som en sådan där tråkig nybliven förälder som
bara talar om ungen sin, slutar höra av sig samt tror att det inte kan
hända någonting av vikt i barnlösa människors liv.
Måste ändå skriva om Sebbe som gav mitt liv en ny mening *snyft*.
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Sebbe - som är född den elfte januari 2006 - kom till mig då han var lite
drygt nio veckor. Han var liten och lurvig, men faktiskt något större än
jag väntat mig. Första kvällen fick han bada eftersom han kom från en
uppfödare med inte bara flera hundar utan även katter, vilka jag är mer
eller mindre dödlilgt allergisk mot (få katter tillhör undantagen). Sebbe
var inte alls grinig den där första natten utan hundmamma utan nosade
runt i sitt nya hem, markerade sin närvaro och ville sedan sova. Jag
hade en liten bädd ordnad men insåg snabbt att “who am I kidding” och
lät honom sova i sängen (han ligger alltid i fotänden tills jag går och
lägger mig. Sedan kryper han in under täcket och ligger tätt, tätt tills det
blir för varmt. Då lägger han sig uppe vid min kudde så jag håller på att
kvävas men inte förmår lyfta undan honom. När jag vaknar på
morgonen ligger han alltid ovanpå täcket bredvid mig).
Sedan dess har det rullat på. Han har vuxit så det knakat. Även jag som lever med honom dagligen - har sett skillnaden. Den vadderade
babyselen byttes ut mot vuxenversionen på Sebbes fyramånadersdag.
Mycket tidigt lärde sig han att sitta, att hälsa fint med tassen samt att
invänta ordet “varsågod” innan han kastar sig över matskålen.
Toavanorna börjar fungera som de ska; Sebbe har börjat säga till när det
är dags.
Sebbe hämtade sig snabbt efter den våldsamma attacken från
“popstjärnans jättehund”. Han är fortfarande helt orädd för alla hundar
han möter; stora som små. Det enda som skrämmer honom är
dammsugaren, men den är samtidigt väldigt intressant så det är med
skräckblandad förtjusning han följer den med blicken.
Kanske tappade han en tand häromdagen. Det lät så och han såg
plötsligt väldigt förvånad ut men jag hittade ingen tand på golvet och
inte heller något som indikerade på detta i munnen hans.
Valppälsen har vid fyramånaders ålder börjat ge vika för den vuxna
dito. Det håras ordentligt och Sebbe tycker det är lagom kul att bli
kammad på balkongen. Ungefär lika kul ät det att få klorna klippta…
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Att bada däremot är kalas. Men det är hemskt tråkigt att vara blöt och
kall efteråt.
Vilddjuret, dialekter och blå adidas-skor
12 maj 2006 16:29
En sak till om Vilddjuret;
Var nyss ute på långpromme runt Globen. Vi mötte - för första gången en papillon och jag hade undrat så väldigt om Sebbe skulle bete sig
annorlunda då han mötte en hund av sin egen sort. Det gjorde han. Jag
var tvungen att ta upp honom i famnen och aldrig har han försökt slita
sig loss och springa efter en hund tidigare, men det gjorde han nu. Vi
fick stå kvar och titta med mamma papillon försvann i horisonten. Först
då kunde jag släppa ner honom igen. Så rart.
Talade nyss med A i Göteborg. Det är något visst med killar som bryter
lite grann + talar en utpräglad dialekt. Very attractive. En gång var jag
tillsammans med en polack boende i Malmö. Han talade o så vackert :-)
Men man bygger inte en relation på en accent. Tyvärr är det ju så
mycket mer omständigt än så.
A och jag brukar mms:a mer eller mindre fina bilder till varandra. Han
frågade idag vad jag menade med “fotbilden”. Jag hade visst skickat en
bild på min sko. Den var tagen på krogen så jag antar att jag var tipsy
och uttråkad.
Dagens mail
12 maj 2006 16:34
“tja , intr av en träff? ja ä tränad smal 177 68 17, söker diskret sex..”
Svar: Nej tack. Allt var fel i ditt mail. Precis allt.
Jag kan inte nås
13 maj 2006 09:53
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Min mobil hängde sig igår och eftersom jag inte har någon fast telefon
kan jag endast nås via mail. Bara så ni vet.
Z530i
13 maj 2006 14:36
Nu är jag tillgänglig igen. Var ute med Sebbe och kikade in i en butik.
Fick en Sony Ericsson Z530i till ett lagom bra pris. Å, så tjusig.
Sport & triss
13 maj 2006 15:45
Den där tjejen bakom disken var jag brukar handla snus + en trisslott då
och då har gjort det igen. Hon frågar jämt om jag vill spela på
FOTBOLL och jag säger alltid; “Nemengu, sånt vet jag inget om”.
Senast sa hon; “Jag har nog frågat dig det förr. Man behöver inte kunna
nåt om fotboll”. Men jag vill fortfarande inte spela på sportaktiviteter.
Accept! Danke.
Carowla
13 maj 2006 18:19
Ordbankaren gjorde mig uppmärksam på en artikel i Aftonbladet.
Intervjun kan man se på ESCToday (den bästa eurovisionsiten, eller har
ni andra förslag?).
Början är ju fantastisk; “Hey everyone, this is Carowla”.
Att gå på date
13 maj 2006 20:19
Är det konstigt att man - när man går på en date (vilket jag gjort
ovanligt ofta den senaste tiden) - noterar den potentiella partnerns
efternamn (inte pga. att det ska vara “fiiint” utan av ren nyfikenhet)?
Senast blev det som så att jag ringde Honom och hörde hans
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meddelande på telefonsvararen och han sa både för- och efternamn och
jag tänkte; “Näää, jag vill inte heta XXX”. Beter jag mig som en
tonårstös?
Om jag gifter mig en vacker dag får hans efternamn gärna börja på M.
Det skulle underlätta så… ;-)
Biggan
13 maj 2006 22:32
Min syrra är ju gravid.Jag försöker få henne att döpa dottern till
Birgitta, men det tycker hon är lagom kul. Klingar det inte fint; Birgitta
M?
Cliffhanger
13 maj 2006 23:00
Un bloody Mary, por favor.
Jag ska iväg strax när hundvakten kommer - och eftersom jag vill ha en
cliffhanger; imorgon ska jag berätta om när jag blev tagen för hora i
Madrid.
Bortamatch
14 maj 2006 09:58
Skulle hämta Sebbe men blev kvar hos hundvakten över natten. Hittade
en gatsten i skogen - precis vad jag ville ha. Nu har jag fyra i bokhyllan.
BTW; det där homoparet som jag berättade om, som glodde genom
badrumsspegeln - de har bytt ut sin norska flagga mot en svensk och en
finsk. Undrar hur det ser ut hos dem. Ska jag ringa på? “Hej, jag är lite
nyfiken på ert homohem”.
Ang. bortamatchen
14 maj 2006 14:03
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Jag vill kommentera bortamatchen. Det var inte så att JAG hade
bortamatch. Inte Sebbe heller. Men när jag skulle hämta honom var det
lika bra att sova över så det gjorde vi.
Nåväl. Min prossastory kommer ikväll. Ska in till city nu och shoppa.
Hej hej.
Prosseäventyr 1
14 maj 2006 18:35
Här kommer min utlovade berättelse om när jag blev tagen för
prostituerad i Madrid. Det var många år sedan då jag hade blont
svallande hår och mycket slank kropp inklämd i svarta tajta kläder - det
var visst snyggt på den tiden. Jag stod på klubben Blanco y Negro ett
stenkast från bostaden i stadsdelen Chueca.
På den här tiden var jag ganska ung och naiv och tänkte inte så mycket
på alla hemliga koder som finns i nattlivet. Jag tänkte heller inte på att
det fanns manliga prostituerade.
Jag var väldans förtjust i bartendern som såg ut som en blandning av
Elvis och Chris Isaac. Han tyckte dock att jag var på tok “för bra för
honom” och när jag bad honom vidareutveckla det sa han; “Fuck, all I
think about is fuck”. Jag replikerade förföriskt; “Why don’t we think
about it together?” (Jag var inte helt allvarlig så klart eftersom sex och
snusk aldrig varit min starka sida. Är ju praktiskt taget okysst.)
Det var egentligen inte detta jag skulle berätta så nu tillbaka till saken;
jag stod där i baren en sen augustikväll och samtalade med en amerikan.
Han undrade vad jag gjorde i Madrid och jag förklarade att jag ville
jobba lite men bara blivit erbjuden att uppträda som Liza Minnelli på
haket bredvid (inte min kopp te). Då sa amerikanen att han trodde jag
jobbade som prossa. Jag stod tydligen alltid i den änden av baren där
alla prossor brukar stå. Jag svarade något i stil med att det verkligen inte
var något för mig men han ville inte take no for an answer och sa; “You
could make a lot of money as a prostitute in Spain, they would go mad
for a guy like you”.
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Det var den berättelsen. Nästa gång ska jag berätta om när jag blev
erbjuden att köpa sex. I Madrid? - Ja. På samma ställe? - Ja. För många
år sedan? - Nej. 2005? - Ja.
Blommor & bin
14 maj 2006 22:40
Idag har jag blivit vuxen. För första gången någonsin har jag blommor
på balkongen. Hemskt fint blev det. Vet så klart inte vad de heter men
två sorter - blå små och vita större. Får höra med mina två
trädgårdsmästarvänner.
Det finns nog inget mer avkopplande än min kvällspromenad med
Sebbe. Han nosar och nosar och jag tänker och tänker (han tänker säkert
också, vad vet jag). Ikväll blev vi dock störda av några miffos som
körde runt på någon typ av minimoppe. De körde hotfullt nära. Hade
jag varit två meter lång och ett riktigt kraftpaket hade jag satt punkt för
deras tönterier men se så äro det icke.
Jag fick ett överraskande mail från min favorit-DJ idag. Han hade
promoskivor åt mig :) Ska hämta dem på klubben han spelar på på
lördag.
Nu ska jag tämja ångestmonstret inom mig.
Halleluja
15 maj 2006 13:31
I’m proud to be a gay diva
Carola på presskonferens i Aten
Tupplur
15 maj 2006 18:02
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Det finns kanske inget bättre än just innan jag vaknar ordentligt, då jag
fortfarande halvsover, och känner Sebbes nos sniffa vid mitt öra innan
han lägger sig bredvid mig. Tätt, tätt.
Det är sådana små vardagssaker som gör att det är värt det. Livet alltså.
Kim M:s nya kläder
16 maj 2006 00:14
Jag kom plötsligt på att jag har två kassar med “nya” kläder stående på
vardagsrumsgolvet. När jag låg (bakis) hos Hundvakten utbrast jag
spontant; “Vad är det för fräsch blus du har på dig?” (Eftersom “blus”
är ett av de värsta orden jag vet använder jag det om det mesta man kan
trä över överkroppen.) Hundvakten svarade; “Den har för korta ärmar,
du kanske vill ha den?” Eftersom tröjan var oerhört snygg var jag inte
sen att tacka ja och sedan rullade det bara på. Garderoberna skulle
rensas och det slutade med att jag fick be om bärhjälp för att kunna ta
mig hem ordentligt. Jag köper kläder på tok för sällan, nämligen.
Tycker det är… jobbigt. På samma sätt som att gå till frisören.
Photoshoppar
16 maj 2006 16:42
Idag sysselsätter jag mig med photoshop. Gör ett arbete åt Tilda, en
kamrat. Han (ja; han) är värdo när det gäller datorer och allt som har
med internet att göra. Jag brukar få guida honom över telefon när han
ska maila någon eller spara bilder från mailen eller nåt. Nej, han är inte
53 utan 26. Men han kan så mycket annat. Han är o så fin och hade med
sig kanelbullar så vi satt i köket och drack kaffe som gamla kärringar.
Sebbe fick en mjukis. Han är inne på sin fjärde nu. Hehee.
Jag är orsak till drama
16 maj 2006 19:30
Jag har ställt till med drama.
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Helt ovetande har jag spelat en otrevligt central roll i ett uppbrott mellan
två människor. Det uppstod svartsjuka då jag står en av parterna mycket
nära. Helt utan avsikt. Helt utan risk. Blev hemskt överraskad då jag
fick höra Sanningen. Jag som bara varit på mitt vanliga Kim-sätt.
Hatkärlek
17 maj 2006 11:58
Jag känner en mycket jobbig, hjärtslitande hatkärlek för denna kvinna.
Hon är en smula besatt och har en skev verklighetsuppfattning och hon
har sagt en hel del konstiga saker genom åren. När jag läste den där
QX-intervjun hon gjorde i samband med lanseringen av sitt My Show
-album övervägde jag att göra ett stort konstverk av alla mina
Carola-skivor, fanclubtidningar från 80-talet och andra prylar. Insåg
dock att det vore som att förneka en stor del av min barndom. Jag
menar; jag hade ju bara Carola. (Tills Madonna tog över mitt hjärta.)
Så; om fröken Carola nu inte förstår bättre än att hon verkligen tror sig
veta att homosexualitet är onaturligt så låter jag henne tro det. Ser man
något som finns i naturen (som dessa homofåglar som det skrevs om i
tidningarna för ett tag sedan; som levde tillsammans år efter år och stal
andra fåglars ägg och ruvade dem) som onaturligt har man sådana
skygglappar för ögonen att det krävs ett mindre mirakel för att få
personen ifråga att se annorlunda på världen.
Jag tycker det är onaturligt att vara 39 år och tala som en bebis. Men det
är okej; så länge fröken C inte går ut och slår andra människor på käften
får hon tala hur hon vill.
Inte för att ta Carola i försvar, hon är säkert skyldig till en massa
korkade uttalanden, men efter att själv ha sett hur pressen vinklat saker
då de trakasserat min arbetsplats dygnet runt fler än en gång genom
åren, väljer jag att inte döma Carola innan jag själv talat med henne om
saken.
114

“Jag är stolt över att vara en gay-diva”.
Hon må fiska röster.
Eller så har fröken Häggkvist blivit vuxen.
Favorit i repris
17 maj 2006 17:56
Måste bara underhålla er lite med en lapp jag hittade i byxfickan dagen
efter en kväll på krogen. Har ingen aning om vem som lade den där men
jag hoppas han mår bra.
”Kåt? Knulla?”
Ovanor
17 maj 2006 20:40
Jag har aldrig varit en sån där som biter på naglarna. När jag mår dåligt
eller är stressad eller nervös rycker jag skäggstrån. Är jag deprimerad
har jag små ljusa, kala fläckar i ansiktet. Det är inte så stiligt.
Morgonblogg
18 maj 2006 10:18
Döm öm vår förvåning när vi kom ut på vår stora, gröna hundäng. Den
var invaderad av en… cirkus. Eller hästshow för det stod en massa
hästar och betade i gräset. Sebbe undrade vad de var för några och ville
till en början skrämma bort dem, men ilskan övergick snart i nyfikenhet.
Jag är toktrött.
Kunde inte sova. Dels pga. eurovisionnerver (ja, det är sant och årligen
återkommande) men även pga. restless legs. När jag väl hade somnat
ringde far min och meddelade stolt att syrran fött en dotter. Hurra och
grattis! Tio fingrar och tio tår, det var det enda jag tänkte på att fråga
mitt i sovandet. Men någon Birgitta M blev det icke. Henna heter hon;
Henna M. Nu är jag inte bara farbror Kim; jag är morbror Kim också :)
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Är en smula stressy. Ska iväg för att träffa en studievägledare och sedan
ska jag intervjuas om hemsidan. Efter det försöka sova en timme och
sedan bänka mig framför ESC.
Man hinner mycket på två timmar
18 maj 2006 16:21
Nyhemkommen efter långpromme med Sebbe. Träffade på en
hundvetare som tyckte att Sebbe verkade ovanligt “trygg” för sin ringa
ålder. Det gläder mig. Han verkar mycket lycklig och välmående.
Har varit o så driftig idag. Först sålde jag några skivor som jag aldrig
lyssnar på + en del dubletter. Min skivsamling kan inte växa mer om jag
inte sorterar bort lite och mina cd-hyllor tillverkas inte längre så vad gör
man..?! (Lyxproblem.)
Sedan träffade jag en studievägledare som kopierade mitt utländska
betyg för att återkomma med en utvärdering. Efter det blev jag
intervjuad om min hemsida + blogg på ett café på Söder. Det gick fint
och jag hoppas resultatet blir bra då jag var väldigt ärlig.
Vidare till systemet för att ha lite rött till ESC. Nu ska det vilas, laddas
och mysas.
Jag mötte Lassie
20 maj 2006 12:54
Glömde ju; såg Gladys del Pilar häromdagen - very stylish - samt Ulf
Lundell - not so stylish.
Hockey?
21 maj 2006 21:48
Min bror - han i Finland - ringde och pratade Eurovision. Sedan sa han
att Sverige leder med 3-0 över Tjeckien i hockey-VM. “Är det
hockey-VM?”, svarade jag. Jaha.
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Jag citerar Pekka Heino angående ESC-vinsten; “Det här är större än
hockey-VM, det här är större än OS, det här är större än ALLT!”
Typiskt mig
22 maj 2006 12:35
Alltid när jag har varit ute och kommer hem har jag en ritual; jag lägger
plånbok, SL-kort och mobiltelefon på en byrå i hallen men i morse
fanns där varken plånbok eller SL-kort. Letade och letade och planerade
att ge mig ut och kolla då jag började tro att jag tappat hela rasket på
väg från taxin. Ringde taxibolaget men blev hänvisad till polisen och
kvick som jag är hade jag plötsligt en hemskt trevlig poliskommisarie
på tråden. Han “förhörde” mig och mitt i alltihop hittade jag min
plånbok; i min cd-hylla. Så himla pinsamt. Jag hade en känsla av att jag
lagt den på något “smart” ställe för att Sebbe inte skulle komma åt den.
Jag är 30+, jag borde skärpa mig.
Men kul hade jag :-)
Eddie
22 maj 2006 19:56
Kom just in från långpromme. Sebbe lekte med sin kamrat Eddie; en
vit, lurvig liten sak. Eddies matte och husse är väldigt rara människor.
Nästan så jag blir lite kär i dem. Jag är ju så svag för trevliga personer.
Dagens horoskop
23 maj 2006 14:24
Capricorn
Are you stirring up a situation at work because you’re
in a mischievous, fun-loving mood or because you’re so bored you
could
scream? If it’s the latter, it’s time to look at different job
opportunities.
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Kim M säger; no shit!
Fundamental
24 maj 2006 12:17
Idag släpps Pet Shop Boys nya album och visst låg den på hallgolvet
när jag kom hem efter förmiddagsprommen. Special Limited Edition
plus I’m With Stupid Remixes på köpet från Ginza. Omslaget är lika
snyggt som alltid när det gäller PSB; själva CD-asken är helt svart och
bookleten är glansig och fin.
+ För texter i bookleten
+ För att skivan inte är kopieringsskyddad
Nu ska jag iväg till Skogskyrkogården för att träffa min läkare “Vio”.
Min dag
24 maj 2006 16:58
Hemma. Det gick bra hos “Vio” - hon är så trevlig så. Ska prova ett nytt
preparat (som inte ska ge sådana svettningar, däremot kan man gå upp i
vikt…) och vara hemma till och med sista juni för att se hur den nya
medicinen verkar.
Vet inte riktigt var jag ska dra gränsen för hur mycket jag lämnar ut mig
själv här. Kanske går gränsen här. Kanske inte. Vi får väl se.
Nu har jag i alla fall ätit min kulturrätt; vitlöks- och ostfylld tortellini +
soltorkade tomater, paprika, vitlök samt ost - en kvart i ugnen och sedan
är det bara att hugga in. Smakskens till sista slicken.
Satt ute på gården med Sebbe. Det är så skönt att bara sitta och glo.
Dagens mail
24 maj 2006 20:35
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…brukar ju vara något porrigt eller otrevligt men då och då är det fint.
Som idag;
(…) “Jag beundrar människor som vågar vara sig själva och som går
emot det fastgjutna. Ja, som vågar följa sitt hjärta helt enkelt. Du är en
sådan människa och jag är glad att jag får följa dig via bloggen.” (…)
Snyggot
25 maj 2006 13:35
I natt när jag kom hem efter att ha umgåtts med kamrater (mer om det
senare) och hundvakten R gått hem var jag ute en sväng med Sebbe.
När vi kom till porten stod snyggogrannen där, på väg in. Han höll upp
dörren och väntade på oss och vi småpratade på vägen upp. Frågade bl a
om han hör Sebbe skälla samt om jag spelar för hög musik men han
hade inget att anmärka på. Sedan, just innan vi skulle in i respektive
paradvåning (dörrarna brevid varandra) fick jag äntligen kläckt frågan;
“vad heter du förresten?” Han sträckte fram näven och sa sitt namn.
Som om jag inte redan hade googlat reda på det…
Nu är vi i alla fall du med varandra, snyggot och jag.
Kärleksdikt
25 maj 2006 17:39
Igår blev jag bjuden på en smirnoff av mannen som skrev en kärleksdikt
åt mig för en sisådär elva år sedan. Jag har den kvar någonstans, ska
rota fram den. Den skrevs i baren på Hus1, på ett gult Blend-papper.
Igår pratade vi lite och så ville han bjuda på något. Jag var kvick med
att påpeka att det minsann inte skulle pippas för det och han lovade att
han bara ville bjuda på en smarrig smirre.
Paris Hilton
26 maj 2006 12:43
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Min nya medicin gör mig trött. Sov 12 timmar rakt upp och ner.
Vaknade av mobilen några gånger och lät helt drogad (fick jag höra).
Hade en märklig dröm som ovanligt nog fortsatte efter varje
mobilsamtalsavbrott; drömde att jag var på semester och träffade Paris
Hilton och vi blev ett par (!) och allt var jätteabsurt. Och så var jag
jagad av en ficktjuv och visste inte om jag skulle flytta till Malmö, LA,
Sydney, Helsingfors eller Reykjavik. Very strange. Hoppas drömmen
fortsätter i natt.
Ett glas rött
26 maj 2006 18:34
Nu har jag varit så flitig idag att jag ska avnjuta ett glas rött. Hittade ett
italienskt mycket smarrigt vin; Mauro.
Jag har kammat Sebbe, klippt hans klor, borstat hans tänder (det gick
sådär..) och städat och sorterat gårdagens rena tvätt.
Snart kommer blattehunken A från Göteborg…
MINIMAL
26 maj 2006 21:50
Ska ut med Blattehunken, RJ och Gucci. Ett glas vin. Nice. Spelar just
Pet Shop Boys “Minimal” på extra hög volym. Hörs snart, raringarna
mina.
Sen morgon
27 maj 2006 14:10
Efter morgonrunda med Sebbe och nyttig megafrukost är det dags att se
på film i detta gråa väder. Hoppas ni har det fint. Kanske ses vi på
Torget ikväll. Blattehunken och jag ska träffa Gucci och hennes nya
kamrat; den amerikanska militärflatan från Tyskland. Låter lite hett?!
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Sunday bloody Sunday
28 maj 2006 15:59
Nu har Blattehunken åkt hem och jag är ensam hemma med Sebbe.
Gårdagskvällen blev inte som planerat; jag mådde jättekonstigt så jag
blev hemma hela kvällen. När Blattehunken kom hem vid 04 väckte
Sebbe mig genom att skälla. Det är bra tycker jag för nu vet jag att
kommer det oväntat besök då jag ligger och sover blir jag väckt.
Jag blev inte kär i Blattehunken. Han blev nog inte kär i mig heller.
Bimbos
28 maj 2006 21:32
Ibland - inte så att jag ligger sömnlös om nätterna men ändå - undrar jag
varför jag alltid dragits till yppiga damer med korkad image (även om
de i själva verket kan vara hur knivskarpa som helst i huvudet). Kan det
ha med utanförskap att göra? Att man tycker synd om de där töserna
som alla tjejer hatar och alla killar vill knulla? Eller vill man själv vara
en av dem? Vad tror ni?
Kärleksdikten
29 maj 2006 20:05
Som jag skrev i ett inlägg nyligen sprang jag på en man som för tolv år
sedan skrev en dikt åt mig på krogen. Nu har jag rotat fram den;
Till min vän Kim!
Alltid en solstråle.
Alltid försent…
En annan tid, ett annat liv, kanske…
Jag minns så väl
Den dagen du klev in i mitt liv
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Jag sa något kvickt och elakt
Så där på rent tjiv
Jag ångrade mig genast
Och förbannade min tunga
När jag egentligen
Något ur hjärtat velat sjunga
Något om oskuld, renhet och
Ungdomlig glöd
Och gett dig en ros
Som kärleken röd
Du gav mig en blick i sympati
Sen var hela ögonblicket förbi
(T.M. 1994.12.27)
Uppslukad
30 maj 2006 21:48
Jag är uppslukad av jag-vet-inte-vad. Men jag kommer åter.
Yr
30 maj 2006 21:53
Jag har bytt medicin från preparat a till preparat b och jag är yr som
aldrig förr. Känslan är ungefär som den jag upplevde då jag slutade röka
för sex år sedan - fast värre. Det blixtrar i huvudet och det känns som
jag går på luftballonger. Jag vinglar fram. Plus att jag känner mig hög
på knark fastän jag ändå känner abstinens. Hemskt jobbigt. Svårt att
förklara. Det kändes enormt skönt då jag ringde en väninna som
genomgått samma procedur; hon kunde sätta ord på mina känslor. I hate
it. Sebbe tror jag är galen. Jag far fram som en ångvält i hemmet - fast
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ändå i slow motion och utan att riktigt veta vad jag gör.
Bostadskarriär
31 maj 2006 13:08
Från föräldrahemmet flyttade jag till en annan stad där jag bodde som
en av tre i en studentlägenhet. Jag betalade 700 i hyra och hade en
inkomst på 1000 (inget studielån här inte..). Efter det kom jag till
Stockholm som nittonåring och bodde med min dåvarande i en
hyrestvåa i Vasastan. Efter uppbrottet levde jag ett halvår i en
andrahandslägenhet i Aspudden. Därefter for jag till Madrid på
obestämd tid och huserade på ett billigt motell i stadsdelen Chueca. När
pengarna var slut och jag bara blev erbjuden jobb som typ Liza Minnelli
på nattklubbar eller som hora (som jag skrivit om tidigare) kom jag hem
till Stockholm med en femtiolapp på fickan och bodde med en kompis i
dennes minimala etta på Ringvägen på Söder tills hans pojkvän flyttade
in och jag höll på att kvävas. Flyttade till en kompis som bodde i ett
källarrum i en villa i Brommas fiiinare kvarter innan jag fick ett
förstahandskontrakt i en av de mest beryktade invandrartäta
stockholmsförorterna. Blev kvar där i ett och ett halvt år men orkade till
slut inte med glåporden och påhoppen som jag upplevde VARJE dag
eftersom jag var en av endast två personer med nordiskt utseende
(omvänd rasism jajamen). Fick höra saker som; “du hör inte hemma
här” och folk spottade (!) på mig på tunnelbanan. Jag var ständigt rädd
och vågade inte tvätta på ett helt år eftersom tvättstugan låg på torget
som var fullt av arbetslösa aggressiva ynglingar. Skrev ett brev till
VD:n för bostadsbolaget och fick förtur i den interna byteskön och tog
mig till en “västeuropeisk” förort inte långt därifrån. Där bodde jag i en
hyresetta på 29 kvm i sju år innan jag för ett och ett halvt år sedan
lyckades byta upp mig till min drömetta-som-känns-som-en-tvåa med
balkong och fönster åt två håll alldeles söder om Söder - exakt där jag
vill bo.
Gratisätande
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31 maj 2006 17:07
Jag tror jag ska gå på Side Tracks åttaårsfest ikväll. Ska ni? Jag behöver
bli lite road, känner jag. Kom och pigga upp mig, please. Raringar.
Fisk eller fågel
31 maj 2006 21:44
Home sweet home. Var på Side Track med R och drack en öl plus åt
(jättelite) av deras midsommarbuffé. Jag började ju äta kyckling för ett
par månader sedan - efter ett drygt decenniums helvegetarisk diet - och
idag (i brist på bättre) smakade jag på sill. Senapssill. Senapen var god
men sillen var så där. Tog även en tugga lax men det fick räcka så psyket sa stopp.
När det blev trångt i de små lokalerna och R gnällde (nåja) över att han
var hungrig styrde vi kosan mot favoritrestaurangen min; Indian Garden
vid Medborgarplatsen. Älskar deras mat och det var första gången jag åt
indiskt sedan jag började äta fågel så jag beställde med nyfiken min in
en stark kycklingrätt. Det smakade mums. Tog en promenad hem och
här är jag nu.
Lunch
Sorry
02 jun 2006 12:22
Jag vill bara be om ursäkt.
Förlåt mig alla damer för att jag inte vetat bättre.
Nu tror jag att jag vet hur det känns att ha PMS.
Jag beter mig som en idiot just nu tack vare Mirtazapin.
Stackars R får ta de flesta smällarna beroende på mina
humörsvängningar. Det är ju han som ringer mig oftast.
Vanliga biverkningar;
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*Ökad aptit (check)
*Dåsighet (check)
*Yrsel (check)
*Huvudvärk (check)
Mindre vanliga biverkningar;
*Förvirring (check)
*Ångest (check)
*Sömnlöshet (check)
*Livliga drömmar (check)
Message from mad K
02 jun 2006 22:10
Upptäckte precis att min blogg ser lite knäpp ut i Internet Explorer.
Varför är det så? Jag kör med Firefox och då är det inga konstigheter
alls.
Idag ändrar jag mitt mantra “Vem behöver gymkort när det finns
dansgolv” till “Vem behöver gymkort när man kan BUSA med
hunden”.
Visst är BUSA ett fult, missbrukat ord!? Jag tycker det låter enormt
porrigt; “Ska vi buhuusa lite, pöjken min?”
Eller så har jag bara dåliga erfarenheter…
Jag har i alla fall busat mig trött med Sebbe idag. Både inomhus och
utomhus. Han är så fin. Han är min sol.
Var ute på en cykeltur också; trampade till Globen Shopping och
handlade mat. Jag måste börja bojkotta min lokala mataffär som måste
vara Sveriges dyraste. I am not kidding at all. Börjar misstänka att
Konsum har ensamrätt som mataffär hela vägen från Skanstull till…
hmmm… Södertälje eller nåt. Länge leve Ica. Ica Globen är bäst. Fast
butiken i sig är ologiskt planerad.
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Gud vad jag svamlar. Ska eventuellt träffa R på någon trevlig klubb
(läs: Connection). Ska iofs dit imorgon eftersom DJ:n lovat mig skivor.
Och han spelar bara på lördagar.
So long. Gos & mys. Eller som Kylie brukar säga; “Love to you all“.
H&M
03 jun 2006 00:02
Bara en sak till.
Jag - som av vissa ses som en modemedveten man i Stockholm city vill bara påpeka en sak. En gång, för en sisådär fem-sex-sju år sedan
köpte jag en billig tröja på (om jag minns rätt) H&M och dito byxor på om jag minns rätt - samma kedja. Tröjan blev en favorit; den är SÅ
skön! Svart, v-ringad och i perfekt storlek. Byxorna är svarta med
sådana där med fickor på låren som var inne någon gång för några år
sedan. I alla fall; tröjan trodde jag att jag tappat bort - men jag fann den
häromdagen i (min mindre viktiga) garderob. Så jag tänkte jag skulle ha
på mig den ikväll - även om den är enormt urtvättad. Som tur var så
fann jag de där byxorna som jag också trodde var borttappade - som är
lika gamla och urtvättade de. Jag kommer alltså vara smashing i afton!
Så det så.
Bostad & TV
03 jun 2006 15:10
Jag läste i DN Bostad (papperstidningen som i vanliga fall hamnar
direkt som Sebbes paniktoalettunderlag) om en skola på Söder som
blivit ombyggd till lägenheter. Varför känns människor som bor i
sådana där “udda” bostäder så jobbigt pretentiösa? “XX har kastat ut
TV:n och saknar den inte.” “XX har bytt ut TV:n mot utsikten över
Årstaviken.” Gu så träligt. Jag ser extremt lite på TV, men ändå. Känner
mig lagom vuxen när jag radar upp program jag tycker om;
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Morgon-TV (SVT. TV4 har så jobbiga barnprogram mitt i)
Aktuellt (SVT)
Nyheterna (TV4, 22:00)
Insider (TV3)
45 Minuter (TV3)
Debatt (SVT)
Desperate Housewives (Kanal 5)
Sex and the City (TV3)
Six Feet Under (SVT)
Oprah (TV3)
Det var nog allt.
När jag skrev “Kanal 5″ efter Desperate Housewives kom jag att tänka
på hur annorlunda saker och ting ses när de visas på SVT istället. Hur
serierna blir “rumsrena” och mer “kultur”. Som Six Feet Under till
exempel. Hade Desperate Housewives visats på (finkulturella) SVT
istället för (skräpkulturella) Kanal 5 hade serien nog ansetts mer
rumsren. Eller är jag ute och cyklar? Don’t think so. (Dessutom har jag
träningsvärk efter gårdagens cykeltur.) (Fyndigt, jag vet…)
Det är dåliga tider men jag har ju Sebbe
03 jun 2006 22:39

Vet ni vad man har på lönekontot när man varit sjukskriven i fyra
månader, jobbat halvtid i tre och återigen varit heltidssjukskriven i en
månad (och more to come)?
1 krona och 86 öre.
Jag skojar inte.
Tur att man har generösa kamrater.
Det är så sorgligt att man ska straffas när man blir sicko. Jag har jobbat
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nonstop sedan jag var 19 (och nu är jag.. hmm… 20?) (och det är väl då
man går in i den berömda väggen). Det är fördjävligt att man ska vara
en vara som ska slitas ut tills det säger stopp och sedan ska man kastas
på tippen. Herre min skapare; jag är bara 31.
Last FM
03 jun 2006 22:50
Jag är ju en så kalla listoman (precis som fina Ordis).
Sedan jag började registrera mina musikvanor har jag nio av tio av mina
all-time-mest-spelade-låtar ur årets Eurovision. Hahaa. Carola toppar
med Lordi som tvåa. Den enda låten som inte är från ESC är Maddes
Get Together som ligger åtta.
Muahahahaaaa. Jag är o så förutsägbar! En så kallad schlagerfjolla. Men
jag kan till mitt försvar säga att jag var schlager innan jag var fjolla. Jag
var till och med Madonna innan jag var fjolla.
Så det så. Bitterfittor.*
*Jag vet inte varifrån det kom, men låter det stå kvar.
Jag har (nästan) hånglat med Zlatan.
04 jun 2006 16:38
Ni vet när man träffat någon efter ett par glas eller så; man kommer ihåg
“å, det var en trevlig en”, men man har inget minne av hur personen
ifråga såg ut. För att inte tala om namnet.
Jag upplevde ovanstående för ett par veckor sedan och igår när jag stod
där vid bardisken och avnjöt ett glas vin tillsammans med R hände det
som man förgäves brukar hoppas ska ske. Jag vände mig om och där
stod Han. Alla bitar föll på plats; “ja, just det, så såg han ut och det var
ju så han hette” (okej, jag hade för mig att han hette Andreas men hans
namn visade sig vara Andres). Anyway. Han skulle just kila iväg till
dansgolvet men lovade komma tillbaka. “Okej”, sa jag så där kaxigt och
coolt, “jag väntar här i fem minuter, sedan går jag hem”. Jag behövde
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inte vänta fem minuter. Han var snart tillbaka. Sedan gick vi och åt
vegoburgare med RJ och därefter taxi hem. Trivsamt att ha sällskap.
(Nej; inget knulleri! Det är inte min grej.)
I morse halvlåg vi i soffan och drack kaffe och jag såg på honom och
tänkte; vem är han lik? Svaret lät inte vänta på sig. Han är lik Zlatan!
Mycket lik Zlatan till och med. Och som vi alla vet ligger Zlattis trea på
min snyggolista. Synd bara att han är så ung. Han är till och med yngre
än min syster som ju är tio år yngre än jag. Say no more. Jag träffar
honom gärna igen. Och dricker kaffe.
Sport
04 jun 2006 20:23
På söndagar tränar ett latinamerikanskt fotbollslag utanför mitt hem.
Brukar titta på - jag är ju så sportintresserad.
Hips Don’t Lie
05 jun 2006 13:43
Det är bra att umgås med ungdomar (se gårdagens inlägg) för de håller
en uppdaterad i vad som gäller. Hade helt missat underbara Hips Don’t
Lie med Shakira och Wyclef Jean men nu spelar jag den på repeat.
Fantastisk låt ju.
Bitterfittan Kim
06 jun 2006 02:13
Träffade R på Torget (stans absolut bästa krog, så är det bara). Skönt att
prata av sig lite. Kom hem lagom till sena Rapport och fastän det är
nationaldag och allt så måste jag kräkas ur mig lite bitterhet. Är det inte
konstigt att vi lever i ett välfärdsland men vi har enormt sugig vård? Är
jag den ende som har svårt att sova på nätterna och som klagar över
mina egna mer eller mindre triviala “problem” då man ser inslag som
det om en Arash som lider av någon muskelsjukdom som gör att han
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inte FUNGERAR fysiskt? Att han blivit lovad att få genomgå en
operation två gånger men att han båda gångerna - i sista minuten - blivit
nekad pga. att det inte “finns vårdplats efter operationen”. Hallå! Vi
lever i Europa, i ett så kallat “rikt” land och du blir nekad en operation
som är NÖDVÄNDIG för att din kropp ska FUNGERA med
motiveringen att det inte finns någon vårdplats efteråt. Hur sicko är inte
det?
Och raskt över till nästa inslag som handlar om karlar som leker med en
boll (vilket i sin tur får huliganer att vandalisera och suga åt sig en
massa cash av mina surt intjänade slantar (se tidigare inlägg så förstår
du) till poliser (som är för få och förvånansvärt otrevliga) och sjukvård
och vem vet vad. Tillbaka till “nyhetsinslaget”; det handlade om en
stackars fotbollsspelare som inte kunde vara med på träningen pga.
muskelskador. Men my God. Klart man får en massa skador när man
lägger ner större delen av sin tid på att missbruka sin stackars kropp på
det där sättet. Och vem bryr sig? Inte Arash vars muskler inte
FUNGERAR pga. SJUKDOM i alla fall. Men hur mycket stålar drar
han in? Hur många dosor får han penetrera?
Och folk undrar varför man är deprimerad. Samhäller suger ju. Allt blir
ju sämre. Eller är det bara något man intalar sig ju äldre man blir?
Nu sätter jag punkt innan datorn brinner upp. Ska ta mig en snus och
gosa med Sebbe.
Oväntat besök
06 jun 2006 03:32
Klockan slog 03:15 och jag skulle just borsta tänderna och dra mig
undan bakom mitt röda draperi. Då ringde mobilen;
“Hej det är “Zlatan” (jag kommer kalla honom så hädanefter). Vad gör
du?”
“Inget särskilt, skulle just gå och lägga mig.”
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“Undrade bara om det vore okej om jag kom förbi. Jag sätter mig i en
taxi nu så jag är där om en kvart.”
Livet är ju fullt av överraskningar.
Vård, por favor
06 jun 2006 14:14
“Zlatan” ligger och sover och jag läser bloggar efter promme med
Sebbe. Han var helt crazy i natt - for runt som en yr zebra med vingar han visste väl inte vilken tid på dygnet det egentligen var.
Aronson skriver också om den kassa vården och i och med mitt
förrförra syrliga inlägg tänkte jag som hastigast dela med mig av ett
exempel. Häromåret drabbades jag av något märkligt; jag kunde bara
inte urinera. Det funkade liksom inte. Varje droppe fick krystas fram
under enorm frustration. Brukar skjuta upp eventuella läkarbesök så
länge det går eftersom det när allt kommer omkring ändå inte brukar ge
så mycket. Den här gången kände jag mig dock tvungen att söka vård så
iväg till vårdcentralen och undersökning och St. Görans. Väl där fick
jag ligga på en brits i något som kändes som ett fältsjukhus och allt som
hände var att det skulle tas ett urinprov (”men det är ju därför jag är här
- jag kan inte ge något urinprov!”) och sedan skickades jag hem med
löfte om att få en tid hos en urolog. Dagarna gick och till slut fick jag ett
brev med en inbokad tid - en månad senare! Herre min skapare; gå runt
med välfylld blåsa i en månad. När klockan väl var slagen hade mina
prolem just försvunnit och den läkaren jag träffade skulle jag vilja spöa
upp (but we don’t believe in violence, som Ricki Lake brukar säga) för
han var så otrevlig. Och sen. 40 minuter sen. Hans dörr stod öppen och
särskilt upptagen såg han inte ut. Tål inte sena människor. En bokad tid
är en bokad tid no matter what, punkt.
Så, det mötet gav mig inte särskilt mycket. Mer än irritation. Nästan
exakt ett år senare fick jag samma problem men jag visste att jag skulle
spara både tid, pengar och ilska genom att vänta ut eländet på egen hand
131

så det gjorde jag.
Håller mig så långt bort jag kan från vården.
Nästa gång ska jag berätta om när jag trodde jag hade en hjärntumör
och trodde föreställningen var slut. Och det var det fler som trodde.
Fittslickarjeans
07 jun 2006 12:26
Pratade med PG på kontoret och han gjorde mig uppmärksam på
debatten kring H&M:s nya jeansmodell; Fit Sliq. Hahahaa.
– Jag kan hålla med om att det låter olyckligt på svenska, säger Jenni
Tapper-Hoël på pressavdelningen.
Det låter som en våt dröm, säger jag. Tur jag har vänner som håller mig
uppdaterad då jag knappt läser tidningar, ser på TV eller lyssnar på
radio längre. Jag orkar liksom inte ta till mig mer elände. Men nu har
jag haft en orgie i dagens nätupplagor.
Together Again
07 jun 2006 17:16
Ni vet hur vissa låtar etsat in en känsla i kropp och själ som är näst intill
omöjlig att tvätta bort. Ibland blir vissa låtar förstörda och för all
framtid ospelbara - andra gånger fylls man av goda, varma minnen som
får en att le.
Hade inte spelat Janet Jacksons Together Again på säkert ett par år men
så gjorde jag det idag och vips befann jag mig på Gatwick-flygplatsen
och hade just vinkat hej då till Andy - en konstnärstyp jag hade en fin
fling med under mina då täta besök i London. Andy såg ut lite som
James Dean (allvarligt) och var en riktigt nice typ som bodde i Finsbury
Park. Som vanligt finns de stiliga, smarta och ödmjuka karlarna någon
annanstans än på kvarterskrogen. Such a shame. Synd på så rara ärtor.
Ska lyssna mer på Janet och se vad som händer..
Morning
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08 jun 2006 11:48
Skrev en massa härliga inlägg igår kväll men det var ju som så ofta
maintenance på blogger så inget av det kom upp.
Igår kväll medan jag laddade in bilder från mobil 1 till dator 2 hade jag
sim-kortet i mobil 1 som har trasig display. Fick ett sms från “Zlatan”
men kunde inte läsa vad som stod. Skulle ringa upp men kom fel tre
gånger innan jag slutligen lyckades få fram honom i telefonboken.
Första gången kom jag till ett mobilsvar tillhörande en mäklare jag
känner, andra gången kom jag till någon som bara lade på i örat på mig
(hallå! det måste ju ha varit någon jag känner eftersom personen ifråga
fanns inlagd i mobilen - otrevliga människa - du ska raderas!) och tredje
gången vet jag inte vart jag kom.
Mitt mobildilemma; mobil 1 har som sagt trasig display men
minneskort för så hääär mycket musik + enormt bra kamera. Mobil 2
har hel och fin display men minimalt minneskort och förvånansvärt
sugig kamera. I-landsproblem, jag vet, men ändå.
Nattblogg
09 jun 2006 04:11
Var ute på natturinering med Sebbe och passar på att skriva några rader
eftersom Blogger återigen låg nere hela kvällen *arrgh!*.
Har roat mig med att synka mina två datorer. Har lärt mig att backuppa i
och med datakraschen för ett tag sedan.. Man hittar så roliga saker när
man rotar runt. Foton och sånt…
Being a girl is degrading
09 jun 2006 12:06
Igår var jag och Sebbe på långpromenad efter att vi lämnat tillbaka den
för låga cykelkorgen R köpt åt Sebbe. Gud så stressad han blir i city.
Det är ett sådant liv och oväsen och det är med skräckblandad
förtjusning Sebbe vistas i innerstaden. Thank God köpte jag aldrig den
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där innerstadsparadvåningen (I wish..) utan bosatte mig i denna
idylliska stadsdel just utanför tullarna. I alla fall; vi promenixade hemåt
genom Hammarbyskogen och träffade på en katt. Som vanligt kom
katten smygande närmre och närmre och när väl Sebbe fick syn på
honom rusade han fram för att hälsa. Katten i sin tur var skeptisk och
gav en mycket förvånad Sebbe en örfil. Nähä, tänkte jag, bäst att vi går
så får sur-Liisa sitta och glo ensam i sin skog, men som alltid skulle
katten förfölja oss. Det är en kamp; att få Sebbe att gå framåt och
samtidigt försöka förmå katten att stanna där han är. Lyckades till slut.
Nu har vi precis varit ute och lekt med Wilma, åtta år, som ylade och
var “så ungdomlig trots sin ålder”, för att citera mig själv. Sebbe
springer så snabbt, så snabbt. Någon liten papillonfjolla är han då rakt
inte! Mycket tuffare än Jack Russeln jag hade. Och alla tror att han är
tös. Sådan husse sådan hund - jag blev tagen för donna fram till jag var
15. Numera blir jag ju beundrad för mina “manliga drag” (så säger
“Zlatan” åtminstone..) Och visst är det som citatet ur filmen The
Cement Garden som är samplat i Madonnas What It Feels Like For A
Girl (för övrigt hennes sämsta singel någonsin);
Girls can wear jeans
And cut their hair short
Wear shirts and boots
‘Cause it’s okay to be a boy
But for a boy to look like a girl is degrading
‘Cause you think that being a girl is degrading
But secretly
You’d love to know what it’s like
Wouldn’t you?
What it feels like for a girl
När jag blev tagen för tjej skämdes jag. Borde tagit det som en
komplimang istället. Så gör det, alla ni unga fjollor där ute. Nu ska jag
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släpa mina manliga drag in i köket och fixa kaffe.
Nygården
09 jun 2006 17:37
Raringar Mitt barndomshem är till salu. Min bror hittade annonsen på
hemnet.se. Det går inte att länka direkt, men kolla här och klicka vidare
till “Södra Nygården”
Okej, dörren var inte blå då utan mer smakfullt mörkbrun. Mitt rum ser
ni längst till vänster.
Jag som alltid fantiserat om att köpa huset får vänta några år till. Har
inte direkt en mille på banken just nu.
Dreams
09 jun 2006 20:33
Jag har fått hem två DJ- och remixprogram som jag försöker lära mig.
Tänkte att jag skulle ta mitt förnuft till fånga och utnyttja de resurser jag
har. Skulle t ex bli en suverän DJ om jag inte vore så rädd för
människor. De är ju oftast onda.
Saker jag vill göra;
- skriva den där boken som försvann i och med min datakrasch
- DJ:a annat än på privata fester
- göra min egen musik
- bygga hemsidor
Antar att jag är en ganska kreativ och konstnärlig kis. Om jag - som sagt
- inte vore så rädd för homo sapiens.
Idag:
09 jun 2006 22:10
Klädsel: Mörkblå (nya!) Lee-jeans
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Accessoarer: Svart tennisarmband (eller vad det nu må heta)
Smink: I am not miss Mona from Svedmyra tonight
Frisyr: Snaggad men lite för långt hår
Låt: “Justify My Love” med Madde
Vill ha: “Ett gott glas vin - så du blir min”
Ska: Lära mig hur Traktor-DJ-programmet fungerar
Roligaste: Att Stoffe, 43, sms:ade två gånger
Tråkigaste: Att jag trodde Sebbe låg och sov men han låg bara bakom
det röda draperiet och tuggade på min mp3-spelare
Kramar: Än så länge “bara” från Sebbe
Pussar: Samma
TV-program: Absolut noll (jaha, nu missade jag ju Gokväll!)
Köp: En snusdosa runt kvarteret
Godis: Noll
Lunch: Mos + sås + en massa greensakes
Kvällsmat: Noll
Träning: Ute med Sebbe
Läsning: Mitt i Söderort
Nyttigaste: Träningen med Sebbe
Onyttigaste: snuset, tror jag väl
En vanlig dag
09 jun 2006 22:36
Jag är en sådan där som inte är “naturligt nyfiken” och jag är heller inte
en sådan som är “stresstålig och klarar av att ha många bollar i luften”
(så anställ mig inte om du söker en sådan übermänniska) men en sak jag
är nyfiken på är så kallade “vanliga” människors vardagsliv. Därför till
exempel läser jag mest självbiografier skrivna av så kallade “vanliga”
människor som berättar om sina “vanliga” liv. Jag undrar alltid hur
folks vardag ser ut. Just nu - när jag är sickwritten och så vidare - ser
min ut som följer;
01 Vaknar av att Sebbe hoppar runt i bingen för att väcka mig, tar en
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snus och går ut med honom
02 Kommer in och dricker kaffe, tar en snus till och kollar mailen +
dagens nätupplagot av DN, Expressen, Aftonbladet, Hufvudstadsbladet
och Vasabladet (om jag orkar med att läsa om allt elände) + kollar av ca
10 bloggar jag gillar
03 Dagens första samtal med R
04 Sitter och skriver och/eller muciserar medan Sebbe sover
05 Äter en lätt liten lunch
06 Går ut på långpromme med Sebbe
07 Leker med Sebbe (han väljer)
08 Pluggar spanska i en timme
09 Surfar/spelar plattor/skriver medan Sebbe sover lunch
11 Dagens andra samtal med R
12 Går på kortis med Sebbe
13 Försöker lära Sebbe nya kommandon
14 Surfar/spelar plattor/skriver medan Sebbe sover middag
15 Går på långpromme med Sebbe och “umgås” med andra hundägare
medan hundarna rusar runt som galningar (mest kallprat, vilket jag är
urusel på; “hur gammal är han/hon, å, så fin” osv.)
16 Äter något
17 Dagens tredje samtal med R
18 Kollar nyheterna på TV
19 Går ut med Sebbe
20 Mailar/bloggar/skriver
21 Försöker sova
22 Kan inte sova; går upp och skriver/spelar plattor/läser
23 Somnar
Bitterfittan Kim volym två
09 jun 2006 23:29
Hahaa Karins inlägg hos Pojkfröken är ju bara för bra; “Stockholmskt
kaffe har blivit en sorts demonstration, förmodligen till följd av de långa
barnledigheterna, som jag tror är dålig. För moralen, magen och ryktet.”
137

Alla dessa mammalediga damer (de pappalediga ÄR faktiskt något
bättre - de är ju så kallade mjukisar) som går och släpar och våndas (och
gärna går i klungor på trottoarerna) och klagar över bristfällig sömn och
gu vet vad; get a grip - it ain’t that bad. Skaffa hundvalp så ser ni. Det
parti som lanserar “husse/matte-ledighet” röstar jag på även om det vore
(m). Okej, inte (kd) - men nästan.
Varför ska det vara så himlans fint att skaffa barn? Personligen tycker
jag att homo sapiens-släktet borde tacka för sig och lämna över åt well, kaninerna. Eller nåt. Vi sabbar ju bara hela skiiiten. All heder åt
min väninna RÅ som säger; “jag ska INTE skaffa barn - jag GILLAR
INTE barn”. There you go, girl. Härligt med er (oss?) icke alltid så
PK-people.
Man gör vad man kan; handlar ekologiskt även om man blir en
fattiglapp, man sopsorterar även om alla säger att det inte spelar någon
roll - men om alla, jag säger ALLA, tänkte om, gu så bra det skulle
kunna bli.
Nu ringde lesbiska Pia från finska Vasa och ville haa en midnattsdejt på
kånnektion så ja gåår väl diit nuu, Hejs svejs.
Mat
10 jun 2006 11:43
Jag har märkt av en av biverkningarna av de nya pillren; jag är hungrig
hela tiden så från och med idag ska jag skriva ner allt jag inmundigar.
Igår ja; var ute i en halvtimme. Blev illamående och åkte hem. Började
se en film men kände mig jobbigt kräkig så jag gick och lade mig
istället. Apropå kräkreflexer; en av mina nojor är gamla
mejeriprodukter. Tycker det är hemskt äckligt. Igår hittade jag en
oöppnad gammal mjölk i kylen och när jag skulle hälla ut den
eliminerade jag riskerna att se eller lukta på något otrevligt; jag vände
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bort huvudet, spolade varmt vatten, andades genom munnen och pratade
med Sebbe samtidigt för att distrahera mig själv. Ändå höll jag på att
kräkas när jag stod där och hällde ut den gamla klumpiga sörjan (kände
faktiskt kräkreflexerna när jag skrev den senaste meningen). Jag är en
mes. En mejerimes.
By the way
10 jun 2006 14:30
Glömde ju berätta att Zlatan ringde fyra gånger i natt. Han ville hälsa på
men jag var så trött och illamående att jag ville vara i fred. Men det är
ju kul när de ringer…
Söndag och 27 grader
11 jun 2006 13:03
Gårdagskvällen i korthet; träffade kamrat a på Torget men han - som
lockade ut mig - skulle sedan hem och kela. “Är det sån du ska bli nu
när du har kille”, sa jag då men var tacksam över att kamrat b gjorde
mig sällskap när jag ändå var på g. Hamnade inte helt oväntat på CC
men var inte i fas utan betraktade mest. Mest minnesvärt var att se det
överfulla dansgolvet under Hard Rock Hallelujah. Såg fyra ex. F-y-r-a.
Hälsade på noll. Vill inte ha ett endast ex till så det är väl därför jag
lever som en munk; träffar otaliga karlar men går inte längre än så.
Träffade förresten snyggogrannen i porten igår.
Snyggogrannen: Tja
Jag: Tjaa
Snyggogrannen: Är det bra?
Jag: Jo tack, det är fint
Snyggogrannen: Strålande
Varför sa jag inget mer? Varför är jag inte mer verbal? Varför kommer
jag på allt när det är försent? Varför är min hjärna så slö? Det är väl
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därför jag föredrar att skriva framför att tala. Hinner ju tänka först.
Visst känner man sig som en loser när man promenerar hemåt på
morgonkvisten med en påse skräpmat i näven!? Eller är det bara jag
som har mina nojor?
Skulle vilja slappa i min porr-röda soffa hela dagen men har lovat bort
mig på “romantisk picnic på kungliga Djurgården - I bring a dunk of
eldvatten and you bring a sommarsallad” så nu måste jag gå och handla
och svänga ihop sommarsallad a’la Kim M.
5 månader
11 jun 2006 22:00
Idag fyller Sebbe fem månader - hurra för Sebbe!
Kom just hem från picnicen. Stoffe, 43, är en mycket sympatisk och
attraktiv man. Sebbe är toktrött efter en heldag på byn och ligger nu
lycklig i sin binge. Han är så fruktansvärt söt och älskvärd att det värker
i mitt arma hjärta. Hetero-J och Gucci vill ses men får se om jag orkar
med några fler äventyr idag.
Z
11 jun 2006 22:48
Jag har sagt det förr men jag säger det igen; skriv aldrig ett z där det ska
vara ett s. Och framförallt; skriv aldrig, aldrig “kramiz”.
Mer z
12 jun 2006 12:10
Man blir så glad när man vaknar och kollar mailen och ser att det
inkommit inlägg på något man nästan glömt att man skrivit. Som
inlägget om z.
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Jonaz - det är okej att du har ett z i namnet ditt. Så länge du inte skriver
“Kramiz, Jonaz”. ;-)
Ossy-Oswald – Jag vet; att blanda versaler och gemener och dessutom
tala bebisspråk går bort! PuZz & kJaMiZ.
Karin - håller med, men börjar inse att ibland - för att få fram en viss
känsla - underlättar det om man plitar dit ett verb omringat av stjärnor.
Jontas - Zebra är okej. Skulle nog föredra “zebra” framför “sebra” om
sanningen ska fram. Och det ska den ju alltid förr eller senare.
En annan sak jag tänkte på häromdagen är att jag känner mig som en
oldie but goldie då jag inser att jag stör mig på “mej” och “dej”. Det är
vid sådana tillfällen man inser att man är en - kanske inte
bakåtsträvande men åtminstone språkkonservativ - gubbe. Det vore ju
inte mer än logiskt att skriva dessa ord så där ungdomligt. Ett liknande
dilemma skulle aldrig uppstå i det finska språket - där stavas ju allt
precis som det låter.
BTW - Stoffe lärde mig ett bra ord igår som jag skrev in i mobilen för
att inte glömma bort det; “klamydiakoloni”. Vad jag ska använda det i
för sammanhang vet jag dock inte. Har aldrig haft någon könis ju (pga.
mitt torra leverne).
Sol
12 jun 2006 20:12
Oswald bloggade om ångesten man får över att man inte är ute i solen
som alla andra barn och visst är det en jobbig ångest. Men så totalt
onödig. Vissa saker bara ska man göra för att inte verka helt onormal.
Har man en dålig dag och talar med någon på telefon som kvittrande
uppmanar en att “gå ut och njuta av solen” (för att sopa eventuella
problem under mattan) vill man ju bara snitta upp strupen på personen
ifråga. Hatar det hårt. Sommarens agenda; sluta göra saker bara för att
man ska göra dem, oavsett om man tycker om det eller icke. Det är lite
som barnfrågan. Man går runt och tar för givet att man vill och ska ha
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barn för det är helt enkelt något som hör till, tills man börjar tänka själv
och inser att man inte vet vad man tycker i frågan. Jag vill ha barn vissa
dagar men andra vill jag det absolut inte. För allas trevnad och lycka i
livet avstår jag tills nejet eventuellt bleknar helt och hållet.
Men det var inte det jag ville ha sagt med detta inlägg. Kom av mig som
vanligt. Hursomhelst; låt mig sitta inomhus bäst jag vill så möts vi om
20 år - jag med rosig, rynkfri hud och du med en apelsinliknande dito.
Telefoner är av ondo
13 jun 2006 12:39
Är tokirriterad och det är när jag är det som jag brukar få som mest
gjort. Tar tag i sådana där tråkiga saker som telefonsamtal och dylikt. Så
jag ringde till vuxenstudiecentrum för att fråga vad de menar med
papprena de skickat till mig. Naturligtvis blev jag guidad av en röst som
sa; “för att prata om X - tryck 1, för att prata om XX - tryck 2″ osv. i
vad som verkade vara en oändlighet. Efter att ha lyssnat igenom alla de
där alternativen några gånger insåg jag att dels var alla alternativen
ungefär samma sak, samt att min fråga inte passade i någon av
kategorierna. Tryckte på måfå och kom till ännu en intetsädande meny
och vidare till nästa meny och fram och tillbaka för att slutligen få veta
att deras telefontid tog slut för en halvtimme sedan. Fan ta alla dessa
obefintliga telefontider.
Eftersom jag vid detta laget var än mer irriterad tänkte jag använda min
ilska till något konstruktivt; ringde ännu ett samtal och knappade så
klart återigen runt i en massa menyer längre än vad som är hälsosamt.
När jag väl fick höra hissmusiken och jag snart skulle få tala med en
MÄNNISKA blev jag bortkopplad. Samma procedur. Slutligen kom jag
fram och fick fram mitt ärende. Thank God.
Vidare till nästa samtal. Eftersom vuxenstudiecentrum hade stängt för
dagen ringde jag till komvux. Blev mottagen av en extremt släpig
inspelad röst som verkade tillhöra en oerhört trött, skäggig processor.
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Han rabblade upp ungefär hela årets olika öppettider + röda dagar +
ärenden + adresser + andra telefonnummer innan han slutligen kläckte
ur sig att de just nu hade lunchstängt. Kan de inte ha ett separat
telefonsvararmeddelande som säger det DIREKT. Eller har de ett avtal
med Telia a’la den forna 071-nummerbranschen? (Och jag vet allt om
den tack vare mitt yrke.)
My God vad allt ska vara jobbigt hela tiden.
Jag ska också börja ha lunchstängt. Ringder det någon jobbig människa
ska jag säga; “jag är ledsen men Kim M har lunchstängt just nu”. Efter
att ha rabblat upp alla andra påhittade öppettider så klart.
Telefoner är av ondo del 2
13 jun 2006 14:31
Jag behöver väl knappast påpeka att när jag ringde komvux efter att
deras “lunch” äntligen var slut fick jag höra att jag skulle återkomma
mellan 14:30 och 15:30 på samma nummer för det är då “de som har
hand om det jag vill fråga om” har telefontid.
Tack
13 jun 2006 14:43
Å, jag kom fram och jag fick tala med en riktig människa. Trevlig
dessutom. Men hur absurt är det inte;
- Välkommen till Komvux
- Hej, Kim heter jag och vill tala med någon på Komvux
- Då kopplar jag dig till Komvux
- Tack
Se så mycket jag får gjort när jag är irriterad; har redan varit ute och
postat tre brev som legat på mitt köksbord i minst tre veckor. Nu ska jag
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författa ett brev som bekräftar mina datakunskaper.
Please, piss me off on a more regular basis.
Horeri
13 jun 2006 15:22
Är det inte en lustig liten värld vi lever i då McCartneys blivande ex
hängs ut för horeri och pekpinnarna slår henne hårt på fingrarna; fy, fy!
Dålig kvinna. Medan karlarna som sägs ha köpt lite kussimurra bara
nämns i förbifarten. Häng ut dessa “arabiska prinsar” istället och fram
med vapenhandlaren Adnan Khashoggi på löpsedlarna istället.
Trött, skäggig processor
13 jun 2006 18:55
Hahahaa, i inlägget Telefoner är av ondo (del 1) ska det stå professor
och inte processor men eftersom bloggerhelvetet är ur funktion kan jag
inte ändra det just nu.
Ego Girl
13 jun 2006 19:04
Har faktiskt varit ute både igår och idag och slappat både i sol och
skugga. Har varit inne i en inte-läsa-böcker-period ett tag men tänkte
bryta mig loss så jag valde den tunnaste av mina köpta, olästa böcker
och började läsa den igår. Carolina Gynnings Ego Girl. Gillar henne.
Hon är snygg och cool. Är ju - som sagt - svag för yppiga
bimbostämplade blondiner. Att vi dessutom samarbetat med henne på
jobbet gör mig inte direkt mindre nyfiken på henne.
När ingen ser
13 jun 2006 21:58
Vad gör ni när ingen ser på?
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Jag wailar och doar nonstop. Skulle bli en mycket bra bakgrundssångare
om jag bara kunde lära mig sjunga också.
Och så pratar jag med mig själv nästan oavbrutet. Inte konstigt att jag är
en tyst person bland folk. Jag är väl helt enkelt slutpratad och njuter av
att få vila stämbanden då någon annan håller låda (det är ju bra för min
“sångröst” också..)
+ När jag lagar mat förklarar jag högljutt exakt vad jag pysslar med. Det
har blivit lite roligare nu då jag fått publik - Sebbe sitter ju på golvet
och jag intalar mig att jag lär honom tillaga en smarrig vegolasagne
eller dylikt. I själva verket inväntar han bara ögonblicket då han får en
bit paprika.
Förmiddagsgräl
14 jun 2006 10:51
Nu har vi precis haft en dogfight för första gången på länge. Trodde
Sebbe lade sig i bingen för att han var trött i värmen men så hörde jag
mystiska ljud och ja visst - han låg där och tuggade på min mp3-spelare
igen. Eller hörlurarna snarare. Varför är de så intressanta?
Han smög ut i köket och skämdes och sedan gick jag efter honom (efter
ett tag) för att bli sams och han viftade lyckligt på svansen så nu har vi
inga hard feelings längre. Han sitter och tittar ut på fåglarna och
förbipasserande hundar - precis som på bilden ovan.
Jag återgår till det normala
14 jun 2006 11:26
I början av året, minns ej om det var i januari eller febuari, lade jag om
min helvegetariska kost på prov. Hade känt mig trött och lealös ett bra
tag och säger man det till en läkare som får veta att man är vegetarian
suckar denna djupt och ber en börja äta animalisk kost och återkomma
om ingen förbättring sker. Nu, fem-sex månader senare kan jag
konstatera att ingen som helst förbättring har skett. Därför återgår jag
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till min hellaktoovovegetariska kosthållning. No more kyckling. No
more senapssill. Och jag vill aldrig någonsin höra att det är
vegetarianismen som är boven i dramat för så är uppenbarligen inte
fallet.
Love Song/Hung Up
14 jun 2006 21:12
Har ni tänkt på att Madonna i Hung Up lånat en fet textrad från Love
Song - sitt gamla samarbete med Prince (på Like A Prayer 1989)?
Time goes by so slowly for those who wait
And those who run seem to have all the fun
Hade missat det själv eftersom Love Song är en av få låtar med Madde
jag inte gillar. Tack till min väninna Gucci som gjorde mig uppmärksam
på detta. (Sådana här saker är faktiskt viktiga för mig!)
För övrigt ett underbart vackert omslag! Och en av mina absoluta
favoritskivor ever.
Jag tappade en dag
15 jun 2006 18:04
Konstig dag.
Jag har;
Varit på långpromme, varit på cykeltur, rakat ansiktet och snaggat
skallen, badat Sebbe, badat mig själv, varit och handlat, lagat till en
sommarsallad samt trott att det varit onsdag hela dagen. Talade med
min vän Ulla på telefon och sa att jag skulle göra något “onsdagskul”
ikväll och han replikerade; “på en torsdag?”. Jag svarade; “du är
förvirrad för att du just kommit hem från Egypten!” Sedan ringde jag R
och fick det bekräftat; det är torsdag. Har tappat bort en dag - undrar
vad jag gjorde då.
Just nu sitter Sebbe på sin plats i fönstret och morrar mot någonting
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utanför - ser dock inte vad. Men det är något som gör honom jädrans
förbannad! Köpte riktigt köttig fin-hundmat åt honom idag men han var
endast intresserad av min stora, fräscha, gröna sommarsallad. Jag ska
berätta mer om Sebbes vanor snart. Lite stressy och msn:n piper på.
Glas
15 jun 2006 21:40
Jag kom på en kul sak. När jag var på picnic häromdagen sa Stoffe, 43;
“Jag har till och med med mig såna här glas som man inte behöver vara
rädd om”.
Jag tittade på dem och replikerade;
“Men det där är ju mina finglas!”
Fina hundägare och jobbiga ynglingar
16 jun 2006 12:12
Har just varit ute och lekt med Elvis och Morris. Eller det var väl Sebbe
som lekte mest. Båda hundägarna var såna jag gillar; som inte tror sig
veta ALLT. Har svårt för messerschmits.
Var på premiären av Neo’s Digital Lounge i Gamla Stan igår kväll. Satt
och diskuterade politik, miljöförstöring och finländska homoikoner
(Paula Koivuniemi, Kikka) med en finlandssvensk Micke som jag
aldrig träffat tidigare. En yngling, som hade kommit fram och smörat
för mig under kvällen, kom fram och smörade för Micke. Ynglingen var
obehaglig och jag märkte snart att han var en så kallad tiggare som var
ute efter en så kallad sockerpappa. Så fort han fick tillfälle grep han tag
i mitt eller Mickes glas för att ta sig en slurk och eftersom jag inte är
väna, ljuva Kim längre blev jag heligt förbannad; reste mig upp, tog
glaset ifrån honom och kysste Micke för att ynglingen skulle tro att vi
var ihop och därmed lämna oss i fred. Det gjorde han också.
Stavfel
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16 jun 2006 12:23
Jag vet att det finns en massa stvafel* överallt numera. Det beror dels på
att jag bytt dator och tangentbordet känns ovant. Dels är jag lat.
* Okej, det där gjorde jag med flit.
"Zlatan"
16 jun 2006 12:37
Det var länge sedan Zlatan ringde (=6 dagar). Undrar vad han gör. Kliar
sig på ballen kanske.
Kläder och picknick
16 jun 2006 20:15
Mina favvojeans är ett minne blått. Köpte dem (Levis) för ett och ett
halvt år sedan och efter att ha försökt återuppliva dem tre gånger inser
jag att de gjort sitt. Varför går alla byxor sönder i skrevet? Nog för att
jag är välutvecklad, men någon måtta får det väl vara.
Nu har jag köpt ett par blå Lee-jeans. Lite, lite för stora men de krymper
nog en aning i tvätten så de lär sitta perfekt.
Jag handlar väldigt sällan kläder och jag är ändå en (lagom)
utseendefixerad (ganska) homosexuell (mycket) ensamstående man i
Stockholm. För tre år sedan fyndade jag två par byxor på H&M som
hade realisation pga. ombyggnad eller vad det nu var. Betalade 75
kr/par och de var så snygga. Dessvärre trasiga (och flera gånger lagade)
i skrevet.
Imorgon är det dags för jobbet årliga picknick. Hade först inte tänkt gå
men så blev det som så att jag kom med förslaget att den kan äga rum
på ängen utanför mitt hem (bra läge, nära till toa) så det vore väl
olyckligt om jag stannade hemma men lät deltagarna komma förbi och
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låna herr/damrummet. “Hej, här sitter jag, hoppas ni har trevligt”.
Ego
16 jun 2006 23:45
Har ni någonsin fått ett telefonsamtal från någon som säger; “Jag kan
inte tro att det är sant, jag talar med min största ikon”?
Det hände mig nyss.
Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego.
Man är ju bara människa.
Vin & sprit
17 jun 2006 14:17
Kom just in efter cykeltur. Var på systemet och köpte picknickvin. Det
blev italienskt vitt vid namn Gloria. Hoppas det är ljuvt, inte för sliskigt.
Vad gillar herrskapet för viner? Jag föredrar mustiga röda eller
inte-så-söta vita. Inga direkta favoriter men ett gammalt rött som alltid
funkar och är prisvärt är Estola. Drinkar är jag urusel på så det brukar
bli en GT eller smirnoff. Om jag inte är på Connection förstås för då
blir det en “Kim”. Den föddes ju, som jag tidigare berättat, en kväll då
jag behövde “en drink som inte är för söt och som innehåller mycket
sprit”. 79 kr kostar den och fås lättast i bar nummer ett.
Dagens sallad
17 jun 2006 16:46
pasta
tomat
gurka
quornbitar
snabbfrästa solrosfrön
purjo
fetaost
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vitlöksdressing
P.S. Vinet är mums.
19:51
17 jun 2006 19:55
Varit ute på picknick och har just kommit hem för att natta Sebbe.
Picknickdeltagarna kommer snart och hälsar på. Kom på en kul sak
(tycker jag); det ringde på häromdagen och en äldre dam frågade; “är
det här Kjelle bor?”, “nej”, svarade jag, “hur så?”. “Såg att det var ett K
på dörren, men det finns en K till en trappa upp. Han kanske bor där”.
Kjelle är vår fastighetsskötare (rätt trevlig). Ska jag gå ut ikväll? Ska ni?
Spam
18 jun 2006 01:15
Får jag onaturligt mycket spammail? Imorse hade jag 76 stycken och
nu, ett halvt dygn senare, hade jag 89.
Och hur intressanta är de då? “Give your girlfriend multiple orgasms”.
Det får hon faktiskt klara utan mig.
Kamrater
18 jun 2006 02:08
Tänkte på en sak ikväll; hur tacksam jag är över mina vänner. Vissa
träffar jag jätteofta, andra väldans sällan. Jag har (byter ut samtliga
namn) Jompa - som är världens bäste heterokille - en sådan man önskar
att ens syster ska gifta sig med - Gittan, som är en gammal
knarkarrockare som är världens bästa kvinna, Brittis som är gift med
Karl-Gunnar (de var ihop i typ 11 år och gifte sig häromåret under en
finsk-indisk ceremoni som fick mig att böla i dagar och de är båda runt
30), Prashittra, som är ihop - och på väg att bygga hus - med Frederico,
Krystyna som är fin, Vanessa som har världens största bröst och skratt,
150

Deodora, som bara är sitt vanliga roliga jag, Nicke som sedan fem år
tillbaka är ihop och bor med Micke - båda underbara . Man tar så
mycket för givet men jag tar inte mina vänner för givna - när jag växte
upp hade jag noll kamrater. Love to you all.
Mejerimesens återkomst
18 jun 2006 12:44
Nu har jag nästan kräkts igen. Den här gången var det närmare; kanske
en mikrosekund från riktig pjukning. Som vanligt låg mjölken bakom
eländet. Jag är en mejerimes av stora mått.
I det gröna
18 jun 2006 18:29
Har legat i solen (!) med Sebbe idag. Jag läste och han observerade
omgivningen ur sin plats i skuggan. Brukar ha med mig kameran för
man vet aldrig vad man kan få syn på. Idag hände dock inget särskilt så
jag fotade mig själv istället.
Är lite småsugen på att gå på söndagsdans i afton i och med att jag varit
på galej i dagarna två utan att lyckas ta mig ut på klubb.
Diverse grinigt
18 jun 2006 20:08
Är vi inte trötta på damer som poserar lättklädda och sedan gnäller över
att “tidningen publicerade en annan bild än vi kom överens om”? Kastar
fröken Meterolog bh:n och blir fotad bör hon väl fatta att den bilden
dyker upp förr eller senare. Att hon dessutom agerar förvånad över att
bilden är retuscherad säger ju allt.
Hahahaa
18 jun 2006 20:25
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Nu blev jag glad igen. “Alla kläder sitter som burkor på mig”, läste jag i
en krönika någonstans. Instämmer. Det är så klart inte nyttigt att
eftersträva att se ut som ett benrangel men det är uppåt väggarna att det
ska bli så PK och “härligt med naturliga kurvor” (=feta och tickande
sjukdomsbomber). Lagom är bäst, även om det låter trist.
Mer gnäll
18 jun 2006 23:12
Men gud så tradigt.
“”Samhället är ju inte jämställt rent generellt, men det är ännu värre i
gayvärlden. Det finns många alternativ för homosexuella män – som
klubbar (lösning; öppna egna klubbar),
mötesplatser (lösning; skaffa egna mötesplatser) och sådana här
tävlingar (lösning; skaffa egna tönttävlingar) – men det finns inte alls
lika många event för homosexuella kvinnor. Därför vill vi få det här till
en årlig tävling”, säger Mirre som redan förra året hade en variant av
tävlingen på Pridefestivalen.”
Jamen ordna grejer då. Bara för att det finns en mr Gay-tävling *pjuk
pjuk* så grinar flatorna illa; “vi vill också”. Men hitta på EGNA grejer
då. Kom med EGNA initiativ och sluta vara så förbannat sega och
gnälliga.
Träffade en tjej för ett tag sedan, på krogen. Kommer inte ihåg vad vi
pratade om exakt men hon tryckte in i VARJE mening att hon var
feminist. Det blev komiskt till slut.
Jag; “Jaha, så vart brukar du gå annars?”
Hon; “Jag går mest på feministiska caféer på Södermalm. Jag är
feminist, förstår du”.
Så fortsatte det i all oändlighet. Snacka om att hänga upp sin identitet på
en enda grej. Ta feminismen ifrån henne och hon vet inte vem hon är.
Jag är gnällig idag, jag vet, men folk är så tröttsamma.
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Dessutom, när jag ändå är inne på ämnet; damer är inte det minsta bättre
än herrar. Vilka mobbades mest i plugget? Töserna. Vilka körde med
psykologisk mobbing? Töserna. Vilka tryckte ner tjejer som inte
passade in i mallen? Töserna. Vilka var det som ljudligt suckade ett
“Tttt” när man sa något småkorkat? Töserna.
Same shit, different sex.
Misstolka mig icke - jag har många fina damer i mitt liv - och har haft
ända sedan jag kom till Sthlm - och jag älskar och uppskattar dem högt.
Sicken miss
19 jun 2006 12:57

Igår kväll ja. Tog mig till båten men hade ju helt missat att det var
skumparty och eftersom jag har svårt för halvnakna människor in public
befann jag mig verkligen på helt fel ställe. Hann aldrig ens träffa
norrmannen. Åkte nattbuss hem! Skulle just stoppa en cab då jag hörde
några ungdomar säga att där kommer bussen till Bagarmossen, så jag
chansade och hoppade på den och visst körde den förbi mina kvarter.
MM ringde när jag kom hem. Han var på väg till båten. Zlatan har
fortfarande inte ringt.
Snart är det midsommar. Vad ska ni göra då? Jag är bjuden till en stuga
söder om stan + till en annan stuga på vischan men vet inte hur jag gör.
Stannar förmodligen hemma. Det brukar jag göra. Mitt starkaste
midsommarminne är från en fest i en kamrats barndomsvilla. Jag hade
orange peruk på mig dagen till ära, som för övrigt slutade i en
astmaattack och fyllesnackande okända snubbar bredvid mig när jag
skulle sova (med huvudet utanför altandörren); “asså, jag har inget emot
bögar..”
Nämentack.
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Min dag
19 jun 2006 19:38
Låg ute i gräset idag och läste ut Gynning-boken - helt okej läsning en
svettig, slapp sommardag.
Var på cykeltur (krossat glas överallt som vanligt jävla huliganjävlar).
Lunch/middag;
Fullkornspasta med stark vegosås, tomat, gurka, oliver (hittade en
megaburk till vrakpris på Ica Globen idag) och vid sidan om det bästa
man kan äta på somrarna (förutom sallad); champinjoner stekta i en
massa vitlök.
Har även inrättat ett system (det här är ju nyttiga veckan, inte bara när
det gäller mat och dryck utan även på alla andra plan); ni vet alla
broschrer, tidningar och liknande som man lägger på hög med
motiveringen “jag ska läsa den nångång” - numera ligger de i köket. Tar
fram en av dem, läser medan jag äter och låter den sedan ligga
uppslagen och vänta till nästa måltid. Så nu har jag läst allt om
skatteskrapan goes studentskrapa, rundturer med båt i Helsingfors
skärgård och en hel del annat. Mycket välfungerande system.
Just nu håller jag på att bränna ner filmsnuttar ur datorn som är full som
jag en dålig helg. Mest intervjuer med Madde. Till exempel en rolig
japansk intervju från 1983.
Qx
19 jun 2006 19:51
Pojkfröken berättar ju emellanåt på sin blogg om sina Qx-äventyr, så
idag gör jag det också.
Loggade just in på Qruiser och kom på en sak; när jag (och säkert
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många med mig) fått mail från någon okänd går jag alltid igenom
samma ritual;
1. Läser mailet
2. Går in på hans sida
3. Kollar att han inte har porriga bilder på sig själv
4. Kollar att han inte har porriga bilder på andra
5. Kollar att han inte är med i porriga klubbar
6. Kollar vad han fyllt i för något i info-rutan
7. Svarar
"Zlatan"
19 jun 2006 20:33
Fick precis ett mail från “Zlatan”. När man minst anar det.
Dagens klädsel
20 jun 2006 11:42
Militärbyxor, ljusrosa t-shirt med Victoria Beckham-motiv (made by
myself), chockrosa svettarmband, svarta (väldigt snygga) sandaler.
Gillar som sagt kontraster.
Dancing is the ultimate expression of joy
20 jun 2006 14:31
Läste Mian Lodalens krönika i senaste QX vid frukostbordet (tack vare
mitt välfungerande system) och skrattade gott. Jag vill poängtera - med
anledning av skum-inlägget - att jag inte har några som helst moraliska
betänkligheter vad gäller halvnakna människor. Tycker bara att det är
ofräscht och töntigt att klä av sig offentligt (”Hey, nu ska jag få
utdelning för att jag spenderar större delen av min tid på ett
svettstinkande gym”). För att inte tala om dessa övergödda karlar som
går runt på STAN med bar överkropp. Vet inte vilket som är värst. Jag
håller helt med Lodalen om att “nymoralismen” suger; att
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sedlighetspolisen smyger runt och noterar vad folk har på sig när de går
ut och hur de dansar på dansgolvet och sedan hotar krogägarna med
indraget alkotillstånd om gästerna tar av sig på överkroppen och/eller
dansar porrigt (”Vad hade de väntat sig? Vals och schottis med flickor
och pojkar i folkdräkt?”). Jag har också dansat porrdans med eller utan
sällskap fler än en gång. Dancing is the ultimate expression of joy, som
en viss vis dam sa en gång. Och en parningsritual, skulle jag vilja
tillägga.
Morgonfunderingar
22 jun 2006 11:48
Varför vaknar jag varje morgon med något som känns som träningsvärk
i hela kroppen? Och toktrött. Sebbe har börjat fatta hur man väcker mig
och jag sluddrar; “meeen hääärregud, kl-ooo-ckan e ju bara
nollsjutrettioåtta”.
Nu ska jag ta en cykeltur innan det börjar regna.
En gång gjorde jag bort mig lite
22 jun 2006 12:04
Satt och skrev en kommentar hos Señorita Chico och kom på en kul
sak. En gång för (inte så) länge sedan (som jag egentligen hoppas) var
jag på något slags livehak i Gamla stan. Såg en affisch som gjorde
reklam för bandet Placebo och på den tiden visste jag inte vad ordet
placebo betyder. Mina vänner började diskutera bandet och jag kved;
“Men vad är det där PLEJSBOW för band egentligen?” Kände mig som
Louise-Margaretha, 63.
Fredag
23 jun 2006 15:51
Var uppe tidigt och tog en långpromme med Sebbe. Hade hemskt ont i
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huvudet och gick och lade mig när vi kom in. Vaknade nyss av mobilen.
Here we go.
Sebbe och jag har lite ändrade planer; vi ska ta ett glas vin med Miss
Havre i Vitabergsparken.
Det bästa med storhelger är att alla är bortresta så man kan spela musik
hur högt man vill.
Midsommar
23 jun 2006 23:56
Så nu har jag och Sebbe firat midsommar i Vitabergsparken. Saker som
hände; två tjejer gick förbi och gullade med S och jag sa till miss Havre;
de måste vara flator. Sedan såg jag att en av dem var Mian Lodalen.
Ett gäng svartrockare spelade plötsligt Linda Bengtzing och jag var så
klart tvungen att säga hur mycket jag uppskattar kontraster.
Dagens fråga; bor alla lesbiska runt Vitabergsparken?
Midsommar eller nåt
24 jun 2006 03:42
Ikväll var jag mogen. Han smekte mig och han sa; “Du har så fin stuss”.
Jag sa; “Du vet fortfarande inte vad jag heter och jag måste hem till min
hund”.
Innan jag gick lade jag till; “Och jag är för gammal för det här”.
About last night
24 jun 2006 13:55
Mer som hände; stod med Sebbe utanför Seven Eleven (eller sjunde
eleven, om du nu vill) och ett par pojkar talade med varandra. De sa
något i stil med; “kolla hans penisförlängare, han kan säkert inte ens
springa, han ser inte ut som en riktig hund”. Eftersom jag moget
(eventuellt fegt) höll mig i skinnet sa jag ingenting men gör det nu; 1.
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Jag behöver ingen penisförlängare, därför har jag en “liten, fjollig”
hund. Har varken körkort eller vrålåk av samma anledning 2. Sebbe
springer dubbelt så snabbt som jag och är en riktig jägare 3. Sebbe är,
som man brukar säga; mycket hund i liten förpackning 4. Klipp dig och
dra upp byxorna, dina blåa kalsipper syns och de är inte särskilt vackra.
Scenario nummer två; strax innan jag skulle gå hem från Connection
småflirtade en yngling (läs: snygg blatte) med mig. Sedan föll det sig
som så att vi råkade gå därifrån samtidigt. Dessutom gick vi i samma
takt så det kändes lite löjligt att ingen sa någonting. Råkade trampa på
någon tidning eller burk eller vad det var, så det ekade i Gamla stans
tomma gränder. Han sa “hoppsan” och plötsligt kändes alltihop som en
scen ur Sex and the City så jag sa; “vill du ta en kaffe eller nåt?” Han
hade bråttom till bussen men eskorterade mig till tunnelbanan.
Zlatte
24 jun 2006 14:29

Ja just det ja; ringde “Zlatan” när jag var på väg hem. Blev irriterad
över att han inte svarade men idag kom jag på att han ju blivit av med
mobilen.
People suck
25 jun 2006 15:33
En gång till; jag hatar, hatar, hatar folk som skräpar ner. Känner mig
löjlig när jag går på något som närmast liknar en soptipp och plockar
upp hundbajan. Skärp er för fan.
Och du töntige vuxne svettstinkande karl som kör runt på din mesiga
minimoppe på cykelbanan, på fotbollsplanen och på hundängen. Fuck
off.
I’m back
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25 jun 2006 20:20
Nu har herr Kim skrivit av sig sin ilska. Låg ute i gräset (bland soporna)
med Sebbe med pennan i högsta hugg. Ilskan rinner ut med bläcket; en
mycket bra och effektfull metod. Happy Kim is back - but with a
headache.
H:fors
26 jun 2006 13:09
Nu har jag just bokat flygbiljett till ljuvliga Helsingfors. Ska på Hennas
dop, är ju inte bara farbror numera, utan även morbror. Synd bara att jag
som hundägare inte hinner stanna så länge. Finnair är verkligen billigast
och alltid bra. 2000 kr billigare än exempelvis snål-SAS. Dessutom kan
man läsa Hufvudstadsbladet. Bara en sån sak.
Uppeldad
26 jun 2006 17:54
Eftersom mobilen jag köpte för en dryg månad sedan är sugig såg jag
idag sanningen i vitögat; den kommer inte att bli bättre. Tycker det är
hemskt jobbigt att lämna tillbaks - eller klaga på - saker eftersom jag är
en sådan mes. Idag bestämde jag mig för att ta tillvara min ilska (har av
någon för mig okänd anledning varit på hemskt dåligt humör den
senaste tiden) och utnyttja den till något konstruktivt. Alltså satte jag
mig på cykeln och trampade iväg till Globen Shopping. Eldade upp mig
själv ordentligt under färden för att få sagt vad jag ville ha sagt.
Mobilen blev inlämnad och nu får vi se vad som händer. Är ganska
förberedd på att få höra att den fungerar som den ska - att modellen helt
enkelt är kass. Så går det när man överger Nokia för Sony Ericsson.
(O)Fyndigt
27 jun 2006 14:34
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Det måste vara ett trist jobb att skriva dessa (o)fyndiga rubriker i
tidningarna. Speciellt i sportbilagorna brukar de ha (tror de) finurliga
överskrifter som “Ondskahn” (då de skrev om en viss tysk
förbundskapten vid namn Oliver Kahn) eller “Klüftigt Klüft” osv. I
lokalblaskan såg jag nyligen ett reportage som fått titeln “Korvbusters”
- ett gäng korvälskare testade stans alla korvmojjar på jakt efter den
bästa korven. *Gäsp*
I’ve Just Begun (Having My Fun)
27 jun 2006 17:55
Idag (efter att ha klippt Sebbes (och mina) klor och badat honom) tog
jag själv ett renande bad - vilket jag sällan gör pga. denna känsliga hy
jag fått ärva. För att behålla min ungdomliga fräschör så länge som
möjligt smorde jag in fötterna med vaselin. Läste nånstans för en sisådär
10 år sedan att det ska vara bra. Bättre börja sent än aldrig. Kroppen
smörjer jag in efter varje dusch just pga. ovanstående anledning.
Det var lite ingående om mina rutiner.. Now tell me yours.
Vuxenskoj
27 jun 2006 21:33
Vi var nyss ute, Sebbe och jag, och träffade bl.a. Sverker - en stor,
burdus men snäll hund. Sverker är mycket intresserad av Sebbe. Han
ville ha lite vuxenmys. Han gjorde ett trevande försök till orala lekar
och Sebbe lyfte helt sonika på baktassen och fällde ned öronen. Jojo.
Många bäckar små
28 jun 2006 12:04
Ur dagens DN:
Urinbäckarna flödar ur portgångarna, fasaderna
missfärgas, busskurerna stinker ammoniak så ögonen tåras och varje
dag ser man
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unga som gamla ogenerat uträtta sina behov inför förbipasserandes
åsyn. Inte ens kvinnorna drar sig för att huka på offentlig plats.
Minns ni de här pottorna eller vad det var, som damerna skulle ha med
sig på krogen? Som de kunde stoppa under kjolen?
About fucking time
28 jun 2006 12:38
Att apor ev. får mänskliga rättigheter i coola Spanien. Den enda
anledningen till att människan behandlar djur som skräp är att de inte
kan tala (med de flesta av oss åtminstone). Tänk dig en liten mus i en
bur; “släpp ut mig, varför gör du så här mot mig?”
Tillbaks till Spanien.
Är fortfarande impad över det katolska landets äktenskapslag för
samkönade par.
“Registrerat partnerskap” - hur upphetsande låter det på en skala? “Är
du reggad?”, liksom. De värsta är dock amerikanerna när de säger “my
partner” istället för “my boyfriend/girlfriend”. Så träigt.
Friends
28 jun 2006 12:51
På grund av mina mobilbekymmer kan ni inte sms:a mig. Jag ser varken
vad som skrivs eller vem som skrev det. Och om jag ska svara kanske
det ser ut så här; “hEj. Jäg har trasig dispkay. ringis tället”.
Morning glory
29 jun 2006 09:36
“Kast med liten mobiltelefon”, bara i Finland, kamrater, bara i Finland
finns tävlingar som denna.
Igår kväll träffade jag och Sebbe Honkenponken. Trevlig, stilig och inte
minst en lång man med perfekta tänder. Alla bra är upptagna. Fan.
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Stars
29 jun 2006 23:16
Jag är inte på något sätt “starstruck” men det är ju något visst när man
möter sina barndomsidoler.
Eftersom jag är uppväxt i en småstad på västkusten blev jag till exempel
överlycklig när Elisabeth Andreasson kom och signerade skivor på Obs
1985. Synd bara att hon skrev “Kram till Jim” istället för “Kim” på
LP:n (mailade hennes bolag förra året och sa att jag var trött på det
minnet och ville ha en ny signerad LP. Still waiting). Sen är det de här
kändisarna som man inte ser som “kändisar”, som man träffat innan de
blev just “kändisar”; Magnus Carlsson till exempel. Vi är jämngamla
och uppväxta i samma håla. Och medan han klinkade Carolalåtar på
pianot på konfirmationen stod jag bredvid med stora blå ögon och
svallande blont hår (och förmodligen hängslen a’la 1987). Andreas
Lundstedt såg man ju ute i många år innan han blev Alcazar-Andreas
och Mathias Holmgren och jag umgicks i samma kretsar just när jag
flyttat till Stockholm (typ 1937) och han är fortfarande lika tjenis som
alltid (upptagen så klart) (fan). Tillbaks till barndomen ett slag. Lena
Philipsson råkade jag springa på på Liseberg 1987 och fick hennes
autograf och var överlycklig. Men den största barndomsidolen
(badabadabaa!); Carola (surprise!) träffade jag inte förrän 2003 på en
signering på Åhléns City. Jag var svettig av nervositet (!) men hon var
hemskt rar och kramades och berömde mitt halsband (ett enormt hjärta i
silver som jag fått (eller snarare krävt att få) av min kära mor.
De två största av de största - Madonna och Kylie - har jag bara sett på
håll. På scen. Samma kväll dessutom. Och okej; jag var 25 och ja, jag
försökte ta mig in på hotellet där de bodde. Både genom att helt sonika
låtsas att jag bodde där och genom köket. Men tji.
För att inte tala om LESBISKA Samantha Fox (det är fortfarande lika
kul att hon är homo!). Fick tag i henne när hon uppträdde på Sthlm
Pride häromåret och hon var hemskt rolig. Hade med mig ett
CD-omslag (någon limiterad upplaga) som hon verkade ha glömt ens
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existerade så hon visade det för sitt band innan hon signerade. Det sitter
inramat på min köksvägg nu.
Men nej; jag är inte starstruck.
Dagens fråga
30 jun 2006 01:04
Vilken var den första CD (inte LP eller kassett för oss oldies but
goldies) ni köpte? Min var Eurythmics We Too Are One (med underbara
You Hurt Me (And I Hate You). Året var 1989.
Drömmar & kostymer
30 jun 2006 12:15
Jag måste kemtvätta min kostym. Var gör man det till ett bra pris och
med bra resultat? Ni vet ju, ni fuckpumpar och sånt.
;-)
Honky skriver om konstiga drömmar idag och jag drömde som vanligt
att jag flyttade. Den här gången till en grå, tyst förort där mitt och
Sebbes fredagsnöje var att beställa en taxi och åka runt i en rondell. 80
kronor kostade det. Varför flyttar jag alltid i mina drömmar? Och alltid
till något sämre. Är jag rädd för att bli av med mitt hem, som är det
första stället jag känt mig hemma på?
What to do on a Friday night
30 jun 2006 14:36
Jag sitter på balkongen och är lycklig över att den stora lönnen håller
solens strålar borta. När jag orkat handla mat ska jag ta ett glas vitt. För
första gången har jag blommor här också. Är så thirty something. Vet ej
vad det är för sorter men de är små blå och stora vita. Försökte googla
men det var ju hopplöst, däremot hittade jag en vuxen trädgårdssajt. Är
inte riktigt där ännu, i mognadsprocessen.
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Jag trodde att sommarkrogen Before skulle ha premiär i kväll men det
var visst först imorgon. Jag som redan meddelat kamraterna vad vi
skulle hitta på i afton. Jag sa fel dessutom. Jag sa Bored. Tänkte väl på
Pet Shop Boys. Kanske går jag till Spisa hos Helena. Min vän MM
jobbar ju där. Fast inte ikväll kom jag just på.
Nej, nu måste jag gå och handla. Men jag vill verkligen inte. Och Sebbe
kan jag inte ta med mig eftersom jag inte kan/vågar lämna honom
utanför. Har ju läst om huliganerna som stal en liten en och lät sina
kamphundar ta livet av den. Bura in! Inför skampåle. Det skulle bli en
succé och en bra uppföljare till alla dokusåpor.
I am une very stylish fille
30 jun 2006 20:45
Men nu vet jag! Jag kan ju gå på Schlagerbaren som öppnar vid
Mariatorget!
Gayklubb ägnad åt schlager för killar och tjejer i alla
åldrar. Schlagervideos på TV-skärmar.
H62,
Hornsgatan 62: 21.00-03.00
Dimitri from Paris Une Very Stylish Fille
How do I look?
Very good - I must say I’m amazed
I am
A very stylish girl
danke schön
30 jun 2006 23:18
Han ringde och han sa;
“Du är en fin människa, du ger mig styrka”.
Och han är en “medelålders heteroman” som är homo.
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Sånt gillar vi.
About last night 2
01 jul 2006 13:43
Så, jag har vaknat nu. Med träningsvärk igen. ¿Por qué?
Om schlagerbaren; VARMT! Helt ok lokal. Bra musik (såklart) men
rätt kass DJ. Fantasilöst att mixa Invincible med Evighet och dessutom
inte göra det ordentligt. Hard Rock Hallelujah spelades bara en gång
även om the crowd went mad när det väl hände. Trevliga flator och
blandade fjollor. Trevligast under kvällen var nog baben som vid
Gullmarsplan frågade hur han gående skulle ta sig till Skanstull (”jag är
ny i stan”). Ville ta honom under mina vingar.
Mrs Ghost
01 jul 2006 16:12
Jag tror att det spökar. Sebbe har glott mot hallen hela dagen. Och det är
inte för att han vill gå ut. Han står i mitt knä just nu och glor helt spänd.
Ögon stora som tefat.
Skräpmobil
01 jul 2006 16:49
Skulle ringa pappa men hamnade hos nummerupplysningen. Är så trött
på min displaylösa skräpmobil.
Hoppas jag snart får tillbaks den som är inlämnad för lagning och inga
andra gamla telefoner finns att tillgå heller. Den förrförra gav jag till en
fattig kvinna i Polen och den förrförrförra fick RJ:s brors fru. Jag måste
sluta ge bort saker jag kan komma att behöva själv.
Lunchblogg
03 jul 2006 13:01
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Igår kväll hade jag ingen lust att göra något, ville bara ligga och
halvsova, men behövde lite uppmärksamhet och bekräftelse så jag gick
en sväng på Patricia. Ljuvligt att stå ute på däck. Träffade en före detta
arbetskamrat som jag inte hade träffat på länge. En A… kom fram och
fällde filmkommentaren; “du kanske inte har märkt det, men jag har
tittat på dig ett tag”. Han var trevlig. Sedan kom en äldre karl och
honom hade jag ingen lust att snacka med så jag sa till New Yorkaren
jag just börjat prata om turistiga saker med att han skulle låtsas vara min
kille.
Den äldre karln sa; “Är ni ihop? Ni ser så himla fina ut tillsammans.”
Jag sa snabbt till New Yorkaren;” Please pretend to be my boyfriend”
och det gjorde han så glatt.
Äldre karln till New Yorkaren; “Your boyfriend looks very nice”.
New Yorkaren; “He is”.
När karln hade gått sa New Yorkaren; “We better keep on pretending if
he sees us” och så tog han mig i handen och förde mig bort till sina
vänner.
Det var som hämtat ur någon film.
Sedan gick jag hem. Hade ju fått min bekräftelse.
Fick just post från skolan. Börjar läsa IT den 16 augusti.
Jeesus
04 jul 2006 18:19
Samtal från syster T. Ska läsa ett stycke ur Bibeln på lördagens dop. Så
långt allt okej. Men jag ska läsa stycket på finska. Vi vet alla hur
språket i en gammal Bibel ser ut och försök er på att läsa den på ett
språk ni inte behärskar till 100%.
Har skrivit ut texten så jag kan gå och repetera när jag är ute med
Sebbe. Annars får jag väl köra playback :)
Här är stycket, nu läser vi alla i kör:
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset
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moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi
heille: “Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän
kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan
valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” Hän otti lapset
syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.
Svenska hemsidor
04 jul 2006 22:38
Kollade i förra Qx och läste att de berömde Magnus Carlssons
hemsida och jag måste instämma. Den informativ och snygg och det
kan man sannerligen inte säga som många svenska artisters hemsidor.
Vore jag ett stort Magnusfan skulle jag älska att få höra de outgivna
demolåtarna + läsa hans kommentarer om dem.
Nina & Kims hemsida är (tack och lov) stängd just nu. Sist jag kollade,
för ett par veckor sedan (i och med att jag lekte med dem på
hundängen), var den inte uppdaterad på två år.
Cardigans hemsida är snyggare nu än den var för ett tag sedan. Då var
den verkligen bedrövlig.
Carolas site är okej, men någon borde korrläsa hennes personliga brev
till fansen. Jag säger bara sär skrivning.
Nanne (God bless her) har också en okej sida men den känns en aning
högstadiegjord. Men plus för att hon själv verkar ovanligt engagerad i
den.
Sedan finns det ju de som inte har någon hemsida alls och det är ju trist.
Hur mycket info kan man inte få ut till sina beundrare (och belackare)
för en minimal utgift!?
Dagen
05 jul 2006 12:32
Busy dag.
Ska växla pengar (eftersom NI röstade nej till €), lämna in komstymen
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för kemtvätt, köpa dopgåva, gå förbi jobbet och prata om kommande
arbete, kolla ny mobil, träffa Gucci, försöka träffa Honky och Fruhatt
(hinner nog inte eftersom jag redan är 28 minuter sen), träffa ML
(fömodligen avbokas) + avrunda kvällen med A + en flaska vin på
ängen..
Ciao.
Hemma igen
05 jul 2006 20:28
Hemma efter lång dag. Skippade kemtvätten eftersom jag insåg att det
skulle vara för varmt för kostym ändå. Får bli nåt annat snajdigt (jag har
en idé).
Var på jobbet och snackade kommande arbete. Känns så där. Men vad
gör man.
Skaffade ny mobil (NU KAN NI SMS:A IGEN!) (Gäller även Oswald.)
Har dock nytt nummer. 0704 följt av den heliga siffran följd av sista
siffran i mitt förra nummer som i sin tur följs av hur mycket jag fyller
2014 och sist men inte minst numret jag bor på på min ljuva gata. Got
it?
Lunchade med Gucci på asiatiskt ställe. Gucci var som alltid uppklädd
till tänderna (dock inte i Gucci just idag). Hon är himla fin. Har avbokat
aftonens träff eftersom mitt hem ser ut som det gör med kläder på tork
överallt och jag har en del att fixa innan min avfärd. Ja, just det - köpte
en fin dopgåva också.
Dagen som försvann
06 jul 2006 17:49
Igår kväll hade jag besök av R och hans kille-eller-vad-han-nu-är och
sent, sent kom min vän ML förbi. Lite spontant så där. Och han hade
whisky med sig. Resten är historia och jag åt frukost på McDonalds i
Solna i morse (”hej, kan jag få nåt som inte är så köttigt?”). Har ont i
huvudet. Har just beställt pizza, tänker frångå min strikta diet idag.
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Ibland bara behöver man något fett, mastigt och starkt. Idag är en sån
dag.
Sprang på “Zlatan” igår men ärligt talat minns jag inte vad som sas.
Träffade en ny Z också. Ska kanske leka med honom ikväll. En drink
kanske. Bara huvudvärken ger vika. Bara jag får min pizza. Chilipizza
har de bästa mexikanska pizzorna; Acapulco minus kött plus
champinjoner. Sebbe ska också få.
Jag spelar dansbandsmusik på hög volym.
PS Nya mobilen är super. I love Nokia.
Morgonblogg
07 jul 2006 10:45
Lovely kväll. Z stannade i 13 timmar. Trevligt att prata med någon som
lyssnar.
Nu ska jag våndas i värmen.
Gott & blandat
07 jul 2006 15:47
Jag har varit på cykeltur - rena självmordet i hettan - och hämtat ut ett
recept och handlat och badat Sebbe och mig själv och nu är jag helt slut.
Kom snart, kära höst. Nu måste jag fixa färdigt inför morgondagen. Är
lite sent ute.
Å, jag träffade snyggogrannen också, när jag var på väg till tvättstugan.
Äntligen fick jag mer sagt än “hej”. Han har semester, berättade han.
“Jag våndas i värmen”, berättade jag.
Om jag gör allt det tråkiga nu så kan jag slappa sedan. Så, off I go.
19:55
07 jul 2006 19:59
Han ringde och han sa; Jag har saknat dig hela dagen.
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Jag sa; Jasså (generat). Kom hit då.
Han svarade; Jag är där 20:28.
Helsingfors douze points
08 jul 2006 10:30
Så, kamrater. Nu sätter jag mig på flyget.
Gårdagen var ljuvlig men som vi alla känner till när det kommer till
undertecknad; träffar jag en trevlig en så är det ju “jag åker utomlands
och jobbar över hela sommaren”. Jag försöker lära mig att leva i nuet,
men visst är det svårt.
Z - du är fin och rar och har världens snyggaste mun. Miss you already.
Ska lyssna på låten, har den i mp3-spelaren.
Helsingfors 31 grader och sol
08 jul 2006 17:29
Hälsningar från Finland. Det är alltid något visst att landa på
Helsingfors-Vanda flygstation (som det ju heter på f-svenska);
“Veelkomna till Helsingforrs”. Det är varmt, varmt även här och
bebisen är fin och lik min syster som liten. Hundarna tre är sig lika. Ska
åka hem till syrran och hennes karl nu. Vet ej när jag hinner skriva nästa
gång så ha det fint! Ciao.
Dilemma
09 jul 2006 11:55
Dilemma. Jag äter bara frukt och sallad och ändå blir jag fet som en
kossa. Så tröttsamt. Såg ut som en uppstoppad korv i mina relativt NYA
fräscha kläder så nu fick jag gå igenom min fars garderob. Är rätt
snygg. Men svettig. Nu ska jag på dop och jag ska läsa mitt bibelstycke
med elegans (kan det nästan utantill vid det här laget). Ha en happy
lördag.
And I think of you.
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Nattblogg
10 jul 2006 01:38
Har haft en hektisk vistelse och om bara några timmar sätter jag mig på
planet hem. Saknar Sebbe så klart men man hinner inte tänka så mycket
under sådana här korta vistelser. Har dock sovit gott för första gången
på evigheter. Trots hetta och icke-egen säng.
Underskattad sysselsättning: sitta på balkongen med fötterna i fotbad
och dricka sprit med föräldrarna talandes om svunna tider med tre
hundar av olika storlek rännande omkring.
En sak har jag hunnit tänka på; hur glad jag är över att jag är jag och
lever det liv jag lever. Man glömmer så lätt bort allt det man uppskattar
i livet och jag uppskattar verkligen allt det jag av egen kraft (och den
hjälp jag fått av The Powers That Be så klart) åstadkommit sedan jag
anlände till Stockholm med endast en resväska som nittonåring (ca
1939). Jag har det bra och jag är rätt bra trots att jag mår crap mellan
varven.
Nu ska jag försöka få en av hundarna att sova i gästrummet med mig.
Home
10 jul 2006 19:49
Jag är hemma och mår bra. Sebbe och jag ska åka och träffa Z nu så jag
hinner inte säga så mycket mer. Hörs imorgon :)
About the trip… and then some
11 jul 2006 08:32
Sebbe och jag är hemma igen efter en trivsam kväll hos Z. Skulle sova
kvar ett tag då Z for till Arlanda för att resa söderut men Sebbe gjorde
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omedelbart klart för mig att han minsann inte tänkte sova mer så vi satte
oss på bussen och åkte hem.
Om gårdagens flygresa; drama - fick tömma väskan på
Helsingfors-Vanda flygplats och mina grejer skannades tre gånger innan
jag fick passera tullen. Turbulens strax öster om Åland. Satt bredvid en
ytterst pipinett finländsk DONNA strax under 40. Hon var en sådan där
med perfekt makeup (som hon bättrade på innan hon klev av planet) och
det blonda håret hade perfekta korkskruvar. Hon hade säkert lockat sig i
timmar innan sin tripp (hade jag blivit född dam hade jag förmodligen
varit lite som hon). Tänk att det tar längre tid att åka från Arlanda till
Globen än att flyga från Helsingfors till Stockholm: 45 minuter. Man
hinner just få in en liten flaska vitt, fukta läpparna och sedan är det dags
att förbereda sig för landning. Och 1000 kr kostar det med Finnair så
jag har ingen ursäkt att inte hälsa på guddottern min oftare (vad gör man
av med under en helg i Stockholm, liksom). Växlade € till SEK på
Sthlm Central och han bakom disken flirtade VILT och applicerade
lypsyl oftare än jag gör (=ohälsosamt ofta).
Även om en del av mitt arma hjärta alltid kommer finnas på andra sidan
Östersjön känns det jämt som att komma hem då jag landar på Arlanda.
Som att jag kan andas bättre. Som att jag är stolt över min stad. När jag
sedan befann mig på tunnelbanan där vi trängdes som soltorkade
tomater i en glasburk glömd i ett hett dike och SL hade inställda tåg på
grund av vagnfel - då visste jag att jag verkligen, verkligen var hemma.
Ännu en dag som försvann
11 jul 2006 18:42
Även om jag varit uppe sedan 07 känns det som att dagen gått i ett huj.
Har tokstädat + varit ute och cyklat. That’s it.
Aaah, och varit med om drama på banken men det orkar jag inte skriva
om just nu. Men dramatiskt var det. Eller tja, så där.
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Comviq
13 jul 2006 12:29
Så ja, nu har jag tagit bort den enerverande signalen som hördes i luren
när man ringde mig. Sicko av tele2 att lägga in den bara så där “nu har
vi lagt in en signal åt dig”. Åt helvete med era hemska signaler. Låt mig
vara.
Somalia
13 jul 2006 20:10
Jag såg en snutt av programmet Sju soffor i Tensta på SVT. En ung
gosse undrade varför de inte firar jul i (den muslimska) familjen.
Mamman sa att de inte gör det helt enkelt varpå gossen replikerade; “Ni
är somalier, jag är svensk”.
Hur rart som helst ju.
Bo
14 jul 2006 12:18
Jag sov o så gott och ville fortsätta med det men blev väckt av någon
från Dagens Nyheter som sökte Bo. Det vore så härligt att låtsas vara
den de söker. Och vara ett miffo. “Jeu, hellou, jeug heiter Beu och jeug
vill icke heu neugen prenumerateuon. Eir blaska seuger sämre än min
freu”.
Nikofri
14 jul 2006 15:08
Jag håller på att avveckla mitt snusande. Det betyder att jag är på ännu
sämre humör än vad jag brukar vara. Så se upp.
Eftermiddagsblogg
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14 jul 2006 17:09
Min slutliga destination
Ännu okänd
Dold i fåfänga
Färdas vidare
Och längtar
Efter platsen
Där jag kan känna
Mig fri
Att stanna
Jag som hoppades att ingen hunnit läsa nikofri-inlägget men tji fick jag
och nu gör jag alla besvikna. Kom på att jag ska dricka vin ikväll så
idag är ingen bra dag att sluta snusa. Imorgon kanske är en bättre dag.
Har man väl bestämt sig för att bli nikofri går det rätt lätt. Jag rökte (fy
fan så äckligt) i många år och halvslutade var och varannan vecka men
så en höstdag för lite drygt sex år sedan fimpade jag, snusade någon
månad och lade sedan av helt och det gick jättelätt.
Jag och min vän MM slutade - av en ren slump - samtidigt. jag sa; jag
har varit nikofri i två veckor. Han svarade; “hahaa, och jag i tre”.
Började snusa i höstas när jag var depri. Behövde nåt som gjorde att jag
ville kliva upp på morgnarna (how sad is that..) men snart så. Ska vara
hemma hela helgen så då lägger jag av.
Mail från Z: “Jag saknar dig enormt mycket”. :-) Jag upprepar:
“Enormt”. “Mycket”. :-)
Bare
14 jul 2006 19:37
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Om du har hjärtesorg någon gång. Let me rephrase that. Nästa gång du
har hjärtesorg; lyssna på Annie Lennox Bare-album. Fantastiskt bra.
Det krävdes ett krossat hjärta för att jag skulle kunna uppskatta skivan.
Inte nu alltså. Nu har jag inget krossat hjärta. Bara en bultande le.. ett
bultande hjärta.
Just do it
15 jul 2006 12:03
I natt drömde jag att en tjej anmälde mig för sexuella trakasserier.
Önsketänkande från hennes sida, antar jag.
Det var en hemskt konstig dröm. Och lång. Sedan väckte Sebbe mig
genom att sitta bredvid mig, glo, och låta så där som bara han kan;
“mmmmm”.
Idag ska jag vara mogen och göra mogna vuxensaker. När Sebbe nu är
så gott som rumsren (inte en enda olycka sedan jag kom hem från
Finland) kan jag ta fram mattorna igen. Underbart. Måste bara tvätta
dem först.
Har redan hunnit säga upp mitt förra mobilabonnemang, och klockan är
inte ens 12. Tänk då så mycket jag kan få gjort idag :)
Daily K
15 jul 2006 14:27
Var i city för att uträtta ett ärende och så var det lördagsstängt! Vad är
det för skämt? Gick och lunchade kinamat istället.
Träffade två unga gossar som ville leka med Sebbe nyss. Den ene sa;
“Mamma tycker inte om hundar för i hennes land äter hundar
människor. De hoppar på en på natten och dödar en. Jag har sagt till
henne att i Sverige är det inte så. Det beror på hur man uppfostrar dem”.
Han var kanske sex år.
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En dröm
16 jul 2006 12:50
I natt drömde jag en hel långfilm. Tror den handlade om någon typ av
etnisk rensning. Jag fick packa ihop mina saker och ge mig av och jag
var noga med att få med mig matsilvret. Den försvunne mannen kom
tillbaka till sin kvinna och döve son David (med spanskt uttal). Väldigt
omständigt alltihop. Det sattes eld i de lägenheter som beboddes av folk
som skulle skickas iväg. Grannarna applåderade och det var
karnevalstämning.
Måndag
17 jul 2006 15:57
Idag är det ny vecka och nytt liv.
Detta är den officiella renlevnadsveckan.
Noll nikotin, noll koffein, noll alkohol, minimalt med socker och
kolhydrater, långpromme på morgonen, powerwalk eller cykeltur på
dagen, långpromme på kvällen. Shitpomfritt om jag inte är snygg och
smärt lagom till augusti.
Kikärtor & bågar
17 jul 2006 23:37
Jag var och fixade nya glasögon idag eftersom de förra *råkade ut för
en olycka*. De blir likadana fast en aning svartare bågar.
Nyss lyckades jag bränna två deciliter kikärtor som kokades efter tio
timmars blötläggning. Lyckas då med allt.
Men; jag har varit nikofri idag. Och yr. Och lite sjuk i musklerna. Men
det går ju över på tre dagar så.. Två kvar :)
Har talat med Z också. Två gånger. Kom hem nu.
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Heal Me
18 jul 2006 11:24
Jag var uppe i god tid för att få healing. Det var några år sedan sist. Har
enorm huvudvärk just nu. Och ont i knät, konstaterades det och just igår
hade jag fruktansvärt ont i det högra, det är dock bättre nu + ont i ett
inre organ. Det är också sant.
P.Å.D.
18 jul 2006 15:56
Det här är en sådan där panikångestdag. Vill bara vara i fred. Har till
och med stängt av mobilen.
En onsdag i mitt liv
19 jul 2006 18:23
Idag har jag;
- hämtat ut mina glasögon (igen)
- varit på jobbet och pusslat ihop arbetstider som funkar med mina
studier
- lunchat med Gucci (I love you, darling) (hade glömt hur trivsamt det
är att äta lunch och småskvallra i en halvtimme)
Min “healare” ringde och ställde en intim fråga. “Ja, det stämmer, är det
healingen det beror på, wow”, sa jag.
För övrigt mår jag tusen gånger bättre än igår. Bror och mor ringde och
undrade hur det stod till egentligen och min vän R kastade sten på mitt
vardagsrumsfönster igår kväll då jag hade stängt av mobilen (har ingen
fast telefon, det ringde ju aldrig på den ändå).
Syksy, sonbahar, Autumn
20 jul 2006 12:21
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Å, det regnar! Underbart! Snart är det höst och det känns ljuvligt. Det
blir mörkt och folk klär äntligen på sig. Man kan sitta inomhus och höra
regnet piska mot rutorna. Levande ljus, en bra platta, rödvin och ett
schysst hångel i soffan.
Jag älskar hösten. Det är två månader dit men förhoppningsvis går det
fort.
Långt borta
21 jul 2006 02:38
Han satte sig vid datorn på internetcafeet och han skrev; “vill hem till
dig”.
Sedan klickade han på “send”.
Fredag morgon
21 jul 2006 09:45
Det ljuvliga det-är-snart-höst-vädret fortsätter och jag njuter.
Funderar på att formatera om hårddisken på laptopen så att jag kanske
får den trådlösa uppkopplingen att fungera igen. Blir rabiat när saker
inte fungerar. Ska ta mig en titt på eländet nu.
Detox
21 jul 2006 14:32
Å, vad jag är nikotin-, koffein- och alkoholfri. Snacka om att rensa hela
systemet. Typiskt mig; allt eller inget.
"Mysig" hemmakväll?
21 jul 2006 21:02
Eftersom jag börjar jobba imorgon (och jag gör det enbart för pengarna)
har jag hemmakväll allena. Tänkte att jag för en gångs skull skulle
knäppa på tv-apparaten innan sängdags men det visas ju inget intressant
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alls. Hade önskat en sådan där myyysig feel good-film men SVT1 visar
Jurassic Park, SVT2 en massa nyheter och så kallade sportnyheter (jag
såg redan Aktuellt 18), TV3 visar någon typ av actionskräp, TV4 visar
(det absolut ÄCKLIGASTE); buskis, TV4+ visar en serie och jag orkar
inte med serier, detsamma gäller Kanal 5 osv. osv.
Vad ska jag göra? Se en film jag har i hyllan? Eller ta sömnmedicinen
(ja, om jag ska upp tiiidigt så behöver jag all hjälp jag kan få) redan nu
och däcka?
Dessutom har jag ont i högra delen av käken och ända upp till örat. Jag
tror det beror på mitt ihärdiga tuggummituggande så här i detoxtider.
Back in business
22 jul 2006 07:10
Så jag är nu tillbaka på jobbet och jag möts av; en trasig (viktig)
dataskärm, två datorer slöa som få pga. avsaknad av defragmentering
och viruskoll, nya fåtöljer (!) vid datorerna som är helt omöjliga att sitta
i om man vill nå upp till tangentbordet, ny fin kaffebryggare som jag
ganska snabbt lärde mig att sätta igång (koffein är ok på jobbet).
Slutligen fann jag min lönespecifikation och alla de där siffrorna fick
mig på bra humör så jag ska inte klaga. Jag är här enkom för att håva in
cash.
För övrigt; katastrofdålig natt. Tog knock-you-out-medicin men inget
fungerar på mig. Jag skojar inte. Första gången jag tog något mot
sömnlösheten fick jag en fyra gånger så hög dos som man brukar börja
med. Jag var fortfarande pigg som en lärka. Eller var det mört? Nåja, kl.
är 07:15 så förlåt mig. Jag har gått igenom alla de vanligaste preparaten
och kommit till en pipettförsedd förpackning med en massa röda
trianglar men inte ens den kan få mig att sova. Jag har provat allt; att
vara helt utmattad, lägga om kosten, inte dricka alkohol eller koffein,
inte äta sent, motion, avslappningsmusik (då ligger jag där och ler; “gu
så vackert med stråkar”) och till och med att räkna får. Jag antar att vad
jag borde försöka med på allvar är meditation och avslappning. Men hur
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gör man? Jag har haft samma problem sedan jag var barn och jag vet
inte vad det beror på men jag antar att något oroar mig. Men vad?
Lunchblogg
22 jul 2006 12:51
Tillbaks från dagens lunch; currynudelsoppa med kokta morötter och
grillade vitlöksklyftor. Simpelt men smarrigt.
Har jobbat med WD - ett lyckopiller i litet format med enorma bröst som just skuttade iväg till något jippo med indonesiska ambassaden.
Det är tur att man har bra kollegor.
Har kollat en del i tidningar och magasin som jag inte bläddrat i under
hela min frånvaro från detta bygge. Vi har annonser i en drös tidningar
och har därmed en enorm hög skvaller- och modemagasin här på
kontoret. De äcklar mig faktiskt. Ett magasin som Stureplan som listar
de 100 mest stilsäkra människorna i stockholmsnatten. Vem bryr sig?
Eller blaskorna med amerikanska tonårsstjärnor… Alla ser likadana ut
och vem bryr sig? “St Tropez - är världens främsta jetset-ort förstörd?”
Vem bryr sig? Libanon bombas sönder och samman i just detta nu.
Libanon är förstört.
Bag Lady
22 jul 2006 19:39
Jag köper inte kläder särskilt ofta, däremot är jag noga med att jag har
en snygg och bra väska. Därför har jag en rätt rejäl samling i skåpen i
hallen. Ikväll har jag roat mig med att gå igenom och tömma dem en
efter en. Hittade en del kul saker; en bok som måste ha tryckts fel - när
jag kom till sista sidan slutade berättelsen tvärt, Utan punkt ens; viktiga
papper och plåster och i en väska (som inte var min) hittade jag
gammals snus, ett oöppnat gammalt cigarettpaket och en massa
kondomer.
Sånt roar jag mig med en lördagskväll som denna.
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På vakt & jakt
22 jul 2006 22:26
Sebbe har just varit ute och jagat två harar. Han är en riktig jägare och
han vaktar hemmet med elegans. Inte en chans att en objuden gäst
skulle ta sig in i denna borg. Vid minsta lilla ljud i trappuppgången
stirrar han bestämt mot dörren tills ljudet avtagit. Ja, jag känner mig
trygg.
Pride
23 jul 2006 07:09
Tänk att de kastar avföring på Pridedeltagare i Riga. Så nära men ändå
så långt bort. Jag ska gå i den där jävla paraden tills man - åtminstone i
Europa - kan göra det utan att få skit för det. Bokstavligt talat.
Väntar fortfarande på att Stockholm Pride ska höra av sig och fråga om
jag vill skriva för dem i år igen. Annars skriver jag för någon annan.
Eller för mig själv.
Sex & gummi
23 jul 2006 12:08
Under min frånvaro från jobbet roade sig någon med att droppa ner en
massa kondomer genom postfacket till mitt skåp. Vet ej vem. Jag
behöver inga preventivmedel. Jag har inget sexliv. Men en vacker dag,
kanske.
Weird
23 jul 2006 20:12
Jag var ute och handlade och när jag genade genom skogsdungen nerför
slänten stötte jag ihop med en sådan där vän man inte ringer varje dag
men tycker mycket om ändå + en bekant.
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“Vad gör ni här?” frågade jag.
“Vi bor här”, sa de i kör.
Underbart; nu har jag en finlandssvensk flata + en dito fjolla runt
hörnet. Och inte minst en dam-chihuahua som Sebbe kan bekanta sig
närmare med (de träffades en kväll då samtliga ovanstående var på
besök hemma hos oss och det var INTE kärlek vid första ögonblicket
mellan Sebbe och Elsa men de kanske kan bli vänner åtminstone).
Dagens samhällstjänst
25 jul 2006 14:30
Lämna in kvarglömd plånbok på Ica Globen.
10 saker
25 jul 2006 17:11
Jag är lat
Jag är pålitlig
Jag är inte så blyg som man kan tro, bara reserverad till en början.
Sedan står jag gärna i centrum
Jag talar ofta sluddrigt och för snabbt
När jag är nere tröstäter jag + shoppar sånt jag inte behöver eller
egentligen har cash till
Jag har alla tre Spice Girls-skivor
Jag har alla 11 solo-Spice Girls-skivor
Mitt vardagsrum går i ljuslila
Folk får ofta för sig att jag är dryg innan de lär känna mig
Jag tänker för mycket för mitt eget bästa
About last night 3
27 jul 2006 12:49
Kvällen med B blev en helkväll. Satt på Torget. Blev hungrig och det
var antingen äta onyttig mat eller åka hem. Jag valde onyttig mat.
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Frågade vad de hade för vegetariskt på menyn och servitören började
läsa upp rätterna;
“Grillad haloumi bla bla bla.”
“Apapap! Stanna där, grillad haloumi - ja tack.”
Sedan skulle plötsligt de flesta av mina vänner komma till Torget och
snart var bordet fullt av de små liven.
Avrundade på Connection.
Ibland säger man saker som uppfattas fel. Som igår.
Jag till yngling i baren; “Är det varmt här eller är det bara jag?”
Minns ej vad han svarade men det var något i stil med att jag skulle vara
het.
Annan yngling i baren; “Jag gillar din ring i örat.”
Jag bet mig i läppen då jag insåg att jag var på väg att svara; “Det gör
min hund också”.
För övrigt; har sagt det förr men jag säger det igen. Folk har ingen
humor.
Fredag morgon & lite gnäll
28 jul 2006 07:08
På jobbet. Å, vad jag längtar efter kyla. Tänk att kunna ta tre steg utan
att vara redo för en dusch.
Andra irriterande saker;
- TV-apparater som står på fastän ingen tittar
- TV-apparater som står på bara-för-att, trots att det visas något
ointressant
- Sportjournalister som rabblar sportnyheter som handlade det om
livsviktiga saker
- Folk som går långsamt
- Folk som stannar direkt efter rulltrappor
- Folk som skräpar ner (igen)
- Israel/Palestina
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- Att datorerna på jobbet fått en spärr som innebär att jag varken kan
viruskolla eller defragmentera. Datorerna är slöa som på åttiotalet och
personen som får betalt för att ha koll på dem har noll koll
- Dålig reklam
- Att fisken i reklamen (som hänger i t-banan) för Bleking Tekniska
Högskola heter Blowbo. Jag är nog inte den enda som läser något helt
annat (bra reklam iofs, annars hade jag ju inte noterat den)
- Att alla säger I love you i amerikanska filmer. Gör de verkligen det i
verkligheten over there?
- Att folk är så himla oartiga
Powernap
29 jul 2006 12:02
Jag tog lunch och lade mig på golvet i hallen här på kontoret och jag
somnade direkt. Drömde märkliga drömmar med erotiska inslag. Det är
allt jag minns.
18:04
29 jul 2006 18:08
Hundvakten + pojkvän + Sebbe mötte mig utanför jobbet. Så lovely.
Samtal från Grekland: Z vill bjuda mig på höstresa till Köpenhamn. Så
lovely.
Det händer mycket bra saker just nu.
Jag tackar och tar emot men undrar lite vad jag gjort för att förtjäna
dem.
Arbete
30 jul 2006 11:00
Jag kan pga. tystnadsplikt inte aslöja för mycket om mitt arbete (mycket
känslig bransch) men låt mig säga så här; folk är så himla korkade. Och
tröga. Och de mumlar och de är perversa. Bitterheten frodas i detta land.
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Jag skulle vilja starta en skola där människor får lära sig hur man
lämpligast beter sig för sitt eget bästa.
19:29
30 jul 2006 19:29
Jag tänkte vara så där duktig idag efter jobbet. Tänkte tvätta osv men
fick ingen tvättid. Får bli imorgon. Satt på balkongen och skrev istället.
Tills solen tittade fram på andra sidan den enorma lönnen som skyddar
just min balkong större delen av dagen. Inne med persiennerna nere.
Höst, höst, höst. I love you.
Skola
30 jul 2006 20:57
Om en och en halv vecka börjar skolan och jag börjar bli lite nervo. Jag
har inga direkt fiiina minnen från min skoltid. Och nu ska jag läsa
webbproduktion. Tänk om alla i klassen är sådana där jobbiga unga
datanördheteropojkar. Hur ska det gå? Jag hoppas att det finns många
töser i klassen. Eller trevliga fjollor. Bara inga jobbiga skräniga
människor.
Tur att jag har Stesolid. Jag behöver all hjälp jag kan få.
Jag har aldrig riktigt utnyttjat mina resurser eftersom min skoltid mest
gick åt till att ta mig till och från skolan med så få ångestattacker som
möjligt. Därför har jag en del luckor i min så kallade allmänbildning,
något som jag försöker ta igen genom att läsa framförallt historieböcker
hemma. Samt sådana där “vad varje svensk bör veta”-böcker.
Började läsa spanska för ett par år sedan som mjukstart eftersom jag
visste att jag skulle komma att vilja plugga igen. Valde spanska för att
a) jag kunde redan en del och ville verkligen lära mig språket
b) språk har alltid varit min starka sida, alltså spelade jag så att säga
redan på min spelhalva och hade inte jättesugigt självförtroende
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Jag fick MVG men kände inte att jag var värd högsta betyg. Varför är
jag alltid så? Varför kan jag inte bara känna; “gud vad jag är bra, MVG
because I’m worth it”?
Måndag morgon
31 jul 2006 07:16
Klockan ringde 05:30 och jag snoozade till kvart i sex.
På med kläderna och ut med Sebbe som trippade varsamt i det daggvåta
gräset.
In igen, packade väskan och gick till tunnelbanan. Solen trängde sig in
under kepsen och jag satte mig trött på den provisoriska
tunnelbaneperrongen (SL bygger om). Skönt att slippa
morgonrusningen. Tåget var näst intill tomt. Drygt 10 minuter senare
klev jag av vid Hötorget och sneddade över Malmskillnadsgatan ner till
Oxtorget. Tryckte in koden, klev in på kontoret och småpratade med
kollegan F medan jag väntade på att vattnet till snabbkaffet skulle bli
redo. Slog mig ner vid datorn och såg 07-nyheterna på TV4 medan jag
snabbt bläddrade igenom Dagens Nyheter. Det skrivs mycket om
gayfrågor nu. Pridevecka och valår. Då gäller det att ligga i.
Pride ja. Ska ni gå?
Det bästa; man kan få gratis massage varje dag (om man talar om
kärlek, relationer och sex). Det är väl en anledning om någon :-)
Kollade programmet på hemsidan.
Linda Lampenius spelar under invigningskvällen på onsdag.
Invigningstalet hålls av Amelia Adamo och Jan Guillou (but why?) och
uppträder gör för hundrade gången Shirley Clamp samt Lill-Babs (!).
Vips var klockan halv åtta så jag slog på SVT för att kolla nyheterna.
Väntar på min kollega P. Han kommer strax.
Lunch på UTV
31 jul 2006 10:51
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Ska strax gå på lunch och passande nog hittade jag en site med en massa
vegetariska GI-recept (det finns köttiga rätter också).
I eftermiddag ska jag slå till på halloumi med bulgursallad. Till lunch på
jobbet blir det nada. Hinner inte. Åt ju frukost för ett tag sedan;
havregrynsgröt med äppelmos.
Jag har ansökt om semester i september. Köpenhamnsweekend :-)
Hundvakten är redan informerad.
Ikväll ska jag på bokreleaseparty hos Normal Förlag. Tänkte ju att de
ska få den stora äran att ge ut min bok. Jag ska snart berätta mer om
den, måste bara komma lite längre med arbetet. Är väldigt dålig på att
tala om ofärdiga projekt. Helst ska allt vara klart igår.
Working fag
31 jul 2006 12:12
Jag sa något inte helt positivt om någon på min arbetsplats, varpå min
kollega P utbrast;
“Härligt att se att den gamla Kim är tillbaka”.
“Men vad då, jag har väl aldrig varit känd för att vara elak?”, undrade
jag.
“Nej, men att du säger som det är. Det är ett tecken på att man bryr sig”.
Jag är oerhört trött på människor som gnäller över rådande
omständigheter (som är arbetsrelaterade). Börja med att göra ditt jobb
ordentligt och klaga sedan. Om XX fick en tillsägelse för några år sedan
som hade just med dennes arbetsprestation att göra, och vederbörande
sa sig veta själv att jobbet inte sköttes vidare bra, varför får detta då
fortgå år efter år?
Själv är jag en sådan som gör det bästa av situationen (allvarligt) och
lägger ner alldeles för mycket energi på något jag aldrig får cred för. Jag
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är ju en sådan ljuv liten blomma som ofta förbises. Det + människor
som den jag beskrev ovan leder ju till att man tappar motivationen helt.
En annan sak är den så kallade ledningen. För fem år sedan kom jag
med en massa förslag till förbättringar men fick noll feedback. När
sedan dessa gamla - av mig kläckta - idéer kommer upp på tapeten ett
halvt decennium senare, signerade någon annan - då blir jag rasande.
Jag har egentligen ett väldigt trevligt jobb men jag vill hävda att den
sega ledningen förstört det mesta. Framförallt gemenskapen som en
gång i tiden gjorde det till ett rent nöje att gå till jobbet.
En konkret miffogrej som hände innan jag blev sjukskriven; jag blev
ombedd att utforma ett gäng annonser och satt och gjorde dessa hemma
långt in på nätterna. När jag sedan skickade in dem gick det en vecka,
två veckor och tre veckor utan att jag fick någon respons. Ringde upp
och undrade vad som stod på. Blev kallad till ett möte och det visade sig
att de många kockar som kokar denna SOPPA som vanligt hade haft
bristfällig kommunikation och jag hade kommit i kläm. Fick en check.
Sedan satte jag mentalt punkt för mig själv på detta företag. Jag ska
göra mitt jobb, inte bry mig om annat, och sedan gå hem.
När jag pluggat färdigt är det bye bye.
Intervjun
31 jul 2006 14:04
För några månader sedan blev jag intervjuad om min hemsida och mitt
bloggande och jag har just fått det färdiga resultatet i min hand. Ska
lusläsa det hemma på balkongen. Nu ska jag strax hem. Sebbe är hos
hundvakten och jag ska tvätta så jag har något glammigt att ta på mig på
bokreleasen ikväll.
Hoppas ni har en härlig dag.
Ciao.
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Error
01 aug 2006 07:15
Det blev ju fel igår. Det stod fel i den inbjudan till releasefesten jag fick.
Den äger rum först ikväll. Jag och Gucci gick på Pet Sounds istället.
När jag kom hem var det drama med Sebbe. Han brukar få gå lös tidiga
morgnar och sena kvällar då det inte finns så mycket distraktioner
överallt men igår kväll fick han syn på en av alla de där gigantiska harar
som stryker omkring i kvarteret och vips satte han fart efter den. Genom
ett buskage, ut på en parkering och så såg jag honom inte mer. Visste
inte vad jag skulle ta mig till i mörkret men plötsligt såg jag något
komma emot mig och det var min älskade hund.
Citat
01 aug 2006 10:11
“Jag tycker nog att världen är konstigare än vad jag är”
Underbart sagt av transsexuella Erica Zander i nya numret av QX.
Gott & Blandat
01 aug 2006 12:25
Tog en promenad med min kamrat B från Österrike på lunchen. Kollade
lite böcker på Akademibokhandeln. Vill ha så många men har säkert tio
olästa böcker som ligger hemma och väntar. Just nu läser jag Jenna
Jamesons Att älska som en porrstjärna.
Igår & idag
02 aug 2006 12:09
Bokreleasen var trevlig. Blev mycket positivt överraskad av Tiina
Rosenberg. Hon var jättetrevlig och rolig. Skäms lite över att jag gått på
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medias beskrivning av henne som rikets häxa nummer ett. Köpte hennes
bok; L-ordet, mest för att jag aldrig läst en queerig bok skriven ur ett
lesbiskt perspektiv.
Jerker Dalman, som släppte boken Extra Allt, var så rar, så rar. Man kan
inget annat än tycka om honom. Han var trevlig också, och visade sig
ha samma humor som jag. Han bjöd mig på ett seminarium på fredag.
Köpte även hans bok, mest för att jag aldrig läst en tecknad bok
(överhuvudtaget) med träffsäkra, humoristiska texter.
Unni Drougge, 50, spanade in min bringa.
Efteråt träffade jag lite snabbt Hundvakten med vänner. En halv drink
hann jag med innan de senaste dagarnas tidiga morgnar på UTV gjorde
sig påminda. Som jag har sovit. Skönt att känna sig utvilad. Vaknade av
att Sebbe låg på rygg med baktassen mot min axel. Framtassarna så där
haraktigt uppdragna över den egna bröstkorgen. Baktassen for fram och
tillbaka i snabb takt och han skällde med stängd mun. Han drömde väl
att han var ute och jagade harar.
När vi nyss var ute och spatserade mötte vi en man på 80+ som bor i
samma trappuppgång. Han var helt klädd i ljusblått och vi diskuterade
hundar ett slag. “Tänk om alla människor kunde vara lika positiva som
hundar är”, sa han. Jag höll med. När pratade jag med en man på 80+
senast? Typ aldrig.
"Kom ut, ge dig själv en chans"
02 aug 2006 15:25
Nu ska jag fräscha till mig och börja ta mig till parken. Ska först träffa
min vän MM och ta ett glas vin i det gröna. Sebbe ska med. Eftersom
Pridepark lär vara större i år med mer gräsbetäckta ytor kan vi nog hitta
ett lagom lugnt ställe att bygga ett tillfälligt bo på.
Idag undrar jag: Hur känns det att i pressen bli omnämnd som “Anna
Books vän“. Att “vännen” sedan anses vara “ett av Pridefestivalens
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stora dragplåster” får mig att undra om jag missat något.
Jag tycker faktiskt att årets pridelåt, “Kom Ut”, är lite trevlig. Härlig
video. Ryser till och med lite vid tonartshöjningen.
Passa på
Sparka upp din dörr
Och kom ut
Happy Pride, kamrater.
Lili & Susie
03 aug 2006 08:21
Hade en väldigt trevlig första kväll på Pride.
Sprang på Österrike-B, Aronson (som tycker att jag är “söt och rolig“),
Jonaz, Jennie (”Ska du inte gå in i parken?” “Nej, jag ska se Madonna i
Rom” “Fan också”) och några till.
Härligt att umgås med MM. Förr i tiden var vi som Lili & Susie men
numera jobbar vi alltid om varandra. Jag blev lite rörd när hans sambo,
ML, dök upp. Han hade varit bortrest och de hånglade vilt. MM:s
vänner kom ihåg mig för en gångs skull. De kom inte ihåg mitt namn
men de visste att vi hade träffats förr.
Annars var det sig likt; krimskrams, politiska partier, butchiga flator
med hysteriska frisyrer, fjolliga ynglingar från landsbygden, Shirley
Clamp, stiliga karlar osv.
Lill-Babs var väl trevlig men jag har aldrig förstått hennes “storhet”.
Är på jobbet nu, fast bara halva dagen, och sitter vid den lååångsamma
datorn. Det tar en evighet att öppna en sida. Har en arbetsblogg
(jättehemlig) (bara för att jag måste). Den är full av crap. Dagens inlägg
heter Italians do it better. Vad vet väl jag, liksom. Jag är sur för att jag
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tog med mig fel nycklar. Kommer inte åt mina havregryn - ingen
frukost.
Ikväll är det äntligen schlagerkväll i Pridepark. Mihai Traistariu
(”Tornero”) kommer. Lordi kommer ej (upptagna). Kikki kommer
säkert. Det är spännande. Lite som julafton.
Oxtorget
03 aug 2006 11:12
Det bästa med mitt jobb är läget. Det tar tre sekunder att trippa ner till
Wrap World och handla en grekisk wrap.
Kvällstid ser man prossor på Malmis (de har inte alls lämnat gatan) och
man börjar känna igen dem så till den milda grad att man undrar om
man ska hälsa eller inte. I början sa de; “blowjob?” men nu vet de att
det är kört.
Jodå, Kikki kommer ikväll, skriver Aftonbladet. Hoppas på Lena
Philipsson.
Daily K
03 aug 2006 16:49
Idag har jag;
- varit ute med sopsorteringen
- tagit långpromme med S
- spelat After Darks Det är då jag älskar dig på hög volym
- smuttat på ett glas vitt
- känt svetten rinna längs ryggen
- duschat
- förhandsbokat en CD + en bok
- mailat med Z
- saknat Madrid
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Nu ska jag;
- äta halloumi
- dricka upp mitt vin
- spela After Darks En natt i Madrid på hög volym
- åka till Pridepark och njuta av underbar musik
- räkna ner dagarna tills Z kommer hem (fem)
Torsdag
04 aug 2006 00:55
Har haft en underbar schlagerkväll.
Det bästa; Ami (”Fantasiaa”) & Monica (”Lapponia”) Aspelund fick
mitt blåvita hjärta att slå lite hårdare.
Roger Pontare var en överraskning.
Aronson var en gentleman som vaktade mitt toabersök vid Mariatorget.
Talade med Jerker som återigen bjöd mig på seminariet imorgon.
Träffade Oswald (bara andra gången men det kändes som tolfte).
När Kate Ryan sjöng slog jag numret til min vän RÅ (och höll mobilen
mot högtalarna) som skickade ett sms; “Är hon där!?”.
Lasse Berghagen var också en överrakning.
Nu; nighty. Trött och lätt berru.
Retrospective
04 aug 2006 11:01
Har just varit ute med S. Är helt slut i kroppen - det är väldigt
ansträngande, rent fysiskt, att prajda. Får se hur det blir med seminariet
om ett par timmar.
Någon brände mig med en cigarett igår. Det gjorde väldigt ont och idag
har jag ett fult brännmärke på höger pekfinger. Håll era cigg i styr,
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rökande huliganer!
Jag fick veta igår, av A, att B som dejtar A tidigare har dejtat C trots att
denne är tillsammans med D. B har dessutom sett D hångla med andra
trots att denne alltså fortfarande är tillsammans med C. Jag vet således
alldeles för mycket för mitt eget bästa. Ska jag säga något till C? Eller
D? Eller båda? Eller ingen? Ska jag lägga mig i? Kanske har de ett
öppet förhållande?
Om någon skulle se min framtida boyfriend hångla med någon annan
skulle jag vilja få veta det. Och boyfriend to be; jag skulle aldrig
acceptera något slags öppet förhållande. Jag vill vara the one and only.
Jag är mycket gammaldags på den punkten.
Nu ringde A. Vi ska gå på seminariet så nu måste jag duscha och
parfymera mig. So long.
21:34
04 aug 2006 21:39
Kvällen tillbringas med ML på balkongen. Beställde hem sallad (!) och
dricker vin. Meningen är att vi ska gå ut men hur jag ska orka vet jag
inte. Energinivån är inte särskilt hög just nu.
00:38
05 aug 2006 00:44
Nej, jag orkade inte gå någonstans ikväll.
Är helt slut.
Dessutom saknar jag Z.
Ligger i soffan och ser reprisen av Allsång på Skansen.
100
05 aug 2006 00:53
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Nu kan jag, precis som så många av er, (äntligen) presentera min
hundralista.
1. Jag är vegetarian
2. Jag har blivit misshandlad…
3. …Vilket resulterade i rättegång och jag vann
4. Jag är född en stormig nyårsaftonskväll
5. …I en mellanstor stad i Västergötland
6. Jag är tvåspråkig
7. Förutom svenska och engelska har jag läst tyska, franska,
spanska och finska
8. Jag hade etta i idrott i slutbetyget
9. Jag har åkt hem från jobbet för att jag trodde att min kille hade
tagit livet av sig
10. Kött äcklar mig
11. Jag är medlem i Amnesty
12. Är ensamstående med hund
13. Närmsta granne där jag växte upp var en hundkennel
14. Blev ofta tagen för tös, ända upp till femtonårsåldern
15. Då klev en rejäl karl fram ur mitt mörkaste inre
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16. Jag lyssnar på musik i stort sett dygnet runt
17. Har sjukt många CD-skivor
18. De står i bokstavsordning
19. Jag har många syskon
20. Har ofta ångest
21. Får panikångestattacker när jag är i vissa miljöer
22. …Oftast platser där majoriteten av människorna är unga,
heterosexuella män
23. En av mina bästa vänner är en 42-årig kvinnlig före detta
hårdrockstrummis och (före detta) knarkare
24. Trivdes bäst i ensamhet i min barndom
25. …Och har ett stort ensamhetsbehov även idag
26. Jag har många nära vänner
27. Mitt längsta förhållande varade i nästan två år och idag är vi de
bästa av vänner
28. Jag har en fobi som jag inte har något namn på. Den handlar om
små, små skrymslen. Exempelvis den där räfflade delen på
undersidan av en svamp. Eller sådana där hål som finns i en
bikupa. Har haft denna fobi sedan jag var liten och hade hög
feber. Såg en stor ring äta upp en liten ring i bokhyllan.
Hallucinerade. Trodde att mina bröder var cowboys och
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föräldrarna indianer
29. Jag har varit på samtliga Stockholm Pride inklusive Europride
1998 + några frigörelseveckor i mitten av nittiotalet
30. Jag har Madonnas guldskiva för singeln Frozen på min
vardagsrumsvägg
31. Jag stormtrivs i Madrid, Barcelona och London
32. Vill åka till Berlin
33. Är en sucker för listor
34. Tycker om att spela Alfapet och Uno
35. Första gången jag upplevde något slags förälskelse var när jag
var tio. Det var en han
36. Mina två favoritfärger är ljuslila och grön
37. Jag är konfirmerad
38. …Tillsammans med bland andra Magnus Carlsson
39. Lämnade Västergötland samma dag som jag gick ut
grundskolan. Jag var överlycklig
40. Säg den lycka som varar för evigt
41. Jag har varit schlagerfanatiker sedan 1982
42. Mina favoriteurovisionår är 1982, 1985, 1987 och 1998
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43. Jag skämdes för mitt svåruttalade efternamn när jag var liten
44. Jag har haft alla tänkbara frisyrer och hårfärger
45. …Tills jag en dag insåg att less is more
46. Har dock inte haft min naturliga hårfärg sedan 1988
47. Jag har en blattefetisch
48. Tycker det är bedrövligt att allt säljs med sex men finner
överporriga reklamsnuttar fulla av humor alldeles underbara
49. Tycker generellt att sex är överskattat
50. I’d rather have a nice cup of tea
51. Jag har blivit tagen av polisen för att de trodde att jag hade
knarkat
52. …Men det hade jag inte
53. Skulle aldrig kunna ställa mig i en urinoar
54. Jag gråter ofta
55. Tycker det känns befriande
56. Älskar Oprah
57. Älskar kitch
58. Prenumererar bara på en tidskrift; Illustrerad Vetenskap
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59. Läser mest biografier eller historieböcker
60. Tycker mycket om indisk mat
61. Och halloumi och fetaost och vitlök och stark senap
62. Äter antidepressiva sedan nästan ett år tillbaka
63. Fick något av ett nytt liv i och med dem
64. Jag har gått i terapi
65. Jag trodde att jag hade en hjärntumör för ett år sedan
66. Hade dödsångest
67. Har friat till någon som svarade ja
68. Har levt i ett mycket destruktivt förhållande med en sjukligt
svartsjuk person som fick mig att begränsa mitt liv oerhört
mycket
69. Får HIV-ångest så fort jag bara hånglat med någon
70. Hånglar därför ytterst sällan
71. För åtta år sedan var jag ett kort tag tillsammans med en
HIV-smittad kille. Skulle nog inte klara av det igen
72. Har testat mig varje år sedan jag var 18 och tycker att alla borde
göra detsamma
73. Jag har röstat på (v) och (mp) men i år lutar det åt att jag lägger
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min röst längre till höger
74. Röstade ja till €
75. Har inte gjort lumpen (muahahahahaa)
76. Jag har astma
77. Och mycket känslig hud
78. Jag har svårt för pretentiösa människor
79. Jag har svårt för människor som är dåliga på att lyssna
80. Jag är nog något av en exhibitionist
81. Men blyg och introvert
82. Ibland kan jag vara riktigt rolig
83. Jag gick hotell- och restauranglinjen
84. …Men skulle aldrig kunna jobba inom den branschen
85. …Tycker alldeles för ofta att människor är jobbiga
86. Jag har medlemskort på en jättehårdrockig klubb
87. …Var där en gång men satt mest backstage och talade med ett
hårdrocksband
88. En av mitt livs bästa kvällar var ESC-kvällen i Globen 2000
89. …Samt MTV Awards i samma glob samma år
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90. Jag skulle helst leva mitt liv med trevlig man + hund i en villa
strax utanför stan, skrivandes böcker iklädd stickad grå tröja
91. Jag har sommarjobbat med renovering (!)
92. …Och som målare
93. Jag har jobbat för samma företag sedan 1994 (!)
94. Jag är mycket lojal
95. Tycker folk inklusive jag själv borde luta sig tillbaka och njuta
av livet lite oftare
96. Jag är en bra vän
97. …Och en bra pojkvän
98. Det elakaste någon sagt till mig är; “Har du lika tråkigt som
jag?”
99. Det raraste någon sagt till mig är; “Du är fantastisk”
100. Jag har fört min kille till psykakuten
Lördag 13:36
05 aug 2006 13:16
En bra sammanfattning ur Aftonbladet om varför det är så trevligt på
Pride;
“För den som aldrig känt sig onormal är det svårt att förklara hur det
känns att plötsligt vara normal.
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För den som alltid obekymrat gått hand i hand med sin fru eller man är
det svårt att förstå känslan av att kunna kyssa sin älskade offentligt utan
att få en tegelsten i huvudet. Bli utkastad från en restaurang. Eller att det
uppfattas som en provokation, en demonstration, ett statement”.
16:44
05 aug 2006 16:49
Ingen parad för mig i år (som enligt Aftonbladet var rekordstor med 100
000 längs gatorna). Ser på ESC 1985 och slås av hur ljuvligt det
irländska bidraget var; Wait Until The Weekend Comes med Maria
Christian är en favorit. Andra härliga bidrag detta år;
Finland Eläköön Elämä Sonia Lumme
Spanien La Fiesta Terminó Paloma San Basilio
Frankrike Femme Dan Ses Rêves Aussi Roger Bens
Turkiet Didai Didai Dai MFÖ
Västtyskland Für Alle Wind
Israel Olé Olé Izhar Cohen
Storbritannien Love Is Vikki Watson
Ska ta mig till parken om ett tag. Vill ju se (Savage Garden-)Darren
Hayes och Arja Saijonmaa. Hade ingen aning om att han är homo. Iofs
inte så överraskande men man vill ju inte vara en sådan som tar för
givet att alla män som sjunger i falsett är fjollor..
Till mitt försvar
05 aug 2006 18:10
Till mitt försvar kan jag meddela att jag hade min egen parad då jag
iklädd min regnbågs-t-shirt från 2003 var ute med Sebbe. Så det så.
Morning glory
06 aug 2006 10:40
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Jag var mycket bitter igår. Det kändes som om allt gick emot mig och
jag var väldigt trött på min lott i livet.
I morse när jag vaknade bestämde jag mig för att dra en ny lott.
Så; nu är mitt liv fabulous.
Jag drömde väldigt konstiga drömmar som kändes mycket verkliga.
Visste inte om de var sanna eller inte när jag vaknade men så insåg jag
att eftersom jag fortfarande låg i sängen så kunde jag inte ha vetat vad
jag i drömmarna visste.
Om igår
06 aug 2006 11:04

Enligt polisen gick 35 000 i paraden och 450 000 såg på. Vilket party.
See you next year.
Glömde ju berätta att Tina Cousins var bäst i går kväll. Vem hade
kunnat ana att hon var så rivig på scen?! Arja Saijonmaa var populärast.
Darren Hayes en besvikelse (om han är den dyraste artisten som
uppträtt på Pride (enligt hemsidan) så vet jag inte vad jag ska säga).
Otrevligast var de fyra tyska lesbianerna.
Bäst gick det för Aronson.
Tröttast var Oswald.
Surast var jag.
Men det är som sagt över nu.
I love måndagar
07 aug 2006 10:28
Klockan halv åtta satte de igång med stambyte i huset mittemot. Lagom
trevligt oväsen och snart är det jag som får flytta ut i närmare två
månader.
Hade filmkväll igår. Såg den ganska töntiga The Terminal samt Mona
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Lisas leende som jag tyckte var bra. Julia Roberts var splendid som
alltid.
Och visst är det svårt att sova i denna eviga hetta!? Återigen släpade jag
mig mot den öppna balkongdörren och lade mig på golvet. En förvånad
Sebbe i hasorna. Underbart att få sova med den svalkande vinden över
kroppen. Även om det är lite otrevligt för ryggen att ligga där på golvet.
Men hellre svalt och hårt än varmt och mjukt. Och med den meningen
hade jag inget erotiskt i baktankarna. You dirty bastards.
Drip drop teardrop
07 aug 2006 21:40
Idag har det hänt mycket här i kvarteret, bland annat;
- Jag bevittnade en katt falla från andra eller tredje våningen (tror han
mår ok)
- Jag har hört min granne berätta väldigt intima detaljer för sina
(kvinnliga) vänner på balkongen. Låt mig säga så här; han är inte
tillsammans med någon utav dem. Sånt skulle man aldrig dela med sig
av till någon, framförallt inte sin partner.
- Jag har filat Sebbes klor med en blommig nagelfil (don’t ask)
- Jag har läst en väldigt hjärndöd bok från pärm till pärm (ibland är det
så skönt att känna sig ultrasmart)
- Jag har ringt ett jobbigt samtal (egentligen två men kom bara fram på
det ena numret)
- Dessutom har jag skrattat så högt att jag fick en mindre astmaattack.
- Har bara kollat min e-mail en gång (!)
Nu ska jag se Monster In Law med Jane Fonda.
Jag. Vill. Ha. Minusgrader. Nu.
Jag sitter iklädd endast jeans. Helt stilla i skuggan inomhus. Det är inte
överdrivet varmt. Jag rör mig inte en millimeter. Ändå droppar det
svett från min kropp. Är det “normalt”?
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I love tisdagar också
08 aug 2006 12:05
Idag kommer Z hem! Jag är nästan lite nervo eftersom vi bara har
träffats fyra gånger (på fem dagar). Sedan åkte jag till Finland och när
jag kom hem åkte han till Medelhavet för att jobba.
Jag kan förresten rekommendera Monster In Law som jag såg igår
kväll. Jane Fonda är ju för härlig. Jennifer Lopez däremot… Inte min
kopp te. Snarare den mest ointressanta kända damen de senaste tjugo
åren eller så.
Jag kan också rekommendera hund åt den som är lite lätt mörkrädd
och/eller som är skakis för att någon huligan ska bryta sig in i
lägenheten. Och då spelar det ingen roll om det är en liten nätt hund
eller ett megamonster. Ingen sätter sin fot utanför min dörr utan att
Sebbe meddelar mig om det.
Oprah
08 aug 2006 14:48
Jag har sagt det förr men jag säger det igen; jag älskar Oprah.
Det bästa man kan göra när man äter lunch klockan 13:40 är att göra det
framför Oprah.
Visst, ibland är det väldigt mycket blaj blaj men då och då, som idag,
får man en gratistimme terapi och man finner sig själv antingen med
tårar i ögonen eller ivrigt applåderande.
Idag handlade det om kvinnor som blivit lurade av sina män.
Narcissister.
“Hur kan han sova om nätterna?”
“Han bryr sig inte.”
“Men jag undrar om han på sin dödsbädd kommer…”
“Nej! Han bryr sig inte.”
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Deep thoughts
08 aug 2006 16:24
Fick ett sms häromdagen; “han med teservisen är här”.
Det fick mig att undra vad man själv har för kännetecken eller prefix.
När man talar med vänner om någon som de eller man själv inte minns
namnet på blir det ju exempelvis; “du vet han med taxen”, “han som
sjöng på tunnelbanan” (irriterande typ), “han som tror han är jättemacho
men har väldigt gäll röst” eller “han med håret”.
Hmm… det är sådant jag funderar över en dag som denna.
Worky
09 aug 2006 08:20
Tillbaks på jobbet.
Trevlig afton med Z och indisk mat.
Det är visst något idrottevenemang på gång. Min granne skrek och
skrek hela kvällen.
Det var visst den där Klüftan som låg bakom enligt dagens tidningar.
Men vad vet jag.
50%
09 aug 2006 13:09
Det är väldigt skönt att jobba halva dagar. Helt lagom. Att räva åtta
timmar är på tok för länge. Jag hoppas jag aldrig kommer ha ett
“vanligt” 9-5-jobb. Skulle gråta blod. Att komma hem lagom till Oprah
är ju ett plus så klart.
08:13 på jobbet
10 aug 2006 08:12
Känner ni er någonsin känslomässigt handikappade?
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Det gör jag just nu.
Jag har ingenting att ge. All tid och kraft går åt till mig själv.
Och allt eländigt som sker i världen - jag orkar inte ta det till mig.
Stänger ute allt.
Jag vill sitta i min egen bubbla. Ingen kan se in, jag kan se ut. Men jag
orkar inte.
Stavgång
11 aug 2006 21:56
Igår kväll såg jag två rultiga lesbianer promenera med stavar utanför
mitt fönster. Hittade tyvärr inte kameran i tid.
Skulle vilja befinna mig i Paris just nu, cirka år 1945. Känner ni inte
ibland att ni är födda vid fel tidpunkt? Hemskt frustrerande. Men vad
gör man..?
Bastukongress
12 aug 2006 08:23
I veckan har Internationella Bastukongressen samlats i Helsingfors.
Över 20 doktorer och professorer har föreläst i ämnen som “Vett och
etikett i bastun” och “Hur du gör framgångsrika affärer i bastun”,
skriver Aftonbladet.
Bara i Finland, kamrater, bara i Finland.
X-factor
12 aug 2006 09:04
Jag upptäckte precis att mitt ex-ex-ex-ex-ex jobbar på frisersalongen som jag kallar Vassa Saxar - mitt emot kontoret. Han röker fortfarande.
Och kastar sina fimpar på marken precis utanför salongen precis som de
andra frisörerna. (Jag har länge funderat på att kila ner och ställa en
askkopp vid deras entré.)
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Attack
13 aug 2006 08:18
Återigen har en prideparad blivit attackerad. Denna gång i Estland.
Det händer i EU-länder, kamrater, det händer överallt.
Och folk undrar varför man deltar i spektaklet. Just därför.
1984
13 aug 2006 08:23
Igår kväll visade SVT 1984 års Melodifestival och jag missade halva
programmet. Hur kunde jag!? Jag som ville se Schack och Matt med
Rosa Körberg! Av det jag såg kan jag konstatera att jag hade helt
korrekta minnesbilder av denna festival som jag inte sett sedan just då 1984. Vi hade ingen video på den tiden men jag minns kvällen mycket
tydligt. Jag var nio. Sankta Cecilia (Göran Folkestad och Lotta
Pedersen) var ju värsta poppärlan liksom Kall Som Is med Karin &
Anders Glenmark men favoriten var Livet Är Som Ett Träd med Vicki
Benckert. Å, vad den har spelats i det Kimska hemmet under åren.
Diggi-Loo Diggi-Ley är för övrigt en av de svenska vinnare jag ogillar
mest. De två absolut sämsta fick jag äran (?) att se på Pride i år; Blonds
Bara Hon Älskar Mig och Arvingarnas Eloise.
Nästa gång de visar MF i Minnenas Television lär vi få se tävlingen
1991 då Carola vann (det lär ju gå en röd tråd genom programmen Sverige vinner ESC). Jag skulle dock ge mycket för att få se 1986 års
tävling. De härliga videorna och min all time favourite; Karin Risbergs
Stopp Stopp Stanna.
Sitä sun tätä
13 aug 2006 17:01
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Nu har undertecknad tagit en tantig siesta efter jobbet. Hundvakten är
på väg. Ser på gamla MF på DVD. Å, ljuvliga Alexandra med Sound of
Music 1987. Och Lasse Holm var ju riktigt attraktiv i början av
åttiotalet!
Jag kan - nu när hösten äntligen väntar bakom krönet - konstatera att
sommarens helveteshetta fått mig att duscha sönder min ack så känsliga
hud. Trots mitt ihärdiga smörjande är jag torr som en limpa bröd med
bäst före-datum i januari. Det spänner och det kliar och det driver mig
till vansinne.
Skulle eventuellt ha jobbat extra på ett tryckeriställe häromdagen men
tackade nej. Tack och lov för det. De hade tydligen tryckt
porrfilmsomslag (som jag fick se idag). Hade det ens varit några fräscha
babes men nej - unga, unga ohåriga saker. Hade inte velat stirra in i
deras tomma ansikten en hel afton.
Deep thoughts 2
13 aug 2006 21:35
Idag har jag - av någon anledning - tänkt mycket på motiveringen “ett
barn behöver en manlig och en kvinnlig förebild”. Men vad händer då i
familjer där mamman är jätte så kallat “maskulin” eller pappan så kallat
“feminin”? Där trasas ju hela argumentet sönder. Då handlar det ju bara
om att en förälder ska ha en kuk och den andra en en fitta. Och vad vet
barnet om det?! Så, den teorin är out the window. En annan sak jag
tänkt på idag är all denna homofobi i länder som Estland och Lettland.
Den finns ju även i Sverige (jag gick precis bakom han som blev
misshandlad i prideparaden häromåret). Hur fan orkar man? Hur orkar
man hata så? Jag kan aldrig förstå. Om A älskar A, vad har det med B
att göra?! Varför bry sig?! Jag blir så trött. Vi har inte kommit längre än
så trots att vi skriver 2006. Jag blir enbart kär i killar och jag är
LYCKLIG över att jag överhuvudtaget har begåvats med förmågan att
älska. En gåva jag tror att många dessvärre tar för given.
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Nu ska jag se slutet av ESC 2006, gråta en Lordi-skvätt och gå på båten
och dricka öl med Aronson.
Höst och måndag
14 aug 2006 11:24
Så. Nu har jag officiellt firat in hösten och två regniga dagar i följd
betyder höst.
Trevlig kväll igår. Men kort. Jag är så trött numera att jag är
lättpåverkad. Och en lättpåverkad Kim gör konstiga saker men som tur
är har jag lärt mig av mina misstag och åker hem i tid.
Hurra, hurra, hurra. Eller som Fredrik Belfrage säger; Herrey, Herrey,
Herrey.
ÖK
14 aug 2006 16:43
Var just ute på långpromme med S. Han bekantade sig med två damer;
Toti, 2 år samt Stella, 3 månader. Sebbe är så vuxen numera.
Idag när jag åt sen lunch zappade jag och fastnade på Öppna Kanalen.
Såg ett helt program på Öppna Kanalen! Det var ett
matlagningsprogram med någon grekisk dam. Hon pulade runt i sitt kök
med två andra grekiska damer. Rätt roligt. Man såg hur samtliga tre
ville äga köket. Den äldsta av dem tog kommandot så klart. Blev
hursomhelst inspirerad att tillaga ugnsbakad fetaost med paprika så den
rätten lär jag svänga ihop någon dag.
Utmaning
14 aug 2006 22:16 .
1. En bok som har förändrat mitt liv
Religionslexikonet.
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2. En bok som jag läser mer än en gång
Madonnas Sex-bok.
3. En bok som jag skulle vilja ha med till en öde ö
Världshistorien genom tiderna.
4. En bok som fick mig att skratta
Finlanssvensk ordbok.
5. En bok som fick mig att gråta
Lilla ångestboken av L. Skugge.
6. En bok som jag önskar hade skrivits
Mitt liv som död.
7. En bok som inte borde ha skrivits
Andra sidan Alex av Unni Drougge.
8. En bok jag just nu läser
Att älska som en porrstjärna av Jenna Jameson.
9. En bok jag tänker läsa
Språkriktighetsboken.
Söderorts-Hillary
15 aug 2006 10:10
Jag glömde en rolig anekdot igår. Det inträffade när jag och hunden min
träffade Stella, 3 månader. När ägarinnan tittade upp och mötte min
blick höll jag på att utbrista; my God, you’re Hillary Clinton! Hon var
verkligen JÄTTELIK coola Hillary. Men vad skulle hon göra i
Kärrtorp?
Å, vilken ljuvlig kväll jag hade igår. Balkongdörren stod öppen och jag
hörde regnet piska ner. Låg uppkrupen i soffan och kollade SVT:s
öppna arkiv. Hur kul som helst. Såg ett Stina Dabrowski-program om
qattuggande i Jemen. Tuggar de fortfarande qat i Jemen? De såg galna
ut med hamsterliknande kinder.
Student K
16 aug 2006 12:12
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Nu är jag hemma efter första skoldagen.
Den gick bra. De första tre veckorna jobbar vi med digital bild och vi
började med photoshop, vilket kändes bra eftersom jag kan rätt mycket
redan.
Har dock en helvetisk huvudvärk pga. värdelös sömn i natt. Mest
beroende på en förfärlig klåda som i sin tur beror på väderomslaget. Det
slår aldrig fel.
Den gyllene leken
17 aug 2006 07:36
Min dag började med att en hund (ej min egen) urinerade mot mitt ben.
Å, fredag
18 aug 2006 07:49
Jag vaknar med en låt i huvudet varje morgon. Imorse var det “I See A
Star” (Nederländerna, ESC 1974) som malde om och om igen. Igår var
det “Lapponia” (Finland, ESC 1977) och i förrgår “Labyrint” (Per-Erik
Hallin, MF 1984) (usch). Tycker det är ett märkligt fenomen då det ofta
är låtar jag inte gillar och/eller hoppar över på CD eller DVD
(exempelvis “I See A Star”). “Lapponia” tycker jag däremot är riktigt
rivig.
Mycket trött idag men gläds åt att jag för första gången sedan 1993 ska
få känna den där fredagskänslan. Ska iofs jobba hela helgen men det går
ju på rutin.
Idag är sista dagen att bjuda på min Sony Ericsson. Auktionen avslutas
16:16 på Tradera.
Utslag och tråkigt hår
18 aug 2006 12:32
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I skolan idag har jag retuscherat Yvonne Ruwaida.
…”Utplåna Yvonnes många utslag…” stod det i kompendiet.
Hahahaa.
Nu har jag helg!
Med arbete, men ändå; första skolveckan avklarad med glans. Klassen
verkar bra även om det är svårt att få ett verkligt intryck då vi (tack och
lov) enbart arbetat individuellt. Ganska jämnt antal damer och herrar.
En dam med något slags huvudduk. En (oerhört) snygg blatte. En sådan
där kille-som-alla-vill-ha. Han sitter mittemot mig. En tjej som är rätt
snygg men väldigt färglös och med tråkigt hår. Får tvångstankar när jag
ser sådana tjejer. Vill sminka upp dem och färga deras långa livlösa
hårmaner.
Sådant tänker jag på när jag blivit klar med dagens uppgifter…
Namedropping
18 aug 2006 20:34
Ibland tänker jag på namn. Som till exempel vad mitt eventuella barn
skulle få heta. Tjejnamn är lättare. Däremot finns det väldigt få vanliga
så kallade “svenska” killnamn som tilltalar mig. Två som jag tycker är
mycket fina är Richard och Fredrik. När jag för länge sedan fick höra att
min vän Richards bror heter Fredrik övervägde jag att ge deras föräldrar
något slags pråligt pris.
Sebbe (min hund om nu någon har missat det) skulle egentligen - om
han varit tös som jag först trodde - hetat Sue Ellen och som gosse skulle
han fått bära namnet Clifford. När jag sedan satt med lillvalpen i mitt
knä på väg hem insåg jag att han inte alls såg ut som en Clifford.
Snarare Sebbe. Och inte Sebbe efter mitt ex-ex-ex Sebastian som mina
kamrater först trodde utan efter Army of Lovers-låten Sebastién. För att
hylla Sebbes franskbelgiska arv kallar jag ibland på honom just så där
franskt; Sebastiooon.
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Tripp
19 aug 2006 09:29
Jag funderar på en weekendtripp med min vän MM. Förr i tiden reste vi
mycket tillsammans men sedan kom arbete och karlar emellan.
Kollade på mitt schema i morse och det ser väldigt fullspäckat ut med
skola och jobb. Känner att jag behöver någonting att se fram emot. Vad
vore väl bättre än en tripp till London? En öl på Comptons? Wonderful.
Sonntag
20 aug 2006 11:08
Jag bloggar dåligt när jag har fullt upp. Ju mer jag skriver desto mindre
har jag ett riktigt liv. Eller nåt..
Börjar vänja mig vid tidiga morgnar nu. Igår gick jag och lade mig
redan före 22 (!). Sover bättre i mitt ommöblerade numera så luftiga
hem. Jobbet är som vanligt men har premiärjobbat med ny trevlig
kollega som vi kan kalla fröken C. Träffade henne första gången på den
där årliga picknicken för ett par månader sedan. Picknicken som
övergick i en hemmafest hos mig. Jobbrelaterade fester är alltid bra för
samtlilga kollegor är roliga/öppna och mer eller mindre “udda”.
Aronson bloggar från London och ökar min längtan efter att resa bort.
Att strosa. Att slinka in på en bägare. MM är helt inne på idén att åka på
en riktigt grabbig weekend med bärs och brudar (nåja..) och shopping
och en skvätt kultur. Jag skulle gärna åka till en för mig ny stad, dels på
grund av att jag när jag väl får chansen att inte åka ensam borde passa
på att ta ut svängarna, men också av ren nyfikenhet. Obesökta städer
med hög prioritet; Berlin, Paris. Besökta städer med mellanhög
prioritet; Amsterdam, London, Barcelona. Outsiders; Bryssel, Rom.
Jag är enormt sugen på pizza (även detta på grund av Aronson). Vi har
två bra pizzerior i stadsdelen jag bor i men jag brukar beställa hem från
en tredje lite längre bort. Kanske blir det en fet mexicana minus kött
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plus champinjoner när jag kommer hem.
Nästa lediga dag; måndag 28 augusti.
Försök inte blåsa mig
20 aug 2006 14:25
Någon försökte blåsa mig! Som sagt hade jag lagt ut en mobil på
Tradera och jag fick den såld för drygt 1300 kr. Köparen och hans
tillvägagångssätt gjorde mig dock mer än lovligt konfunderad.
Kortfattat; köparen sade sig vara bosatt i New York. Han ville köpa
mobilen åt sin bror som var bosatt i Nigeria. Och affären skulle gå via
en brittisk bank. Fick ett mail från den så kallade brittiska banken och
det hela gick ut på att de skulle vara en mellanhand och de informerade
mig härmed om att köparen satt in pengarna som skulle föras över till
mitt konto så fort jag mailat dem kvittot på att jag skickat iväg varan.
Varningsklockorna ringde inte bara av det faktum att det hela kändes så
ansträngande; Sverige-New York-England-Nigeria. Mailet från
“banken” var dessutom författat på rätt knacklig engelska och layouten
på detta “officiella” mail var oerhört oproffsigt. Sedan såg jag på
Tradera att köparen blivit avstängd.
Alltså har jag lagt ut en ny annons…
Galet
21 aug 2006 09:46
Kontaktannonser idag;
“Jag tänder på feta kvinnor som inhalerar astmamedicin och har
glasögon.”
“Man, gift, får för lite hemma eftersom frugan blev religiös för sju-åtta
månader sedan- Jehovas vittnen - och tappade allt intresse för sex. Jag
är 54″.
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Busy K
22 aug 2006 14:52
Jag har;
varit i skolan, bokat tvättid, kommit hem, varit ute på långpromme,
lämnat sopsortering, ätit färsk pasta + vegefärs till lunch, druckit kaffe,
jobbat på Madonnasiten.
Jag ska;
gå på långpromme, åka till jobbet, jobba, skvallra med hetero-Jompa,
äta pannkakor till middag, jobba, försöka få hetero-Jompa att inte vara
så rädd för kvinnor, jobba färdigt, åka hem, gå ut med Sebbe, sova.
Jag vill tacka;
- mina kamrater för all hjälp med hunden under denna hektiska
jobba-plugga-jobba-plugga-period. I love you.
- min väninna RÅ för boken jag fick på min fest. Läser den just nu.
@ work
22 aug 2006 17:34
Första gången jag jobbar kväll på nästan ett år.
Upptäckte till min förfäran att min (hemliga) (crappiga) arbetsblogg
blivit vald till “Veckans blogg” och ligger ute på förstasidan. Skriver
under ett alias som ingen utanför min arbetsplats kan koppla till mig
men språkbruket är av den sorten att jag rodnar, framförallt med tanke
på att bossarna läser den men å andra sidan är det ju de som valt att
lägga den på framsidan.
Nåja. Jag ska skriva mitt värsta inlägg någonsin. Något jätteperverst.
Sådant är jag bra på. Glöm aldrig att jag skrivit en novellsamling som
heter Sås (med en uppföljare som fick titeln Sav). Och den hade inte
med matlagning att göra.
Jompa @ work
22 aug 2006 17:53
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Jompa vill förresten hälsa till alla sina fans.
Och jag citerar honom; “Vi vet ju båda två att du, Kim, inte behöver
några självhjälpsböcker utan vad du behöver - det är ett riktigt
djungelknull”.
Mediahet
22 aug 2006 18:55
Hur mediakåt är Denise Lopez? Ena veckan viker hon ut sig och “tar
inte betalt” (trots konkursen hon gärna delar med sig av i kvällspressen),
sedan spelar hon poker. Hon opereras akut, talar ut om sin påstådda
romans med Ljungberg (yeah right), hjälper oss att bli av med våra
solrynkor och idag handlar det om pigmentfläckar. Två härliga låtar
gjorde hon under andra hälften av nittiotalet; Get To You och My Lover
(de lät likadant dock) och för något år sedan deltog hon i MF med
Someone, Somewhere, Someday (bra låt).
Så, nu räcker det. Du är inte intressant och du verkar elak.
Val
22 aug 2006 19:18
Ja, det har ju ploppat upp en massa valaffischer överallt, som över en
natt. Hoppas den som satte upp dem plockar ner dem när spektaklet är
över. Annars slutar jag plocka upp efter min hund.
Det finns två politiker jag genuint gillar; Birgitta Ohlsson (fp) och
Maria Wetterstrand (mp)..
Daily mail
23 aug 2006 22:57
Dagens mail;
“hejsan vem e du då?tänkte fråga om du vill ses nu i helgen?jag kan
komma till dig…vi kan var ahemma hos dig ensamma o så?jag e mkt
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passiv undergiven älskar långa sexstunder med mkt innehåll mys o gosa
o kramas slickas hångla o sånt???
vi kan snacka mer o lära känna mer varann först o så på msn?
=???”
/Kille, 19, Linköping.
5 h, 50 min tills klockan ringer
24 aug 2006 01:20
Hem ljuva hem :)
Sprang på JM på tunnelbanan. Vi jobbar på samma jobb och bor nästan
grannar men ser nästan aldrig varandra. Världen är så liten men ändå så
enorm.
Tog ledigt imorgon, orkar helt enkelt inte räva dubbelt så många dagar
på raken. Behöver en andningspaus och det var antingen jobb eller skola
och sistnämnda har prioritet ett. Dessutom har vi imorgon en
genomgång om något jag inte vet någonting om.
Igår när jag gick hem såg jag en prossa. Idag såg jag två + en torsk.
Biker K
24 aug 2006 18:41
Det är så skönt att cykla. Speciellt med nyuppumpade däck. En sådan
underbar känsla.
Plutt-Pluto
24 aug 2006 20:08
Men ååå! Pluto är ingen planet. Varför gick jag i skolan? Kan jag lita på
någonting jag blivit intutad? Jag som verkligen kämpade med att lära
mig solfuckingsystemet och allt som hör till. Nu får jag börja om.
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Hatten är höstens huvudsak
26 aug 2006 09:59
Jag är på benen igen. Sitter på jobbet och ser morgon-tv. De säger att
höstens huvudsak är hatten och jag har haft huvudbonad i ett par
månader nu då håret varit på utväxt. Snart är det långt nog. Då ska jag
visa upp mina långa lockar..
A dog’s life
26 aug 2006 14:33
Jag satt och läste nya numret av Alltomhund. Jag är verkligen rädd för
sådana där människor som behandlar sina hundar som människobebisar.
Och sådana som skriver krönikor/inlägg i tidningar utifrån hundens
perspektiv som vore det hunden som skrev. De verkar vara fanatiker. Ja,
jag är rädd för alla fanatiker oavsett område. Lagom är bäst.
Hundutställningar tycker jag är en stor synd. Det duttas och putsas och
hålls på förmodligen mest på grund av att ägarna själva är ugly as hell
och aldrig vunnit några skönhetstävlingar.
Länge leve Hunden.
Mystisk morgon
27 aug 2006 08:02
Imorse hände en småotäck sak; jag var ute med S vid sextiden och vi
promenerade på hundängen som var täckt av mystisk dimma. Plötsligt
seglade en man ut ur dimman som något slags Jesusstaty. S stirrade på
honom och började morra trots att vi befann oss på ganska stort avstånd.
Mannen verkade mystisk. Otäck. När vi kom hem var S orolig och
blängde mot balkongen som ligger mot platsen där den mystiske
mannen fanns. Undrar vem han var och vad han gjorde ute så tidigt.
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En blyg viol
27 aug 2006 09:04
Läste en himla bra krönika om ett ämne Linda Skugge tagit upp tidigare
(och jag grät floder).
“Varför ska det vara så svårt för lärare att veta hur de ska bemöta de
blyga eleverna? Varför är de så himla opedagogiska? Tror de att de gör
de blyga mindre blyga genom att ständigt försöka få dem att säga saker
högt i klassen?
Jag blev ständigt attackerad på detta sätt, mina lärare gjorde liksom
“nedslag” mot oss blyga genom att plötsligt säga ens namn: “Linda! Låt
oss se vad Linda tycker om det här.” Det leder enbart till att man rycker
till, får panik och blir pionröd och piper tyst: “Eeh, jag vet inte.”
Och så får man kassa betyg trots att man ofta skrev högsta poäng på
proven.
Vad tror lärarna, att man genom chockterapi blir av med sin
extrema blyghet över en dag?
Det tar ju ett helt liv att lära sig att våga prata inför folk. Vissa blir
aldrig av med blygheten.
Att vara blyg är ett personlighetsdrag som jag tror är medfött.
Det lärare istället ska göra är att dela in klasserna i mindre
grupper så att de blyga vågar öppna munnen.
Snälla, se de blyga, hör dem, förvåna dem genom att göra deras
skolgång till nåt de trodde var omöjligt på grund av deras blyghet. Gör
så att de växer, inte krymper. Genera dem inte genom att ständigt
vara på dem och försöka tvinga dem att prata inför klassen.”
I want to let go of all disappointment that’s waiting for me
27 aug 2006 13:46
Det är så svårt att leva i nuet men jag ska göra mitt yttersta för att bli
bättre på det. Som samhället ser ut för så många idag; man jobbar,
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jobbar, stressar, är olycklig, har ledig helg då man bedövar sig med sprit
för att glömma det otrevliga och få en stunds mental vila. Sedan börjar
det om igen. But why!? Jag ska bli bättre på att tänka själv och att göra
saker jag själv vill göra, enkom på grund av att jag vill.
Jag ska börja ikväll - med att dricka drinkar. Och spela pop på hög
volym för att överrösta grannens hip hop-crap. Dansa ska jag också
göra. Hemma och på klubb. Ensam eller med någon annan. Alla verkar
upptagna dock, eller har så kallade normala arbetstider. Själv har jag
min lediga dag imorgon så jag ska vara ute hela natten om det krävs.
Shit pommfritt - jag kanske till och med ska skippa prydgrejen och
hångla med någon.
Godnatt
27 aug 2006 22:29
Nu ska jag ta min kropp och ge mig iväg för att träffa miss Havre.
Trots att jag fortfarande - eller snarare igen - känner mig lite kräkig och
svag. Ses imorgon.
Efterfest
28 aug 2006 19:11
Hade en härlig kväll igår. Träffade Havre + vän på Little Persia på
Söder och avslutade på Patricia. Var där till fem. Sedan åkte vi hem till
mig på efterfest med en kvinna (som såg ut som en spansk filmstjärna)
och en man (hunk). Försökte flirta med honom men fick (nog) inget
gensvar. Trött idag. Men ganska glad.
Jobbigt folk & Illustrator
29 aug 2006 12:30
Hemma från skolan. Vi har gått över från Photoshop till Illustrator
vilket är lagom kul. Photoshop är jag bra på, Illustrator är krångligt och
tråkigt.
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Har sålt mobilen på Tradera (igen). Förra gången var det en bluffare
som försökte lura av mig den. Den här gången är det en tjej som det
varken går att maila till (mailen kommer tillbaka) eller ringa (ogiltigt
nummer). Vad är det för fel på folk!?
United 93 & snuskiga mail
29 aug 2006 16:39
Jag har just sett United 93 vilket kanske inte var den bästa idén jag haft.
Idag är något av en ångestdag men jag vet inte varför. Känner mig svag
och ynklig och jag kan inte påstå att jag känner mig bättre efter filmen.
Borde sett några Sex and the City-avsnitt istället.
Kollade min Qx-sida och det plingade till. Trodde för ett ögonblick att
jag fått ett trevligt mail från någon trevlig men som vanligt får jag bara
meddelanden från folk som kallar sig Sväljerkukdjupt och liknande. Ja,
ja, vissa klagar på att de aldrig får några meddelanden överhuvudtaget
men det vore nästan trevligare.
I söndags förresten såg jag en babe i baren och just innan vi började
prata såg jag att det var en jag dejtat ett par gånger. Hann just fråga mig
själv varför jag avvecklade det hela när jag insåg att han har så otroligt
påfrestande röst i kombination med att han är ung (vilket man inte tror
när man ser hans två meter långa kropp) och säger saker som bara
väldigt unga personer säger. No way Jose.
Jag fick en mp3-spelare med posten idag. En sådan där liten rackare
man blir lovad när man börjar prenumerera på Illustrerad Vetenskap.
Som av en händelse fick jag två likadana små paket och jag var just på
väg att öppna det andra då jag insåg att det var adresserat till
snyggogrannen. Nu vet jag alltså ännu en sak om honom; vi har
likadana mp3-spelare och vi prenumererar på samma tidning.
Ups and downs
30 aug 2006 15:13
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Igår var jag nedstämd, idag är jag frustrerad. Och irriterad. Ska sluta
klaga på värmen men jag är så innerligt trött på att känna svetten rinna
längs ryggen. Drip drop teardrop. Kyla, por favor.
Honky-Tonk och jag diskuterar med jämna mellanrum hemmafruliv och
jag skulle inte tveka en sekund. Skulle trivas som fågeln den fria på den
blåsiga himlen med att stanna hemma och dona hela dagarna. Skulle få
så mycket mer gjort. Så mycket mer av intresse.
Så, fria till mig and I’ll be yours forever.
Nu går livet så fort. Kommer hem från skolan, fixar käk, kastar i mig
maten framför Oprah, gullar med Sebbe, hastar till jobbet, hämtar Sebbe
hos hundvakten, försöker somna, går till skolan… osv. Allt det där är
självvalt, jag vet, men vad har man för alternativ egentligen?
Creep
30 aug 2006 20:27
Pratade just med Hundvakten som upptäckt Sebbes första fästing så nu
måste jag plocka bort den i kväll. Och jag hatar verkligen kryp.
Vitlökskärlek
31 aug 2006 12:35
Jag fick - efter mycket möda - bort fästingen igår. Jag skrek som en
riktig fullfjädrad fjolla och efter den hemska upplevelsen kliar det så
klart över hela kroppen. Ni vet hur det är. Nu går Sebbe på vitlöksdiet
för att hålla fästingarna på avstånd.
Television
31 aug 2006 18:56

Jag har börjat se på TV igen. Vet inte om det tyder på att mitt psyke mår
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bättre eller sämre i och för sig men en förändring är det hursomhelst.
Förvisso har jag oftast musik i hörlurar samtidigt. Förutom en daglig
nyhetssändning ser jag diverse valprogram, Vem dömer Amy, Oprah,
Par i brott och ibland ser jag till och med på Vänner och Joey.
Desperata hemmafruar också så klart, men det visste ni ju redan.
Beställde första säsongen på DVD igår. Ska ha DH-maraton i helgen.
På söndagar ser jag mer än gärna Hemsökta hus och liknande program
som mal på TV4 Plus. Jag gillar allt så kallat övernaturligt. Naturligt är
boring. Övernaturligt är mumma för själen.
Tankar 07:52
01 sep 2006 07:57
Morning.
Vaknade med halsont. Kände halsen svullna igår kväll men trodde det
berodde på något annat.
Ska till skolan nu. Vi har prov i Photoshop och Illustrator.
Hur ska man sluta tänka på någon man inte borde tänka på? Varje
morgon när jag slår upp ögonen tänker jag på någon som stod mig nära
en gång. Jag vet inte om det är bra eller dåliga tankar och jag vet inte
vad de går ut på men han bara dyker upp i mitt huvud. Han förtjänar
egentligen inte en enda sekund av mig men jag vet inte hur jag ska slå
honom ur tankarna. Tror jag har insett att han trasade sönder min själ
mer än jag först trodde och det är jättesorgligt. Hur gör man? Det får
räcka nu, måste sätta punkt.
Lunch
01 sep 2006 13:36
Hemma igen. Provet gick fint. Fick VG; fullpott på Photoshop men ett
minus i Illustrator (så klart). Nöjd i alla fall.
Dessutom vet läraren vad jag heter - bara en sån sak.
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Pro
02 sep 2006 07:21
För en halvtimme sedan när jag var på väg till jobbet såg jag två
prossor. De satt utanför Hötorgets tunnelbana (utgång
Malmskillnadsgatan). Den ena drack öl och hade på sig hörlurar. Den
andra pladdrade iklädd neongrön kjol som kan ha varit av tyll. Väldigt
Cyndi Lauper. Ibland står en kyrklig organisation där och bjuder
prossorna på kaffe. Undrar vad de pratar om.
Min kollega Miss C brukar få förslag från sexköpare. Hon börjar bli
riktigt irriterad. Hon går ut och röker och det kommer fram en man;
“Hejsan, står du här..!?”
Något liknande har aldrig hänt mig i Stockholm. Däremot i Madrid (om
vilket jag berättat tidigare) och en gång i Helsingfors. Vid närmare
eftertanke hände det i Stockholm också. Cirka 1996. Länge sedan. Är
väl för gammal och ser för respektabel ut numera.
Barhoppa
02 sep 2006 12:40
På min lunch (jobbar hela helgen) tog jag en citypromenad sugen på att
handla något nyttigt till hemmet. Som vanligt kom jag tillbaka med en
massa saker till Sebbe. Hundgodis, extra mumsig mat, bajapösar,
bitpinnar och annat. Men det var inte det detta inlägg skulle handla om
utan det skulle handla om något jag tror Aronson tog upp en gång.
Börja för tusan aldrig blogga på Expressen.se eller något annat ställe där
man måste vara medlem för att kunna kommentera. Så boring. Enormt
trist att läsa sådana bloggar eftersom man ju inte kommer kunna
kommentera. Det känns som att lyssna på en monolog. En jättelång
monolog. Frustrerande. Ska sluta läsa sådana bloggar n-u NU.
Min kollega skall till Paris med sin kille imorgon. Ljuvligt. Jag är lite
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avis. Jag menar; strosa, slinka in på ett glas rött, strosa, äta middag,
strosa, slinka in på en whisky, vila, gå på vuxendans osv. Det är ju livet.
Just att barhoppa - det har jag tänkt mycket på. Man gör det alldeles för
sällan och framförallt här hemma i Stockholm. Man går till ett ställe och
ugglar där tills det är dags att antingen gå på klubb eller åka hem. En
vacker dag ska jag barhoppa hela Götgatan fram. Från Skanstull till
Slussen. Är jag tillräckligt nykter där vänder jag och tar Hornsgatan
tillbaka. Sedan tar jag fyrans buss hem. Låter inte det underbart!?
Senast jag barhoppade hamnade jag och min jätteandrogyna vän ML på
en engelsk ölpub i Gamla stan, sådär en eftermiddag. Det var en
upplevelse. Det kändes som vi befann oss utomlands. Efter att ha sett en
halv fotbollsmatch på TV tillsammans med dessa engelsmän hamnade
vi på något posht ställe i närheten. Vi drack de godaste och framförallt
dyraste Irish coffeesarna ni kan tänka er. Framåt kvällen stegade vi in
på Tip Top (det var tider) och när vi satt där som panelhönor utmattade
efter en lång dags färd mot nattklubben blev min vän inviterad till en
yllekoftsklädd kvinna i baren. Han kom snart tillbaka till mig med röda
kinder. Kvinnan i koftan hade om möjligt ännu rosigare färg på sina.
“Hon trodde jag var tjej och flirtade med mig”, sa han.
Som avslutning (TV:n står på här på kontoret); jag har väldigt svårt för
folk som inte rör på munnen när de talar.
Mail
03 sep 2006 07:39
Ibland blir man via mail i detta virrvarriga internät uppvaktad av
människor man helst inte vill bli uppvaktad av. Då använder jag min
aldrig sinande fantasi för att få dem att tappa intresset utan att vara elak.
Som idag.
Man, 55: Hej, hur är läget?
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Jag: Jo tack, det regnar - härligt.
Man, 55: Ja, det behövs. Skönt att slippa vara ute i det.
Jag: Jag var just ute i det med hunden. Underbart. Det känns så renande
efter en het sommar full av synd.
Man, 55: Har du syndat i sommar?
Jag: Jag tror jag skulle behöva uppsöka en präst och gå vidare med mitt
liv.
Morgonens konversation
03 sep 2006 08:23
Gucci: Vad skriver du?
Jag: Lite romantiskt tjafs. I brist på annat. Jag är i desperat behov av
fysisk kontakt.
Gucci: Men är inte det självvalt?
Jag: Nja. Just nu skulle jag tacka ja till det mesta.
Gucci: Men har inte du en massa bloggroupies?
Jag: Ehem. De är ju inte intresserade av min kropp. Bara mitt intellekt.
(Obs. ironi.)
(Tystnad)
Gucci: Jag tror nog att de är intresserade av både och.
"Ring my be-ee-ell, ring my bell, ding-ding-dong,
dinge-dinge-ding"
03 sep 2006 18:54
Jag har tänkt på en sak. Dörrklockor. Min kära hund, Sebbe, reagerar på
ett visst sätt varje gång han hör en dörrklocka på TV (i och med mitt
Desperate Housewives-rally den här helgen har han hört otaliga olika
dörrklockor). Han har bott hos mig sedan han var knappt tio veckor och
jag har en sådan där standard-ring-ring-dörrklocka. Förmodligen hade
hans uppfödare det också. Ändå, om det så är ring-ring eller pip-pip
eller ding-dong han hör så reagerar han på ett speciellt sätt. Är inte det
konstigt?
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Kors i taket
03 sep 2006 22:28
Förresten.
Jag har en date.
Imorgon.
Med en tysk.
För övrigt tog jag ledigt från jobbet imorgon. Ska träffa MM på båten.
Jag måste gå in på ett ämne som jag avhandlat tidigare. Någon gång sa
jag ju att jag blev impad av folk som kollade både fotoalbum OCH
FAKTARUTA på Qx. Idag hände detta; jag mailade två stycken (emot
alla mina principer eftersom.. ja, läs resterande) och båda kollade enbart
mina foton - inte min profil - och svarade inte. Alltså; är jag så jävla
ugly? Båda två var i och för sig snygga som synden men ändå… Man
kan väl svara?! Och om inte.. åtminstone kolla ens sida och inte bara
ens foton! How superficial.
Germany 12 points
04 sep 2006 18:46
Hemma efter att ha träffat Tysken. Han var både trevlig och attraktiv
och hade ett mycket hjärtligt skratt. Fikade i city och promenerade
genom Gamla stan och tvärs över Söder. Nu: middag.
Looking good?
04 sep 2006 21:00
Nyss, när Hundvakten hälsat på och var på väg hem sprang bus-Sebbe
ut i trappan och vägrade komma in (han ville nog inte att Hundvakten
skulle gå, de står varandra mycket nära). Jag gick ut för att hämta
honom men hejdade mig, gick tillbaka in och hörde mig själv säga; “Å
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nej, mitt hår. Så här kan jag inte gå ut i trappan, var är kepsen”. Så skönt
att mitt gamla jag är på väg tillbaka.
Lolita
05 sep 2006 10:05
Jag är i skolan och försöker komma på ett eget projekt. Har en idé som
är väldigt kimsk. Do you all know Lolita Lurvbuske? ;) Hon hade
huvudrollen i flera av novellerna jag skrev för många år sedan.
*Host*
05 sep 2006 15:39
Å, vad jag känner mig sjuk. Min röst låter som vore jag i målbrottet. Jag
fryser och svettas om vartannat. Har i alla fall småmöblerat om i
vardagsrummet. Kom på att min första planlösning var bättre än den
andra. Jag har ju byggt ett sovrum med hjälp av enorma bokhyllor och
ett porrigt rött draperi. Sängen måste stå lite gömd för annars hoppar
Sebbe upp i den med sina blöta tassar och det är inte så mysigt. Det
värsta med att möblera om är sladdhelvetet. Så många sladdar. De får
mig att säga fula ord. Jag rodnade för mig själv. Det är faktiskt helt sant.
Wireless love
05 sep 2006 19:24
Jag är ack så lycklig. Har äntligen - efter datakraschen för flera månader
sedan - fått fart på min trådlösa uppkoppling. Jag fick be min expojkvän
posta skivorna till laptopen som råkade ligga hos honom och in med CD
1 och så vips var jag trådlös igen.
L-O-V-E-L-Y
För övrigt ligger jag i soffan, äter skräp, zappar på TV:n och tycker
synd om mig själv mellan hostningarna.
Förvirring
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06 sep 2006 10:08
Idag är jag hemma på grund av sjukdom.
Drömde en väldigt konstig dröm i natt. Jag befann mig i London i en
annan tidsålder och berättade för någon vad som skulle komma att
hända i framtiden. Vaknade i förvirrat tillstånd.
Berättelsen om TM
06 sep 2006 15:49
En gång i min ungdom, på mitt förra jobb, startade jag och en kollega
ett slags nyhetsbrev som kom ut ett par gånger i månaden. När min
kollega slutade tog jag över verksamheten vilket ledde till ett månatligt
magasin vid namn TM, som var på ca 35 sidor. Jag intervjuade de
anställda, presenterade nyanställda, fotade och rapporterade från
firmafester och mycket mer därtill.
Den fiktiva chefredaktören var en dam vid namn Lolita Lurvbuske. Med
henne vid rodret spårade dock magasinet ur och blev oerhört
icke-politiskt-korrekt med mycket sensuella inslag som “gissa min
balle” eller “fittpusslet”. Därför tog pryda Louise-Margaretha
Hauptzenkollen-Schütz över. Läsarna svek dock, eftersom de älskade de
såsiga inslagen och Lolita var snart tillbaka.
Workout
06 sep 2006 16:23
En kvinna ringde. Från SATS. På tisdag ska jag gå på gym. Det blir
första gången på.. 14 år!
Blandade torsdagstankar
07 sep 2006 12:28
Det är lite mysigt att vara sjuk när det regnar och blåser utanför.
Sitter med en enorm kopp frukostvälling. Fullkorn naturligtvis.
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Igår kväll tokade Sebbe loss och en av hans tänder gick av. En sån där
lång, smal tand bakom huggtänderna. Läste att det är ganska vanligt så
nu har jag honom under observation. Han är som vanligt. Annars får vi
gå till tandläkaren.
Telefonskräck
07 sep 2006 13:31
Imorgon ska jag på möte om stambytet i min lägenhet.
Eftersom jag hatar att ringa folk mailade jag och ljög att jag hade ringt
men inte fått svar. Bad henne ringa upp. Och det gick inte ens en minut
innan hon ringde upp mig. Sånt gillar jag. Det blir ju skönt med en
hyresfri månad men vet inte om det funkar i praktiken i och med
hunden min. Kanske får bo i en tillfällig lägenhet. Får se imorgon. Om
det bara kunde vara över.
Kakel
08 sep 2006 10:53
Nu har jag varit och valt kakel och annat till nya badrummet. Kände
mig väldigt vuxen. Speciellt med tanke på att jag valde vuxna, tråkiga
färger som kontrast till mitt färgglada vardagsrum.
Val val val val val
08 sep 2006 20:11
Nu ser jag på Testa Ditt Val på SVT1.
Nyss när jag var ute för att handla till mitt fredagsmys stötte jag ihop
med ett stort gäng moderater. De ville ge mig något slags moderatgåva
men jag - irriterad av att min skosula lossnat och glappade vilt - fräste
att jag redan röstat. Hon såg jättechockad ut. Varför? När jag gått en bit
ropade hon efter mig; “är det bra eller dåligt?” “För mig är det bra men
för dig vet jag inte”, svarade jag.
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Tredje gången gillt?
09 sep 2006 09:59
Nu har jag sålt min Sony Ericsson för tredje gången. Nu hoppas jag att
pengarna rasar in på mitt konto och att jag slutligen blir av med
mobilen.
Första köparen försökte som sagt lura av mig den (via London-New
York-Nigeria). Den andra köparen var okontaktbar tack vare både
felaktigt mobilnummer och mailadress. När jag meddelade Tradera om
denna oseriösa köpare attackerade denna bittra lilla Växjödam till
köpare mig genom att påstå sig ha betalat mig för varan men att jag
lurat henne (omöjligt då hon inte ens haft mina kontouppgifter).
Men jag är van. Och det är därför jag i regel ogillar människor. De
flockas runt mig oavsett område.
Om folk slutade leva efter andra människors oskrivna regler. Om de
fick en kärleksfull men ack så bestämd uppfostran. Om de tänkte själva
istället för att läsa tusentals år gamla böcker. Då skulle folk nog inte
vara så bittra att deras största intresse är att sabba för andra.
Äl Går
09 sep 2006 10:28
Alltså angående En obekväm sanning. Al Gore - han är ganska het.
Tänk att rufsa om hans hår och torka bort hälften av brunkrämen.
Mumma.
Jag och politik
09 sep 2006 14:57
Nu ska jag motivera mitt val. Inlägget blir hoppigt mest på grund av att
jag har en nybadad hund som hoppar runt så där galet som bara en
nybadad hund kan göra.
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Så, nu har jag - trots min eviga förkylning - gjort min plikt (nästa helg
kanske jag är jättedeprimerad och vägrar röra mig så bäst att passa på).
Satte mig på cykeln och trampade bort till Björkhagens bibliotek för att
rösta. Som vanligt när jag är i farten uppstår så kallad vardagsdramatik.
Trots min höga ålder och stora erfarenhet (nåja) var jag lite osäker på
hur omröstningen om trängselavgifter gick till i praktiken så jag stod
där och viftade med min JA-lapp (obviously) och undrade vad jag
skulle göra av den. Fick således ett fjärde kuvert.
Jag är en ung man som blir deprimerad av denna sopiga värld. Jag har
varken bil eller körkort, cykeln står parkerad i köket. Jag har min
sopsortering under diskbänken vilket ibland leder till att en inte helt
angenäm lukt sprider sig i hyresrätten i Hammarbyhöjden. Då tar jag
hunden i ena handen och soppåsarna i den andra och trippar bort till
miljöstugan. Jag vill ha en väl fungerande kollektivtrafik och irriteras
över att bilen alltid sätts i centrum (bil i glesbygden är en annan fråga,
så hata mig inte käre storebror). Jag irriteras också över folk som inte
röstar. Man kan alltid hitta något som står en nära som något parti har
högt på sin agenda. Jag har aldrig haft någon särskilt stark åsikt om vare
sig skattepolitik (mer än att jag tycker klassklyftorna ska minskas
samtidigt som jag inte tycker det ska vara fel att tjäna cash) eller det
eviga vård-skola-omsorg-mantrat. Däremot vet jag att när jag sökte vård
för ett år sedan då jag trodde jag hade en tumör i hjärnan fick jag inte
den vård jag ansåg mig ha rätt till. Det hela var så.. känslokallt. Skolan
tycker jag är ett skämt. Ingen ordning. Eleverna kommer och går som de
vill och lyssnar på musik under lektionerna (!). Omsorgen vet jag
ingenting om.
För mig har hursomhelst de viktiga frågorna alltid handlat om miljö och
diskriminering. Jag har upplevt två slags diskriminering; dels på grund
av mitt utländska efternamn, dels på grund av min sexuella läggning.
Lika trist båda gångerna. Paradoxalt har jag också upplevt så kallad
omvänd rasism då jag bodde i ett så kallat invandrartätt område för
många år sedan. Jag överdriver inte om jag säger att jag blev
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trakasserad varannan dag under det dryga året jag bodde där. Och det
hade enbart att göra med att jag var en av två (vad jag såg) med så kallat
nordiskt utseende.
Och så miljön då. Vill man inget annat kan man väl åtminstone göra vad
man kan för att rädda världen från att gå under. Om inte för
egomänniskans så för djurens och växternas skull.
Visst, jag vill ha en förändring och är rädd för att allt kommer lunka på i
samma vanliga takt med s vid makten, men jag kan inte se att en
förändring till det bättre kan komma från höger. Även om jag på många
sätt sympatiserar med fp vill jag inte se en massa m- eller kd-människor
vid rodret. Vad gäller fp tycker jag exempelvis att språktestet för
svenskt medborgarskap är bra. Som andra (eller tredje, beroende på vem
det är som räknar, matematik har alltid varit min svagaste sida)
generationens invandrare kan jag säga det högt utan att få huvudet
kapat. Språket är a och o och om jag flyttar till ett spansktalande land
tycker jag inte det vore alls orimligt att jag för att få medborgarskap i
det landet skulle begäras klara mina vardagsbestyr på spanska.
Jag drömmer om en könsneutral äktenskapslagstiftning. mp har en bra
HBT-politik där heteronormen ska nermonteras. Som någon sa på TV
igår; “ett barn behöver en manlig och en kvinnlig förebild för att kunna
bli en sådan medborgare vi vill att de ska bli”. Hahahaa. Exakt; som vi
vill att de ska bli. Och alla dessa robusta, manhaftiga kvinnor eller
mjuka, så kallat feminina män - de är inga bra förebilder då?! Herregud.
Visst, det finns skillnader mellan könen, men de är inte alltid så stora.
Och alltid finns de nödvändigtvis inte överhuvudtaget. Jag känner ett
heterosexuellt par som när de väntade barn vägrade avslöja barnets kön
i förväg. Allt för att undvika alla rosa alternativt ljusblå kläder från släkt
och vänner. Sånt gillar jag.
Singlar
09 sep 2006 15:58
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Det är rätt trist att spela singlar hemma om man inte har en spelare där
man sitter (och vem har en spelare överhuvudtaget numera). Därför
laddade jag in en massa singlar i datorn och vips spelas en hel mapp på
shuffle och om och om igen tänker jag; “men den här pärlan hade jag
glömt att jag hade”.
Nu är febern på väg ner för jag svettas. Hoppas den går ner för att
stanna.
När visste du att du var homo?
09 sep 2006 21:50
Jag visste att jag var homo väääldigt tidigt. När alla trodde jag umgicks
med Tiina i hålan i Västergötlands skogar trodde de jag gjorde det med
kärlek i blick. I själva verket var jag småkär i Claes som var kompis
med Mats - som Tiina var kär i. För att inte tala om skamfläcken
Agneta. Hon hade kort hår och när jag frågade hur hon som tjej kunde
ha kort hår (jag älskade Tiinas långa lockar och drömde om att ha egna
likadana) sa hon att hon hatade hår. Glömmer det aldrig; hennes mor
dammsög och Agneta sa; “jag hatar hår”. Jag förstod henne aldrig, den
där Agneta. Sedan var jag kär i Tommy som såg ut som Claes men var
en bad boy. Sedan var jag i flera år kär i min farmors granne som vi kan
kalla J (som också såg ut som Claes). Han var nog min första enorma
love story. Den utvecklades dock aldrig till något fysiskt men varje dag
- mellan 10 och 12 års ålder - tänkte jag på honom. Han heter Carol* i
mina dagböcker från den tiden eftersom Carola var min idol och i Carol
fanns tillräckligt många bokstäver för att stava hans namn (så komiskt
idag). Mina bröder retade mig på den tiden. De sa; “jag vet någon som
är kär i dig… Men jag får inte säga hans namn, hahahaa”. De visste inte
hur rätt de hade.
Jag googlade på honom för ett tag sedan. Fann en bild. En bild på
honom med ett band han spelar i. Han var rultig och inte särskilt
attraktiv. Men i mina drömmar minns jag honom, vacker som synden.
Han var med i något slags idrottsförening när vi var barn och de gav ut
en årlig almanacka med en bild på två medlemmar varje vecka. Jag bad
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min farmor klippa ut bilden på honom åt mig. Hon visste inte bättre så
hon klippte ut samtliga bilder på alla dessa ungdomar som sportade och
skickade till mig. Sött gjort av henne, men helt fel… Jag ville bara ha en
bild på J. Jag har tyvärr tappat bort den och det stör mig enormt men jag
minns exakt hur han såg ut.
Nu måste jag sluta för jag har en hund som strår framför mina högtalare
och undrar varför det “blåser” ur dem… Jag har alltså ett och annat att
förklara.
Men jag vet att jag har många homosexuella läsare och jag undrar; när
visste du hur det låg till?
*När jag försökte förneka mig själv skrev jag ett rött C på varje sida jag
skrivit om C på och häftade samman dem. Det blev enormt många sidor
som jag nu sprättat upp.
Sebbe & ostbågar
10 sep 2006 12:37
Jag trodde ett tag att Sebbe var blandras men det tror jag inte längre.
Han blir mer och mer lik en fullfjädrad papillon för varje dag som går.
Speciellt i de friska höstvindarna (I love), då står hans öron som aldrig
förr och han liknar de där fjolliga hundarna i böckerna.
Och han älskar ostbågar (inte för att det är utmärkande för hans ras men
ändå). Han verkar alltid lika förvånad över att något så stort kan smälta
så ljuvligt på tungan och visa sig vara mest luft.
9/11
11 sep 2006 11:14
Idag skriver alla vad de gjorde 9/11 2001 och jag vill inte vara sämre.
Jag satt på förra jobbet, hade just kommit till kontoret strax innan 15
och såg på TV4:s nyheter som vanligt. Den här sändningen var dock
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längre än andra dagar, ja, den tog väl aldrig riktigt slut.
Jag satt ensam inne på rummet och fick inget sagt till mina kollegor
förrän de själva kom och gjorde mig sällskap framför TV:n.
Jag sov dåligt flera nätter efter det. Såg flygplanen natt efter natt. Såg
hur de flög närmare och närmare och slutligen kraschade och
förvandlades till eldklot.
Jag blev lite sur också. Sur över att jag aldrig skulle få se de där tornen
som i min barndom prytt en av väggarna i mitt rum. Hade en enorm
affisch över World Trade Center. Fotot var taget sent på kvällen, på
väldigt nära håll så man såg människor där inne i kontorslokalerna. Jag
tänkte på dem.
Det känns som något förändrades den där dagen. Lite som när Finland
vann Eurovision - vad som helst kan faktiskt hända.
Ågren och skolprojekt
11 sep 2006 16:53
Jag hade hemsk ångest när jag vaknade i morse. Drömde konstiga
drömmar i natt. De var nattsvarta och fyllda av ensamhet och jag
smygrökte (!) på väg hem från tunnelbanan i en stad som kändes som en
blandning av New York och London.
Jag och Sebbe tog en extra lång promenad för att lugna husses nerver.
Strosade i Hammarbyskogen och blev på bättre humör av lugnet,
tystnaden och den lite lätt höstlika marken.
Sedan satt jag och samtalde med min vän PG på MSN i över en timme.
Han är så bra och känner mig så väl. Bra vänner är a och o.
Satt och skannade en massa bilder för att finna inspiration till
skolprojektet. Har kommit halvvägs på en Barcelonabild. Jag ska göra
något väldigt mysko av ett annat foto jag hittade. Det blir säkert kalas.
Diverse
11 sep 2006 23:19
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Det är en fröjd att se Maria Wetterstrand på TV. Jag gillar henne bäst av
alla politiker med Birgitta Ohlsson som god tvåa.
Varför har nio av tio överklassynglingar lockigt hår? För att de är så
sönderavlade? En gång var jag tillsammans med en überöverklasskarl.
Eller ja, en gång och en gång; vi var ihop i nästan två (turbulenta) år.
Han hade också lockigt hår. Hans far var fransk diplomat och modern
var finlandssvensk överklassdam vars enda misson in life var att gifta
sig med en fransk förmögen man.
Min killes mor hade ringt hans ex (när de var ihop) och frågat; “hur
mycket ska du ha för att försvinna ur min sons liv?”. Väldigt Dallas och
väldigt sorgligt. Så, jag kunde ha varit lyxhustru idag (med en svärmor
som hatade mig) men jag valde annorlunda… I want some more
passion. Och inga lockar, tack.
Tom frysdisk
12 sep 2006 19:47
Det är jobbigt att leva när rådyra Konsum inte fått sin quornleverans. En
lapp i frysdisken förklarade att alla quornprodukter var slut hos deras
leverantör. Som tur var fann jag en påse quornfiléer efter att ha sökt
som en tok så jag fick lite proteiner till min smala sallad.
Barcelonaprojektet
13 sep 2006 10:11
Så ja. Mitt skolarbete börjar bli färdigt. Som jag har kämpat med
Barcelonabilden! Nu är jag rätt nöjd. Jag står framför någon katedral
eller liknande och vips är jag bortretuscherad.
MVG
14 sep 2006 15:09
Idag har jag två saker att fira; att jag fick högsta betyg för mina projekt i
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skolan och att jag äntligen lyckats sälja min Sony Ericsson. Hurra,
hurra. Jag ska luta mig tillbaka och njuta av ett glas vitt.
Oprah
15 sep 2006 15:14
Idag handlade Oprah om skräpig - ja, rent ut sagt giftig - mat. I slutet av
programmet fick man se en hjärtoperation och Oprah sa; “Tänk på de
bilderna nästa gång du knaprar i dig chips”. Jag reste mig ur soffan,
gick ut i köket och rensade skafferiet på karameller och chips som fanns
för stundande fredagsmys. Jag slängde allt i soporna tillsammans med
en halvfull snusdosa. Nu är det återigen dags för en grundlig avgiftning.
Karma
16 sep 2006 09:19
Jag har en vän med ett evigt mobilproblem. Han hittar en mobiltelefon
med jämna mellanrum, behåller den, blir av med den, blir bestulen på
den osv osv och jag har försökt få honom att förstå att så länge han
behåller mobilen till att börja med kommer han bli av med den men han
vägrar se sambandet. Nu har han blivit av med den igen. Och hela
väskan. Han har fått en ny mobil av sina föräldrar och jag lovar att han
inte kommer få behålla den länge. Det gör mig så arg och frustrerad och
jag känner mig som en knöl och dålig vän när jag säger; “hade du sett
till att mobiltelefon nummer ett hittade tillbaks till sin ägare hade du
inte blivit av med hela din väska”. Det har pågått i flera år och jag bara
väntar på att han ska vakna upp och dofta kaffet.
What goes around comes around, det är bara att inse.
18:27
16 sep 2006 18:28
Efter jobbet åkte jag och hämtade Sebbe hos Hundvakten. Vi tog en
lååång promenad hem och jag fick jobbigt blodsockerfall och var
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svimfärdig när vi väl var framme och jag fick mat i mig. Nu är vi trötta
och sega och stannar i soffan. Men först ska Hundvakten komma förbi
och hämta min cykel som han ska låna.
Kollegan
17 sep 2006 10:01
Min kollega WD hade tjejmiddag igår. Idag släpade hon med sig disken
till jobbet. “Vi har ju ingen diskmaskin hemma och så små ytor i
köket”. Det hade varit en sak om hon bott runt hörnet, men nu bor hon i
Huddinge. Och vi jobbar mitt i city.
Idag har hon lärt mig att Huddinge är en mycket bra förort att bo i; det
bor mycket, mycket pensionärer där, integrerade invandrare och väldigt
mycket svennepar som det gått bra för “men inte bäst”. Det finns
tydligen även många piffiga tjejer med stort hår. “Jag identifierar mig
med Huddingeborna”, hälsar hon.
Kristdemokrat goes dirty
17 sep 2006 13:12
Sånt här får jag betalt för att dikta ihop på jobbet.
Så, jag kilade bort för att rösta. Välklädd som alltid. Skyhöga pumps,
kort kjol och stor blus som hängde på sniskan och avtäckte min
sensuella axel.
Tog valsedlarna för partiet jag röstar på (se tidigare inlägg) då
ynglingen som delade ut kristdemokraternas valsedlar tvingade mig att
ta sedlar även av honom. När jag kom ut ur båset och klev ut på
trappan såg jag att han packat ihop sina saker och stod och sträckte på
sig.
Jag gick fram till honom och gav tillbaks valsedlarna.
“Ta det inte personligt”, väste jag i hans öra och jag tror jag lät
läpparna snudda vid hans snibb.
Han sa inget, log bara.
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“Ska du hem nu?” frågade jag.
Han log ännu bredare och svarade; “nja, jag hade tänkt träffa några
kamrater men det blev hastigt instlällt”.
“Följ med mig hem på en kopp stärkande så talar vi om våra politiska
meningsskiljaktigheter”, föreslog jag rappt.
Vi satte oss i hans bil (med bilbarnstol i framsätet så jag satt bak) och
körde hem till min gula villa.
Bjöd honom på en whisky och han gjorde klart för mig att han var trött
på att snacka politics. Istället berättade han om hur inrutat och trist
hans liv var.
Jag satt i finfåtöljen mittemot honom och lät benen glida isär. Trosorna
hade jag så klart tagit av mig. Jag noterade hur han började svettas och
hur han inte kunde slita blicken från mina nedre kroppsdelar. Snart klev
jag fram till honom, avlägsnade slipsen, knäppte upp skjortan och
spände av bältet som jag band fast hans händer med. Jag förde honom
till sovrummet på andra våningen och gav honom en omgång han sent
ska glömma.
“Milda makter” skrek han när han nådde klimax för tredje gången.
Sedan åkte han hem och jag lade mig i ett hett bad.
Gud vad jag älskar mitt liv.
09:53
19 sep 2006 09:56
Är i skolan. Vi har just påbörjat kurs tre som handlar om webbdesign
och kodning. Har bytt lärare också. Lite mer spännande nu.
Var just på rast och drack kaffe på café vid Skanstull - underbart
höstväder som man blir fridfull av.
Fröken Frågvis
19 sep 2006 13:00
I varje klass finns en person som ställer korkade frågor hela tiden.
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Varför är det så?
Dagens bibelstycke
19 sep 2006 16:44
“Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall
både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden.”
(3 Mos. 20:10)
Zoo
19 sep 2006 18:57
Jag var på långis med S. Plötsligt stod vi öga mot öga med ett rådjur.
Det finns galet mycket rådjur och harar i Hammarbyhöjden. Mitt på
gräsmattorna mellan trevåningshusen. Jag lovar att jag sett fler rådjur
här än under hela min barndom, mitt i Västergötlands djupaste skogar.
Dagens bibelstycke
20 sep 2006 12:01
“Om en man har samlag med en kvinna under hennes menstruation och
blottar hennes blods källa, liksom hon själv blottar den, skall båda
utstötas ur sitt folk.”
(3 Mos. 20:18)
Dagens tips
20 sep 2006 16:04
När man mår dåligt kan man låtsas att man är död för då kan man göra
vad som helst och ingenting spelar någon roll. Det kan bara bli bättre.
Årets sista valrelaterade inlägg
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20 sep 2006 18:48
Så här såg valutgången ut i mitt valdistrikt;
01. Socialdemokraterna 27,07% (245 röster)
02. Moderaterna 22,98% (208)
03. Miljöpartiet 16,35% (148)
04. Vänsterpartiet 11,27% (102)
05. Folkpartiet 10,39% (94)
06. Centern 4,86% (44)
07. Kristdemokraterna 2,98% (27)
08. Feministiskt initiativ 1,55% (14)
09. Sverigedemokraterna 0,88% (8)
10. Piratpartiet 0,66% (6)
En dag i mitt liv
20 sep 2006 22:31
07:00 Väckarklockan ringer
07:33 Tar mig upp ur bingen
07:40 Går ut med Sebbe
07:55 Dricker kaffe
08:00 Ser nyheterna
08:04 Promenerar till t-banan
08:14 Kliver på t-banan
08:19 Kliver av vid Skanstull
08:30 Lektion i webbdesign
09:30 Rast, sitter kvar och jobbar
10:30 Lektion i webbdesign
11:00 Åker hem
11:20 Långpromenad med Sebbe
12:00 Ligger i soffan och stirrar i taket
13:00 Defragmenterar stationära datorn, sätter mig vid laptopen i köket
och tokskriver
243

13:45 Sopsorterar, motionsrunda med Sebbe (”idag ska vi lära oss att ta
oss från a till b utan att nosa på vartenda grässtrå längre än tre
centimeter”)
14:24 Går till centrum, köper ett frimärke
14:34 Slår mig ner på t-banan
14:49 Kliver av vid Hötorget
14:55 Samtal med RÅ om hennes kommande välgörenhetsarbete på
Katthemmet
15:00 Arbetar
15:05 Terapisamtal med PG
15:30 Blir glad då jag ser att Gucci ska komma till kontoret
16:10 Gucci kommer till UTV
16:45 Bläddrar i senaste Qx och Kom ut
17:00 Går och handlar och står jättelänge i kö
17:25 Kommer tillbaks till kontoret
17:30 Kokar ris och steker champinjoner
17:45 Äter sen lunch
17:55 Ser lokala nyheter
18:05 Diskar
18:25 I telefon med Hundvakten
18:45 Valsurfar
18:55 Ser lokala nyheter
19:05 Gucci kräver att jag ska fräscha upp min My Space-sida
19:58 Jag gör situps på kontorsgolvet
20:10 Skriver dagbok
20:27 Får ett mail som gör mig glad
20:32 Glor i smyg på Gucci som lägger en omsorgsfull makeup
21:07 Gör ett disordertest
21:28 Pausar i arbetet och sjunger en snutt
22:00 Ser nyheterna
23:06 Kliver på t-banan
23:21 Kliver av, möter upp Hundvakten + sambo + Sebbe
23:25 Långpromenad i rask takt
23:55 Kommer hem
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23:58 Duschar
00:10 Varvar ner
html
21 sep 2006 18:06
Jag har suttit i html-världen hela dagen och känner mig nu lite förvirrad
när jag ska ut i verkligheten.
Hoppas alla har det fint.
Dagens bibelstycke
21 sep 2006 20:30
“Prästerna får inte raka någon del av sitt huvud, inte heller klippa av
skägget eller rista märken på sin kropp.”
(3 Mos. 21:5)
Fröken Frågvis del 2
22 sep 2006 09:44
Ett inlägg till om Fröken Frågvis. Det är samma typ av människa som
rusar ut ur salen när mobilen (med påslagen ringsignal så klart) ringer
och sedan när hon kommer tillbaka ställer en massa frågor om det
läraren just tog upp. Alltså; slösar min tid.
Men jag är inte bitter.
Mörker
23 sep 2006 13:37
Gud vad jag längtar efter… snön! Har nog aldrig gjort det tidigare men
för varje sommar som går uppskattar jag sol och värme mindre och
mindre och ser mer och mer fram emot mörkret. Hösten är fantastisk
men alldeles för kort. Det känns som om träden somnar, gulnar och klär
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av sig på bara en vecka. Sedan står de där; kala och intetsägande.
Men tänk så skönt när snön täcker marken. Man öppnar porten och
kliver ut på gatan och slås av tystnaden. Stadens ljud och oljud dämpas
av snön. Man får äntligen klä på sig ordentligt. Och det är helt legitimt
att inte ha tusen järn i elden.
Det finns inte mycket som slår känslan av att huttrande kliva in i ett
varmt, ombonat hem. En mustig het gryta och vuxenmys i soffan.
Please.
Bert
23 sep 2006 16:43
Jag såg just Bert Karlssons talkshow på TV8 och gäst var
skvallerjournalisten Daniel Nyhlén. Jag satt under hela intervjun och
tänkte; “men så snygg han är”, vilket var konstigt eftersom jag alltid
funnit honom ytterst oattraktiv. I slutet av intervjun framgick att han
gått ner tio kilo. Där ser man vad några kilo kan göra.
Morgonfniss
24 sep 2006 08:29
Min relativt nya, mycket underbara kollega C berättade en rolig story
för mig. Hon hade kommit hem på mycket dåligt humör en dag.
Telefonen hade ringt och tjejen hon delar lägenhet med hade kastat
telefonen på henne och bett henne svara. Ungefär så här löpte samtalet;
- Hallå (ilsket)
- Ja, hej, jag…
- Vem är det? (ilsket)
- Ja, jag ringer…
- Men vad vill du!? (ilsket)
- Jo, jag ringer från Ordjakten (eller liknande
ring-och-vinn-pengar-tv-program, minns ej vilket), du är med i
direktsänd tv
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- Jaha (förvånat)
- Ja, du hade ringt in, får vi be om det rätta svaret
C slår på tv:n
- Ja, vad kan det vara för ord.. hmm..
Hon lyckades komma på det rätta ordet i alla fall och det hela hade
slutat med att hon blivit på bättre humör och inte alls velat lägga på
luren.
Önskar så att jag sett det där programmet. Det var tydligen hennes blyga
sambo som ringt.
Sur är hon också eftersom de alltid säger “vi sätter in pengarna på ditt
konto idag”. I själv verket tar det upp till tre veckor innan man har
några slantar på kontot.
Jag & Han
24 sep 2006 08:39
Det är söndag och söndagar är synonyma med reflektion.
Det känns som om jag gått in i något slags balanserat skede i livet. Det
började för nio månader sedan då min senaste relation avslutades. Den
var oerhört stormig och krävande men också alldeles underbar. Till slut
sög den musten ur mig och allt annat fick prio två. Naturligtvis fanns
bara en utväg och där är jag nu.
Detta balanserade liv går mig dock på nerverna. Det är så behagligt att
det är tråkigt. Kanske har jag en S/M-ådra i mig. Kanske mår jag som
bäst när jag får lida lite. Kanske känner jag mig mer levande då.
Jag och Han har väldigt lite kontakt idag, vilket känns konstigt, men jag
vågar helt enkelt inte. Är rädd för att jag, om jag skulle träffa Honom,
skulle kasta allt och plåga mig själv lite extra. Vet helt enkelt inte vad
jag känner och så länge jag inte träffar Honom riskerar jag ingenting. Så
jag låter tiden gå och gå och gå tills jag känner mig på säker mark. Men
kommer den dagen någonsin? Om vi inte ses lär jag ju heller inte veta.
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Jag har inte ens bedövat mig med andra. Så himla moget av mig. Jag har
lärt mig av mina många misstag.
Men när vet man att känslorna är borta om man aldrig ses?
När vet man att det är fritt fram?
Tjugonollfem
24 sep 2006 20:05
Å, vad jag gillar min laptop. Tangenterna är så underbara. Fingrarna
liksom bara glider över dem.
Annars;
¤ Hundvakten + sambo lämnade Sebbe på jobbet. Han hade fått en
varmkorv i Kungsträdgården. Mycket populärt, fick jag höra.
¤ Såg de två sista avsnitten av Angels in America som jag spelade in
igår. Tyckte serien var riktigt bra, vilket jag inte tyckte när jag slötittade
på den första gången den sändes. Underbar musik.
¤ Åt en ljuvlig söndagsmiddag; ris med en hääärlig sås (Mrs Cheng’s den blå konserven, minns aldrig vad den heter och orkar inte rota i
sopsorteringen nu) som man blandar i stekta quornbitar i. Obligatoriskt
vid sidan om; keso.
¤ Lyssnar på Annie Lennox. Honestly på av mig så många gånger
hyllade albumet Bare - hur bra är den inte!?
Vet
25 sep 2006 10:27
Efter många, många försök (varför har de inte telefonsvarare med
öppettider?) kom jag fram till veterinären och fick en tid redan i
eftermiddag. Ska gå och kolla Sebbes avbrutna tand (han fastnade i
mina jeans). Å, lille älsklingen som inte gillar veterinärer. Förra gången
vi var där var i somras när Schlagersångerskans hund bet honom.
Sjuttonfemtiotre
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25 sep 2006 17:52
Kära nån. På torsdag ska Sebbe sövas och den avbrutna tanden ska
opereras bort. Så dramatiskt. Alltid detta eviga drama.
Kom hem och upptäckte att varken internet eller TV fungerade, UPC
höll tydligen på med något arbete i kvarteret, och jag blev hemskt
rastlös. Jag kände mig som tillbaka till 1987 och tänkte; “jaha, vad gör
jag nu då..!?” Åt middag med en halvsovande hund och tystnad som
enda sällskap. Sedan halvlåg jag i soffan och drack en G&T och
lyssnade på 80-talsmusik.
Sex timmar senare fungerar äntligen allt som det ska och fingrarna
glider som vanligt över tangentbordet.
Jag blev bjuden på kryssning till Finland med ett stort gäng robusta
lesbianer (inga lipstick lesbians här inte) + några fjollor med lagom
tveksamma handleder. Får väl se, sa jag. Får väl se vad hösten har i sitt
enorma höstsköte.
Bakgator
26 sep 2006 19:04
Har just varit på extra lång promenad. Gick på gator jag aldrig gått på
tidigare och fann en för mig tidigare okänd närbutik. Jag har bott här i
nästan två år och har missat så mycket tack vare alla dessa rutiner, men
nu ska jag börja utforska grannskapet på riktigt.
Dagens bibelstycke
26 sep 2006 21:06
“Om dottern till en präst vanhelgar sig genom prostitution, vanhelgar
hon sin far. Hon skall brännas.”
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(3 Mos. 21:09)
Onsdag eller nåt
27 sep 2006 16:40
Hemma efter lång, arbetsam skoldag.
Tog en cykeltur för att tänka på annat.
Nu ska Sebbe badas inför morgondagens operation.
Sedan ska jag ringa och skälla på UPC. De kan faktiskt inte stänga av
internet flera timmar om dagen under en hel vecka. Vissa av oss har
trots allt inget liv utan www; skola, arbete och privatliv - allt finns på
nätet.
Morgonblogg
28 sep 2006 07:54
Ska iväg på en viktig genomgång i skolan.
S har fått sista måltiden innan operationen.
Han sitter och glor på mig - ovetande om att han ska sövas om några
timmar och när han vaknar upp igen kommer han vara yr, vimsig och
illamående.
Nu måste jag dricka mitt kaffe och gå.
Ha en fin dag.
Äventyr hos veterinären del 1
28 sep 2006 18:07
Jag och Sebbe gick till veterinären kvart i fyra. Han sprang dit - alla
dofterna lockade väl.. Först fick han på sig en tratt så han inte skulle
kunna bitas. Sedan fick han en spruta i benet och jag fick bära in honom
i ett rum där han sattes i en bur. Det kändes hemskt. Sebbe såg förvånat
på mig med sina ljuvliga bruna ögon och jag var blödig (så klart) och
kände mig elak.
Sedan gick jag hem med koppel utan hund.
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Ska hämta honom kvart i åtta.
Äventyr hos veterinären del 2
28 sep 2006 20:17
Nu har jag fått hem min hund - eller alfahanne som de kallade honom
(han försökte dominera dem, han är ju i den ålder nu)…
Jag kom in på kliniken precis när Sebbe skrek som mest. De höll på att
avlägsna kanylen fick jag senare höra. Den som inte är djurvän borde få
tillbringa en eftermiddag i väntrummet på en djurklinik. Sedan, innan
jag fick komma in hörde jag hur han gnydde i buren i rummet intill. Det
var hemskt plågsamt. När jag väl fick se honom tittade han blygt in i
rummet och när han såg mig började han vifta på svansen och sedan satt
han trygg i min famn.
Jag var blödig hela tiden, så klart.
Nu sitter han pömsig i min famn. Har duschat av honom lite (han
kissade på sig hos veterinären) och tagit bort förbandet på den rakade
lilla tassen. Mitt hjärta blöder (insiderblinkning till Hetero-Jompa).
@ work & fredagsöl
29 sep 2006 15:11
Är på jobbet.
Vi har “fredagsöl” på kontor nummer två tvärs över gatan.
Får se om jag kilar över en sväng.
Kunde kanske vara trevligt.
Sebbe är helt återställd. De drog ut två tänder - de där långa, smala
bakom huggtänderna. Tydligen var det mjölktänder (trodde han tappat
samtliga) och eftersom det var det går det ej på försäkringen. Så trevligt,
jag badar ju liksom i cash just nu när jag jobbar mindre och pluggar
mer.
Han var lite vimsig och gnällig igår kväll, och ville absolut inte
promenera, men det gick snabbt över.
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20:42
29 sep 2006 18:31
Har varit på fredagsöl på kontor 2 och är nu tillbaka på kontor 1 med
min kamrat och kollega PG. Hans pojkvän skriver på sin qx-sida; “ps.
ALLA sexförslag raderas och avsändaren blockeras… ” Jag sa; “vänta
tills du är 30+, då blockeras ingen och alla förslag beaktas”.
Ska kanske ta en grogg med kollegorna efter jobbet. Hetero-Jompa var
ju där och på g. Bara en sak.
Dirt
29 sep 2006 20:49
Min kollega; “Varför är det alltid du som chattar med mina
pojkvänner?”
Jag; “För att de är de enda jag inte har legat med.”
Meddelande från min kollegas pojkvän
29 sep 2006 21:15
“Säg till honom att om han inte lägger ifrån sej sykatalogen och tar
fingret ur fittan så får han inte spela bingolotto längre och då kommer
han aldrig få bertil 14″
Igår
30 sep 2006 11:58
Ja, det blev mycket igår. Av både det ena och det andra. Hamnade i lång
kö till gayställe trots att de flesta var hetero.
Jag frågade vår massör (man 50+); “När var du på gayklubb senast?”
Han; “Aldrig. Är detta det?”
Jag; “Ja, som du märker är det ingen större skillnad. Bara bättre musik
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och snyggare tjejer”.
Irri
30 sep 2006 15:10
Måste få gnälla lite om sådant jag gnällt om tidigare. Dagens
irritationsmoment;
* Glas, glas, glas. Folk super sig fulla och när de inte får någon fitta slår
de sönder flaskor och misshandlar oskyldiga. People suck.
* Skräp. Har ni tänkt på hur skräpig stan har blivit? Det snackas alltid
om hur rent Stockholm är. Eller hur. Lika sopigt är det som i vilken
annan europeisk huvudstad som helst.
* Folk kan inte gå. De rör sig i sicksack, gärna i flock, och stannar var
som helst hur som helst. Virrhönor.
* Inga trängselskatter - bilköerna ringlade långa och avgasstanken
blandades med urinditon (ytterligare en följd av punkt ett). People suck.
Cars suck.
* Jaghatardinbarnvagn. Folk tror att de äger världen bara för att de har
barn.
Ungefär så just nu.
Kontaktannons
30 sep 2006 19:01
“Kvinnlig kvinna, 47, söker utländsk man. Jag tycker inte om det här
jämställda samhället vi lever i. Mannen ska vara man och kvinnan
kvinna. Jag tycker om att vara kvinna för dig. Klär mig feminint i kjol,
blus och höga klackar. Tycker om glitter och guld. Jag har inga svenska
värderingar, tycker om livet i utlandet. Jag är inte som andra svenska
jämlika kvinnor.”
Sunday bloody, bloody Sunday
01 okt 2006 12:38
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Kors i taket. Det verkar bli trängselskatter.
Dagens första konversation;
Jehova-kvinna: “Vill du ta med en tidskrift hem att läsa?” (Väldigt
monoton och tillgjort vänlig röst).
Jag: “Nej, tack”.
Tänk att man ser på människor när de har en baktanke. Hon stod där
och väntade in mig och Sebbe och kvittrade något till hunden min. När
jag kom närmare högg hon.
Det värsta är när de kommer hem till en. Som den där Jehova-mannen
som när jag öppnade dörren började mala på finska på grund av
efternamnet på dörren. Är inte det äckligt? Sitta och söka upp en så där.
“Jag förstår dig inte”, sa jag och stängde dörren.
Låt mig vara.
Eftermiddagsblogg
01 okt 2006 15:11
Idag cyklade jag till jobbet. Om man är på dåligt humör och vill rikta
sin ilska mot något konkret kan jag rekommendera en cykeltur genom
Stockholm. Gärna på en söndag när alla är ute och spatserar. Precis som
igår fick jag fräsa åt alla dessa virrhönor. De som går mitt ute i
cykelbanorna är ju bäst. Att cykla längs Götgatsbacken är en mardröm.
Numera cyklar jag i snigelfart i backen eftersom jag fick en tillsägelse
av en brysk poliskonstapel just där på grund av att jag trampade på för
snabbt.
För övrigt är det faktiskt ganska läskigt på de ställen där cykelbanan
ligger mitt ute i gatan så man har bilar på båda sidor. Jag brukar ha
cykelhjälm men idag när jag tog på mig den kände jag mig så
fruktansvärt jätteugly att jag lämnade den hemma. Mycket pubertalt
men så är det ibland.
Eftersom jag bor på en höjd har jag nedförsbacke nästan hela vägen till
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Söder. Idag fick jag dock ett trist stopp då det var broöppning. Fick
således nästan använda min favoritursäkt; “Ursäkta att jag är sen, det
var broöppning”. Det känns så väldigt… kontinentalt på något sätt. Jag
blev inte sen dock. Jag är aldrig sen. Om det inte är seeeg broöppning.
Jag ogillar sena människor.
Två härliga människor på mitt jobb har fått till det, vilket jag tycker är
bra för de är som sagt mycket härliga båda två. Jag visste inte säkert vad
som hänt men när jag sa till den ena; “Vad kul att du och XX fått
vuxenbrottas lite” svarade hon på ett sätt som bekräftade det hela.
Jag är rätt bra på att få fram saker. En gång hade jag en otrogen
(misstänkte jag) pojkvän och jag låtsades veta hur det låg till och han
lade korten på bordet. Sedan sa jag; “Jag visste faktiskt ingenting, men
nu vet jag”. Tillbaks till de två kollegorna; de passar väldans bra ihop.
Hon är ny på jobbet och som jag sa till henne i fredags är vi alltid lite
misstänksamma mot nykomlingar (”Vi är ju ett sammansvetstat härrrligt
gäng”) och eftersom mitt arbete är ganska annorlunda jobbar det något
udda typer här. De som inte är liberala och fria i sinnet blir inte
långvariga men så fort jag såg henne - den nya kollegan - visste jag att
hon var en av oss.
Det har bara funnits en på mitt jobb jag inte tyckt om (och det gjorde
ingen annan heller). Det var hon som alltid vabbade. Ogillade henne
starkt. Kanske till och med hatade.
Gos och mys, nu ska jag jobba. Å, så skönt det är att skriva av sig
ibland.
Ljuva hem
01 okt 2006 23:53
Cyklade hem i rasande fart. Det är så skönt när det är mörkt och tomt på
både bilar och människor. Är på mycket bättre humör nu trots mindre
astmaattack. Sebbe är så söt som hoppat upp på stolen bredvid. Han
brukar lägga framtassarna i mitt knä medan han frenetiskt tuggar på sitt
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tuggben. Väldigt passionerat med öronen bakåt.
Telefonterror
02 okt 2006 15:51
Har man varit på infomöte någonstans och säger att man återkommer
när man tänkt igenom saken kan man ge sig fan på att de ringer dag ut
och dag in. I will call you. Vad är det som är så svårt att förstå!?
00:15
03 okt 2006 00:20
Jag fick ett SMS från en vän som “saknar att hänga med mig”. Det var
en av flera bra saker med dygnet som just tog slut. Nighty.
Lättfotade Tracy och .SE
03 okt 2006 10:09
Hemma efter kort skoldag. Behöver inte vara där fysiskt just nu utan
kan arbeta med delkursens slutprov; hemsidebyggandet, hemifrån.
Skönt.
Var ute med Sebbe och vi träffade Tracy som är, precis som namnet
antyder, en lite lättfotad pudel som försökte få till det med hunden min
när han var valp.
Och nu har jag äntligen (på t-banan hem) lyckats få tag i ett nummer av
nya gratistidningen .SE. Jag är inte imponerad. Känns som en
söndagsbilaga full av skräp och sport. Och nittiotalsklingande namnet
.SE är så fantasilöst. Metro är fortfarande bästa gratistidningen. Punkt
för nu.
Ikea
03 okt 2006 20:54
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När jag försöker logga in på Ikea Family står det “Catastrophic failure”.
Är inte det komiskt?
Våt
04 okt 2006 16:29
Som de flesta andra är jag inregnad idag. Skulle gå och handla och fick
gå runt, runt eftersom vägarna var fyllda av vatten. Till slut fick det
klättras över regnvåt grönska och näst intill simma under en viadukt för
att komma fram till affären. Tänk att lite vatten kan ställa till det så. Det
öste ju ner i bara ett par timmar. Max.
14:44
05 okt 2006 14:45
Jag har inte regnat bort. I have been very busy and important.
Jag vill för övrigt rekommendera Timmermans Kriek - ett belgiskt
körbärsöl.
Tyst som en mus
06 okt 2006 17:04
Jag satt på balkongen och stirrade på min oroväckande gröna lönn och
kom att tänka på något jag nästan glömt bort. När jag var barn gick jag
hos en talpedagog. Det gjorde nog ingen större nytta - jag talar
fortfarande snabbt och otydligt. Mest så där att jag vräker ur mig det jag
måste få sagt så det blir gjort. Helst är jag bara tyst. Det finns nog med
oväsen överallt.
Through the years
08 okt 2006 07:23
Igår kväll när jag skulle lägga mig ringde mobilen. Trots att mannen
som ringde var mer än lovligt berusad blev jag glad ända in i själen.
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Sedan låg jag sömnlös ett tag. I och med att min hemsida stängdes ner
och väntar på att återuppstå när den blivit nyregistrerad kom jag att
tänka på att den varit igång i exakt ett år och det har hänt enormt
mycket under året som gått. Snarare; under de två senaste åren har det
hänt mer än under alla andra år sammanräknade. Jag har blivit dumpad,
flyttat, fått sparken, fått nästan samma jobb på nästan samma företag,
blivit ihop med X, trott jag haft en hjärntumör, blivit deprimerad och
sjukskriven, gått hos en kurator, ätit antidepressiva, blivit singel, blivit
ihop med X igen, varit på bröllop, träffat halva min släkt (för första
gången på över tio år), sagt ä-ordet och menat det, nästan blivit sambo,
blivit singel, skaffat hund, dejtat BM, dejtat M, gråtit efter X, dejtat Z,
börjat plugga, börjat träffa X igen, smygrökt på balkongen (jag röker
inte), varit på dop, blivit gudfar, varit på våt och vild ensamresa i
Madrid, köpt ny dator, köpt ny kamera, köpt mikro, köpt ny dvd-spelare
med hårddisk, köpt ny mobil fem gånger, slutat tröstshoppa osv osv.
Det är sånt jag tänker på en söndagmorgon i oktober.
"Sunday Monday" med Vanessa Paradis, remember?
09 okt 2006 10:47
Mycket konstig natt den här söndagsnatten. Vid halv två vaknade jag av
att jag höll mobilen i handen och sa “Hallå, hallå” med släpig
whiskystämma. Någon i andra änden lade på. Två sekunder senare
ringde det igen och den här gången svarade jag i medvetet tillstånd. Det
var X som befann sig i en europeisk storstad. Han bad mig slå på datorn
och kolla om en viss nattklubb hade öppet på söndagar. Rar som jag är
släpade jag mig upp och gjorde vad han bad mig om. Sedan gick jag
och lade mig igen.
Sovmorgon. Var tredje måndag är min lediga dag. Det vill säga idag.
Halv tio ville Sebbe att jag skulle vakna. Han såg på mig med
Annars-kan-en-olycka-hända-blicken, så det var bara för mig att pallra
mig upp och gå ut i solskenet som bländade och fick mig att inse att jag
hade huvudvärk.
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X sa att när Sebbes öron ligger ner längs huvudet ser han ut som Barbra
Streisand. Det var lite kul.
Dreams
11 okt 2006 10:27
Inatt drömde jag att jag flyttade till Malmö. Jag gör det ibland. Det
handlar väl om något slags flykt från någonting. Nytt för den här
drömmen var att den var lite rörig - jag flyttade till Göteborg också och
jag skulle inte kunna tänka mig att bo i Göteborg. Malmö däremot.
Kanske. För någon månad sedan när jag var tipsy sa jag till
Hundvakten; “Kan vi inte flytta till Malmö?” Jag vet inte varför.
Off
12 okt 2006 10:26
Jag har varit lite off de senaste dagarna. Jag har inte haft någon matlust
- har tvingat i mig en liten portion sallad per dag (och jag som i vanliga
fall äter som en häst) och jag har haft skrivkramp. Igår kväll satt jag rakt
upp och ner i soffan i flera timmar och tänkte. Bara så där. Lät tankarna
mala och vistas i miljöer de inte besökt på länge. Märklig tid, det här.
Tonåring
12 okt 2006 16:57
Jag har en tonåring här hemma - Sebbe är trotsig som få. Han gör allt
han alltid vetat att han inte får göra och sedan följer han med spänning
min reaktion. Hans favorithyss: hämta min sko och lägga sig under
vardagsrumsbordet och bita i den, ta min yllesocka (det är hemskt kallt i
lägenheten) och gömma sig samt att sprida små, små bitar av
hushållspapper över hela hemmet. Men jag klarar mig. Jag är hård men
rättvis. Och det är väldigt trevligt när jag ser att han ger sig. Han är
väldigt rar när han ber om ursäkt också.
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Hunddagis
13 okt 2006 10:57
Det är rätt komiskt när man stöter på Söderorts hunddagis. Först
kommer en kvinna med cirka fem jättehundar. Strax bakom kommer en
dam med runt sju mellanstora och sist kommer en tös med åtta
småhundar. Det hela ser hemskt roligt ut. En tysk sa till mig
häromveckan; “alla har så många hundar i Sverige. Man ser folk med
fem-tio stycken”. Jag sa inte att han förmodligen bevittnat ett hunddagis
på promenad. Lät honom hållas.
Det är många som säger att Sebbe är så fin, så fin och att han borde
ställas ut (skulle inte syssla med sånt trams, thank you very much) men
jag har ju kommit fram till att han inte är en fullblodig papillon. Har
kollat i hundböcker men kan inte komma fram till vad han skulle kunna
vara en blandning av. Han ser väldigt mycket ut som en phaléne (dvs en
papillon med hängande öron). Kanske till och med på pricken. Men jag
är ju nyfiken. Det lättaste vore ju att kontakta ladyn jag köpte honom av
men hennes kontaktuppgifter försvann i min ack så omtalade datakrasch
i somras.
Dreams 2
13 okt 2006 16:55
Ännu en märklig dröm. Jag var på väg till en nyöppnad bokaffär. En
enorm folkmassa väntade ivrigt på att butiken skulle slå upp portarna.
Anders Öhrman höll något tal. Innanför rutorna såg jag alla mina gamla
handskrivna dagböcker ligga och min enda uppgift var att rusa in och
köpa dem allihop för att ingen annan skulle hinna före. Det kändes
himla konstigt. Jag övervägde att försöka få dem gratis eftersom jag var
författaren men tänkte att jag inte orkade tjafsa så jag beslöt mig för att
snällt betala för dem.
Karaktär 1
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15 okt 2006 10:45
Jag har nog aldrig berättat om alla karaktärer som förföljer mig. De lär
hamna i en bok någon gång men för tillfället lever de mestadels genom
ett sidoprojekt på jobbet.
Först ut: Norska Kvinnan.
Norska Kvinnan avslöjar aldrig sitt namn. Hon är 46, bor ensam i en
etta i Stockholms innerstad och jobbar inom vården. Norska Kvinnan
har mörkt, lockigt hår, är väldigt lång och en aning bufflig. Själv tror
hon att hon är graciös och något av en amazon. Norska Kvinnan lider av
kronisk ensamhet och hennes mest utmärkande drag är att hon rimmar
allt hon säger. Hon skriver även mycket sopiga dikter. Idag skrev hon;
Söndagen är här
Ensamheten på själen min tär
Lördagen var trist
Allt mitt hopp jag nästan mist
Ingen man syns till
Hur mycket jag än vill
Ingen väninna jag heller får
Fäller nu en ny bitter tår
I hjärtat finns det snö
Jag hade nästan föredragit tö
Ensamma äro icke alla
Vissa på varann kärleksfullt kalla
Många moln på himlen min
Säg mig vännen; finns de även på din
En ny vecka börjar snart
Kastar mig ut i superfart
Kanske under nästa vecka en ny man jag kan finna
Som gör mig till sin enda, kära kvinna
Lämna mig nu, du ensamhetens djävulska klo
Släpp greppet och ge mig glädjero
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Ingenting verkar spela någon roll
Så länge ingen man på mig har kärlekskoll
Kanske en drink på en flashig bar
Sedan hem till mig vi far
Vi älskar och skrattar och pratar och ler
Du min fader om handen min ber
Många kärleksbarn jag sedan punga ut
Och äntligen får ensamheten ett storslaget slut
Semestrar gör vi på främmande mark
En tur vi tar i kärleksbåten av bark
Många drömmar bär jag inom mig
Delar du dem, finns de även inom dig
Men nu sitter jag ensam med lackade naglar
Den omsorgsfulla maken i ansiktet flagnar
Ännu ett glas av vinet så rött
Hoppas du av detta icke blir stött
Rödvinslådan snart är tom
En klibbig hinna den lämnat i min gom
En rödvinstant jag blivit har
Så går det när man lever utan karl
Jag dukar för två
Hoppas det på dörren ska ringa på
Önskar att du där ska stå
Famnen full av presenter jag ska få
Slipsen din i ilfart åker av
Vi älskar i badet som i kärlekens hav
Drömmar detta dock enbart är
Å, om du ändå vore här
Stearinljusets låga brinner ut
Festen verkar ha tagit slut
Den hann ju inte ens börja
Så vad har väl jag egentligen att sörja
Nu in i badrummet jag går
Ställer mig på mina tår
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Baddar trynet, sminket ska väck
Celluliterna jag trollar bort från min häck
Jag orkar inte kämpa mer
Då ändå ingen min smärta ser
Jag har orkat många mil
Men nu tar jag nog min sista sorgens sil
Nästa gång: Bitter-Bettan från Solna.
Karaktär 2
16 okt 2006 09:42
Här fortsätter min presentation av karaktärerna som förföljer mig.
Bettan är en sorglig typ. Hon är 29, bor ensam med sin katt i en sunkig,
inrökt lägenhet i Solna och hon har aldrig haft eller ens på allvar försökt
skaffa sig ett jobb. Bettan har råttfärgat, stripigt, halvlångt hår och är
enligt egen utsago “kraftig, tjock, fet”. Bettan lider av social fobi och
trivs således bäst i hemmets lugna vrå. I och med att åren gått har hon
dock börjat sakna något i sitt liv. Eller någon snarare. Därför är hon nu
på jakt efter en man som är som hon själv. Hon raggar på nätet men
tackar nej till en fika på stan eftersom “kaffekoppar med små öron gör
henne darrig och nervös”. Därför bjuder Bettan hem sina dejter. Hon
ber karlarna ta med sig “en hamburgermeny, extra allt och ett sexpack
folköl”, sedan sitter de där i den inrökta lägenheten och ser en sopig
actionrulle på Canal+.
Bettan är en van lögnare. Hennes livslögn är att hon varit med i en
reklamfilm för en östeuropeisk hamburgerkedja. Hon har till och med
photoshoppat ett bildbevis.
Nästa gång: Mona
Blandade måndagsfunderingar
16 okt 2006 16:05
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Kom hem från jobbet och var på långpromme med Sebbe. Vi träffade
en trevlig, parant kvinna med två pudlar. Den ene; Allan, försökte
betäcka Sebbe tre gånger. Damen var trevlig i alla fall, hoppas vi ses
igen (med tanke på min sociala fobi är de människor jag vill stöta på
väldigt få). De tre hundarna sprang lösa och jagade varandra, runt, runt.
Varför springer hundar så ofta i cirklar?
Jag åt lunch framför Oprah, slumrade till och vaknade lagom till Martha
(how sad am I).
Läste någonstans för ett tag sedan att olivolja ska förvaras kallt. Alltså
ställde jag den i kylen (den har stått i rumstemperatur alltid, alltid). Idag
var den helt grumlig. Varför? Ska den inte stå i kylen? Eller är min kyl
för kall?
Hämtade ut ett paket. Mor min hade stickat en ljuvlig ylletröja +
tillhörande vantar. Ringde för ett par veckor sedan och sa; “Mor, nästa
gång du ska sticka nåt…” Två veckor senare har jag min nya, fräscha,
varma tröja på mig i min kalla lägenhet. Tack mor. Du är en drottning
med dina stickor!
Pradajäveln
16 okt 2006 20:49
Idag såg jag Djävulen bär Prada. Den var ungefär exakt som serien
Ugly Betty. Meryl Streep var bra så klart men en smula besviken är jag
nog. Allt detta bitchande, jag har så svårt att tro att någon med en enda
liten gnutta självrespekt skulle svälja det. Men, ja, underhållande här
och där.
Min favoritfilm med Meryl Streep är fortfarande She-Devil.
Karaktär 3
17 okt 2006 15:49
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Dags för ytterligare en av karaktärerna som förföljt mig i många år.
Mona är en legend!
Mona är en 48-årig kvinna med smak för det lyxiga i livet. Hon var
hemmafru större delen av sitt äktenskap som fick ett bryskt avslut då
maken Åke lämnade henne för den betydligt yngre Liisa och flyttade
med denna till Brasilien. Äktenskapet hade börjat gå utför i samband
med att Mona tog över en skönhetssalong och inte längre fanns
tillgänglig för Åke dygnet runt. Deras sexuella sida av äktenskapet var
inte mycket att hänga i julgranen så som singelkvinna har Mona börjat
experimentera en hel del. Många är de ynglingar som legat mellan
hennes dyra lakan i den gula villan i Svedmyra. Mona är lång och smal,
har blont hår till axlarna och illröda enorma läppar. Hon klär sig elegant
i korta kjolar och höga klackar. Mona är känd för att vara utmanande men inte på ett trashigt sätt. Hon röker en hel del och älskar whisky. I
och med skilsmässan fick Mona inte bara behålla den stora villan - hon
fick även en rejäl summar kontanter så hon tillbringar inte så värst
mycket tid på salongen numera. Mestadels ligger hon hemma framför
brasan med en whisky i ena handen och vem vet vad i den andra.
Fria ytor
18 okt 2006 15:02
Expressen skriver idag att ett stökigt hem kan orsaka ångest. Jag vill
hävda att kommer man hem till mig ser man direkt hur jag mår. När jag
är nedstämd förfaller allt. När jag är på topp är hemmet i tiptopform.
Det jobbiga är att när det är stökigt och jag börjar bli gladare förlänger
stöket nedstämdheten och det är väldigt jobbigt att ta tag i det då.
Bästa tipset; på med en rockig skiva på hög volym, ett glas vin
tillgängligt och städningen går snabbt och smärtfritt.
19:44
18 okt 2006 19:41
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I have been very busy and important, har arbetat som en slav och inte
hunnit surfa ordentligt på ett par dagar (tungt).
Nu har det dock lugnat ner sig. Jag har dammsugit och duschat och
strax ska jag få hemligt besök. Jättehemligt besök av min drömkille. Får
väl se vad han tycker om det.
Creep
20 okt 2006 10:44
Jag såg ett kryp i badrummet. Det rörde sig snabbt över golvbrunnen.
Vågade inte titta närmare utan stängde in mig i köket. Jag är en sissy
när det kommer till kryp. Vad var det för kryp? En kackerlacka? Det var
inte en råtta. Och den var för snabb för att vara en spindel. Som tur är
kommer mitt badrumsgolv rivas upp om en månad så jag slipper kanske
veta.
Irriterande tunnelbanemoment
20 okt 2006 15:26
* I-landsproblem, jag vet, men visst är det enormt frustrerande när tåget
kryper fram.
* Gamlingar som aldrig verkar lära sig att de inte har tid att leta efter en
bra plats utan bör sätta sig på den första lediga annars FLYGER DE
RUNT I VAGNEN SOM PINGISBOLLAR.
* Folk överlag som går fram och tillbaka för att hitta en plats som
behagar. Som om det skulle spela någon roll. Det lyser ur ögonen på
dem. Som små djur; “waaah, vaaar är min plaaaats!!”
* Alla slags försäljare och musikanter.
* Folk som talar med reskamrat eller i mobiltelefon (vanligast) om sina
ytterst privata angelägenheter. Som sex.
* Folk som blänger och viskar om en och tror att man är så krokad att
man inte förstår att det är så det ligger till.
* Påverkade människor (alla).
* T-baneförare som säger “glöm nu inte att le åt varandra” och dylikt
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(ge mig en orsak att le så gör jag det säkert).
* Gapiga tonåringar.
* Alla andra gapiga.
* Folk som äter!
Missbruk
20 okt 2006 20:41
Jag har kommit på ett väldigt simpelt sätt att komma runt min
shoppoholic-ådra. Det handlar alltid om musik. Jag får ryck och
tokhandlar på diverse siter men nu har jag blivit botad. Jag går in på
Ginza eller CDON eller Amazon och så surfar jag runt och allt jag vill
ha lägger jag i varukorgen som sedan växer och växer tills summan
landar på en massa pesetas. Sedan tömmer jag varukorgen långsamt.
Artikel efter artikel plockar jag bort (i omvänd vill-ha-ordning) tills jag
hamnar på noll. Då har suget gått över och jag kan tänka på annat.
Rekommenderas.
Tajjeri
21 okt 2006 01:06
Det var länge sedan jag var inloggad på Qx men jag var det ikväll. Fick
ett mail från nån ugly person utan bild (på sig själv).
Han: “Bla bla, hur mår du?”
Jag: “Jo tack bra, själv?”
Han: “Lite bakiskåt.”
Men berätta det för någon som bryr sig. Klockan är 01:06 och du är
bakiskåt. Fan, tajja av dig själv då och låt mig vara.
Inte en dag går utan att man känner sig våldtagen. Varför saknas hyfs på
nätet? Om någon frågar dig i kön på Ica hur du mår, inte fan säger du att
du är bakiskåt.
Ja, jag är trångsynt men jag är så trött på dessa spermadroppande
kåtkukar utan hyfs och fason.
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Blandade lördagsfunderingar
21 okt 2006 15:16
Angående mitt förra inlägg vill jag bara påpeka att det handlar inte om
moral eller dylikt. Folk får verkligen knulla loss bäst de vill men jag
tycker det är beklämmande att så många på nätet utgår från att man vill
pippa. Varför skulle alla vilja pippa på just nätet? Varför inte på
biblioteket eller passmyndigheten?
Nog om detta.
Jag är barnfr… hundfri hela helgen eftersom jag jobbar (jag försöker att
inte bli en sådan där vidrig människa som bara pratar om sina barn/sin
hund, men det går väl så där..). Hundvakten + sambo hämtade Sebbe
idag och han blir alltid lika glad över att se gossarna. Tack för hjälpen,
det är inte lätt att vara ensamstående och samtidigt göra karriär (hahaa).
Dagens mail:
“Hej, du är söt på nåt vis. Så där vardagligt gullig utan åthävor.”
Avslut
22 okt 2006 07:12
Om ni minns mitt inlägg för ett tag sedan så kan jag avslöja att jag
forskat i saken och slutligen fått ett riktigt avslut. Exakt vad jag
behövde. Nu är jag känslomässigt fri och efter att ha haft tankarna
ockuperade av något i ett och ett halvt år är det skönt att äntligen låta
det vila. Nu är jag tillbaka och nu kan jag tänka på annat.
(Jag smygdejtade mitt ex – han den där som gjorde mig mycket illa. Jag
insåg tack och lov att han inte betyder något för mig längre. Och gjorde
slut.)
Acting
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22 okt 2006 11:38
Jag var ute på lunchen och drabbades av en plötslig skrattattack. Jag
kom att tänka på något jag sagt på telefon strax innan (”hon är ok men
hon släpar fötterna i marken när hon går”) och gick runt och flabbade
för mig själv. Jag hade inte ens mobilen med mig så jag kunde inte
låtsas skratta i den. Alltså upprepade jag ett mantra för mig själv; “I am
an actor. I can act”. Det hjälpte.
Rekommenderas.
Idag för 20 år sedan
23 okt 2006 09:49
23 oktober 1986, torsdag
Jag åkte och tittade på när Jocke tränade ishockey men mycket av
hockeyn såg jag inte för jag blev kär i en PERnilla! Stora blåa ögon och
ljust hår, stubb, ungefär som jag.
Idag för 20 år sedan
24 okt 2006 15:33
24 oktober fredag
Jag kramade MC i skolan för det ville hon. Jag har tänkt mycket på
PERnilla och ritat av honom. Jag har bestämt mej för att bli modernare
och fräschare.
Irri igen och igen
24 okt 2006 18:23
Asså hallå. Nu är jag irri igen. Eftersom jag började jobba sent idag
sitter jag vid crapdatorn som fortfarande inte har Firefox installerad
(datorn är töntspärrad). Jag hatar Explorer och har inga bokmärken
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heller och hur ska jag komma ihåg alla 50 nätadresser? Fuck, I say. Vad
som är än värre är att idioten som spärrat datorn uppenbarligen inte
läser sin post. Eller snarare ignorerar den. Word-programmet är åt
helvete. När jag skriver poppar det var tredje minut upp en ruta där det
står; “Microsoft Word kan inte använda autokorrigeringslistorna. Den
här funktionen är inte installerad för tillfället. Vill du installera den nu?”
Hur slipper jag den?
Fan. Fel man på fel plats. What is this? Eastern Europe?
Låt mig vara
25 okt 2006 01:25
Äntligen hemma. På tunnelbanan blev jag antastad av en kenyansk
kvinna. Hon ville att jag skulle följa med henne hem. Trodde först att
hon smekte mig på låret men insåg sedan att det var hennes paraply.
Därmed inte sagt att det inte var hennes intention. Jag var tvungen att
gömma mig för henne när jag bytte tunnelbana vid Gullmarsplan.
Jobbigt.
Touch me
25 okt 2006 14:47
Jag trodde för ett ögonblick att jag återupplevde gårdagens händelse.
Stod i city och såg förvirrad ut då någon plötsligt petade mig i magen.
Den här gången var det dock bartendern från Connection.
Trähuvud
27 okt 2006 13:38
Jag har tänkt på en sak som får mig att känna mig en smula korkad.
Träd. Jag undrar om träden fäller sina löv på grund av klimatet eller på
grund av att de är programmerade så. Skulle de bete sig annorlunda i
annat klimat? Jag vill gärna veta.
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Fredag kväll
27 okt 2006 20:25
Nu är stormen här. Friska vindar. Ljuvligt. Hundvakten är ute till havs
dock. Hoppas han inte kräks och att han kommer hem ordentligt.
Samtalade med Norrlands-Mange på MSN. Han: “Kan du ringa mig,
hittar inte min mobil”.
Den låg på vindunken i kylskåpet (precis som jag misstänkte för övrigt).
Jag brukar hitta min bland mina strumpor i ett skåp i hallen. Har blivit
oroväckande bra på att slarva bort saker - jag har tidigare varit raka
motsatsen till en slarver (min familj har alltid kallat mig Milli - efter
millimeternoggrann. De gör det än idag). De senaste dagarna har jag
sökt en CD som jag köpt tre gånger för att jag inte hittat den
ursprungliga. Tror iofs att jag råkat sälja den när jag rensat i samlingen
(”Jag har ju dubbletter”). (Hittade den inte och har nu beställt den på
nätet en fjärde och sista gång.) (I love Amazon.co.uk.) Jag har även letat
efter två av tre glasögonputsdukar. Dock utan resultat.
En gång för många år sedan tappade jag bort min plånbok. Det har inte
hänt igen. Jag hade nyss flyttat och kunde inte min adress ordentligt.
När jag ringde och skulle spärra ett kort mitt i natten hade de bara öppet
på huvudkontoret i USA. Jag sa: “I hope you don’t think I’m totally
stupid but I don’t remember my address. I recently moved”. Det vill jag
inte återuppleva så numera har jag överdrivet stor koll på plånboken.
Annat är det tydligen med andra saker.
Du är en mardröm för mig
28 okt 2006 08:03
Vissa nätter är bara jobbiga. Svårt att somna och ju längre tiden går
desto mer stressad blir jag och det blir ännu svårare att somna.
Naturligtvis blir allt fel dessa nätter; blir törstig, måste snyta mig, måste
slå en stråle, inser att lakanet är på väg ner mot golvet, kudden är
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plötsligt obekväm, hör konstiga ljud, kranen droppar osv osv). Kliver
upp och sitter vid datorn ett tag. Sebbe vaknar, tror det är morgon och
vill leka men inser som tur är att han är för trött och går och lägger sig
igen. Jag följer strax efter. Somnar till slut men vaknar av ett ryck (som
på film) av en mardröm om sexuella övergrepp (hemskt: “jag tänder på
bryggan”). Sov således max en och en halv timme men sitter på jobbet
pigg och alert… Nåja. Det var länge sedan jag hade en sömnlös natt vilket jag är oerhört tacksam för. Tidigare var nio nätter av tio
sömnlösa. Bara det inte börjar om nu (bara tanken på det stressar mig
och there we go again..). Jag har inte tagit sömntabletter på ett halvår
och har ingen lust att börja igen. Man blir så groggy dagen efter.
Blandade lördagsfunderingar
28 okt 2006 18:42
Idag - på lunchen - gjorde jag något jag inte gjort på evigheter; jag
shoppade. Ett plagg. En tröja. En randig tröja som får mina nästan
obefintliga axlar att verka bredare. Ljuvlig var den. Jag är i stort behov
av kläder i allmänhet och tröjor i synnerhet men tycker det är enormt
tråkigt att shoppa just kläder. Ansträngande och svettigt. Måste köpa en
vinterjacka också eftersom Sebbe tuggade sönder dragkedjan på min
(underbara, simpla) svarta jacka när han var valp. Inget fancy. Inga feta
loggor och inga konstiga mönster. Kanske en luva men utan fuskpäls
(som jag såg på i stort sett alla jackor jag kastade ett öga på idag) (och
absolut inte äkta päls vill jag understryka). Helst ska det vara en helt
vanlig svart täckjacka, som den jag har nu.
Denna kväll tillbringar jag i hemmet. Såg just Ugly Betty episod 5. Helt
klart det bästa avsnittet hittills! Det var mer känsla än tidigare. Folk bröt
ihop lite titt som tätt och slutade bitcha för en gångs skull.
Som sagt; hemma är jag. Imorgon ska jag jobba och sedan ska jag
eventuellt gå på fest. I den randiga tröjan så klart.
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Söndag 07:54
29 okt 2006 08:34
Inatt fick jag sova. Den extra timmen var välkommen. Åkte till jobbet.
Uppgång Malmskillnadsgatan vid Hötorgets t-banestation måste vara
stans sunkigaste. Enormt äcklig. Skräp överallt, alltid trasiga rulltrappor
och över det hela vilar en tjock stank av urin. Man ser konstiga saker på
marken också; kondomer, plasthandskar (vanligt förekommande) och
överallt halvt upprökta cigaretter insmorda med läppstift i ärtiga
kulörer. Besynnerligt.
About last night - it never happened, alright?
30 okt 2006 12:16
Så… Jag skulle ju gå ut igår. Och det gjorde jag. Kvällen blev dock en
något dekadent historia. Vid 22 bestämde jag mig för att ta en
powernap. Vaknade dock först vid 00:30 och övervägde att stanna
hemma. Efter många om och men och ett par telefonsamtal satte jag
mig slutligen i en taxi och åkte till Patricia. Det var väl så där… Bra
musik som vanligt men tråkiga (gapiga) människor. Blev uppvaktad av
en man på 55 (”du gör mig kåt”). Varför, o varför, är de alltid antingen
2o- eller 50+? Aldrig någonsin ett mellanting.
Hursomhelst. Blev uttråkad (speciellt då 55-åringen förföljde mig;
“jaha, du dumpade mig”). Satte mig i en taxi och åkte hem.
Vård av sjuk hund
30 okt 2006 17:31
Idag är Sebbe sjuk. Det började redan igår. Han hade kräkts i soffan,
upptäckte jag till min förskräckning och idag hände det igen. Han hade
just hämtat bollen (”Sebbe hämta bollen”) och stod stolt med den i
munnen på väg till köket då bollen flög ur munnen med en efterföljande
pizza som resesällskap. Sedan drack han vatten (enormt mycket) och nu
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vilar han. Det måste bero på att jag bytt foder. Köpte något jag tyckte
verkade smarrigt och lyxigt men nej, Sebbe vill ha sin sörja från Netto.
"Händish"
31 okt 2006 02:10
Min kväll i korthet:
Sebbe mår bättre nu. Han har fått äta ris. Mina föräldrar brukar ge
hundarna (3) ris när de är dåliga i magen och de blir alltid snabbt friska.
Fastnade framför en dokumentär på Discovery. Den handlade om
människan - från befruktning till födsel. Blev lite rörd på slutet (alltid
lite extra känslig dagen efter alkoholintag).
Sedan såg jag en snutt av en dokumentär om fotografer på TV6. Värst
vad TV6 har hottat till sig helt plötsligt. Bara så där.
Dagens mail:
“hur lägetz+händish?
cya kim”
Japp, han var 20.
En tisdag i oktober
31 okt 2006 17:35
Idag har jag “förhandlat fram” nya arbetstider åt mig själv och jag är
mycket nöjd. Fick det precis som jag önskade så nu känns hösten och
vintern mycket roligare när jag har det spikat och klart och slipper
fundera på hur det ska se ut.
Jag har sett två avsnitt av Desperate Housewives, som jag antar kommer
visas här under våren (?). Ljuvliga var de! Serien är back on track.
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Träffade snyggogrannen i trappan. Han kommenterade mitt paraply. Jag
kunde som vanligt inte säga något intelligent.
Kände mig tjock i halsen (förkylningstider). Dock inget som en kopp
kaffe med en hutt brännvin inte kunde råda bot på.
Fick brev från Patricia. Måste hämta nytt vip-kort + fick presentkort på
födelsedagsmiddag. Attans.. Jag som tänkte sluta gå ut…
Sebbe har inte kräkts idag. Däremot kissade han på golvet. (Mitt fel helt
och hållet. Han försökte väcka mig i två timmar men jag var ack så trött.
Sedan hörde jag plötsligt pssssss….)
Ciao.
Morgondrama
01 nov 2006 10:08
Har just varit ute och bevittnat årets första snöfall. Härligt!
Vad som skulle bli en lugn morgon innan jobbet blev drama. Låg och
sov då det ringde på dörren. En lapp trillade ner genom brevinkastet och
jag bestämde mig för att låtsas inte vara hemma. Snart verkade någon
försöka ta sig in i lägenheten och Sebbe blev hysterisk. Jag var således
tvungen att öppna och nu börjar detta eviga spring inför stambytet. Ev.
asbest ska läsas av, kakelprov ska tas, nytt lås ska installeras, elarbeten
ska utföras. Jag hatar att ha folk springande i hemmet.
I alla fall; för att inte verka helt psyko låtsades jag vara jättetrött och
förvirrad. “Jag har jobbat natt”, sa jag och imponerades själv av min
fläckfria skådespelarprestation.
Work = cash
01 nov 2006 16:58
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Så ja. Nu är jag på jobbet och det känns underbart. Efter att inte ha haft
en “normal” inkomst på över ett år (först pga sjukskrivning på heltid i
ett halvår, sedan halvtid i ytterligare några månader och slutligen
minilön pga studier) ser jag fram emot att jobba järnet och HÅVA IN
cash. Jag ska bli rik som Maria Borelius, ordna upp en buffert till nästa
gång jag stupar och jag ska äta nyttig och god mat. En slösa ska bli en
spara.
Jag älskar att arbeta.
Idyll
02 nov 2006 12:20
Å, så härligt att jag fick ur mig min ilska innan jag gick och lade mig
igår. Dessutom sov jag bättre än på länge, mycket tack vare den iskalla
blåsiga promenaden. Med ett avbrott kvart över 7 då en man kom för
försyn ang. det omtalade stambytet. Vis som jag är ställde jag klockan
på 7, klädde på mig och la mig i sängen och sov tills han ringde på
dörren.
Nu har jag och Sebbe varit ute och det är sånt där underbart soligt
vinterväder. Sebbe fullkomligen älskar snö. Kanske minns han den från
i vintras då han kom till mig. Han skuttar så det yr och han ser helt
lycklig ut. Dessutom träffade vi en väldigt trevlig kvinna med en pudel
vid namn Chappo (som jag minns från i somras). Hundarna sprang lösa
i snön och allt var en idyll. Så pass att vi slog följe ända hem (vi fick gå
i rask takt eftersom vi mötte hunddagiset, hunddagis=drama).
“Ha en bra dag”, flämtade jag fram.
“Detsamma”, pep hon.
70 är det nya 30, eller?
02 nov 2006 13:29
Okej att den där 55-åringen stötte på mig i söndags men nu är måttet
rågat. Dagens flirt var 73. Allvarligt talat. Var är alla 30-åringar? Ge
mig en trevlig, någorlunda (i mina ögon) attraktiv, omtänksam, jordnära
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30-40-åring och jag ska aldrig klaga mer.
Slicka lyktstolpe
02 nov 2006 18:16
“Så klart att den nya alliansen är det här millenniets största blåsning.”
Jag blir mer och mer kär i Lena Sundström för varje vecka som
passerar.
MTV osv.
02 nov 2006 23:57
Ikväll har jag gjort något jag numera gör ytterst sällan - jag har sett på
MTV. Mer exakt MTV Europe Music Awards från Köpenhamn.
Jag sörjer verkligen tiden då jag hade MTV på i bakgrunden hela
dagarna. Numera har musiken på denna kanal fått en ynklig liten biroll
bland en massa dejting-, pimpa hit och dit- samt
gör-så-idiotiska-saker-som-möjligt-program.
Dödsstöten kom när de valde att göra MTV till en mer eller mindre
lokal kanal. Vad är då meningen med hela MTV?
För att inte tala om censuren. Efter att Madonna och andra trotsiga
damer härjade loss och blev tillrättavisade under hela 80- och 90-talen
visar de nu fler än ett program där vuxna (till åldern, uppenbarligen inte
till sinnet) karlar visar både dase och tillbehör. Galet.
Sedan kan jag heller inte förstå vitsen med att de på Awards-ceremonier
tillåter sina programledare att säga “fuck” gång på gång när de ändå
klipper bort det i repriserna de kör mer eller mindre dygnet runt veckan
därpå. Varför ha det i manuset då?
Å andra sidan - jag har blivit en oldie but goldie. Den mesta musiken
som spelas nu är sådant jag kallar hiphopcrap, så jag tillhör så klart inte
målgruppen. Men visst var det fint med musik med härliga melodier?
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Ta en morot istället
03 nov 2006 13:35
Jag blir så ledsen. Meat is murder. Kor och hundar och fiskar och fåglar
och kameler och får och loppor och flugor och katter och sebror och
giraffer och lejon och apor och valar och sälar och skalbaggar och
vandrande pinnar och marsvin och kaniner och grisar och vildsvin och
delfiner och fjärilar och alla andra. Alla är de rara individer.
Lika absurt som du tycker det är att äta hund tycker jag att det är att du
sitter och tuggar på en bit ko.
“Jag äter inte mina vänner”, som Di Leva sjunger.
Trähuvudet fick svar på tal
03 nov 2006 15:47
Jag fick svar på min fråga i nya Illustrerad Vetenskap som kom idag.
Trädens gröna blad beror på klorofyll som utnyttjar solens energi för att
bilda sockerarter (som behövs för att trädet ska växa). I och med att
dagarna blir kortare tar klorofyllet slut och bladen förlorar sin gröna
färg. De gula och orange färgämnena kallas karotenoider, de gröna och
blå antocyaniner. De sistnämnda bildas under hösten (medan de
förstnämnda funnits hela tiden men ej synts bland allt det gröna). Trädet
stänger kanalerna som transporterar vatten till bladen och sockerarter
till trädet eftersom trädet bör vara tomt på vatten när frosten kommer
(för att undvika frostsprängningar). Löven överlever inte vintern utan
kasseras.
Lyxsjukdomar
04 nov 2006 08:53
Datorhy vet jag inte om jag har. Men det kommer säkert. Mitt tryne är
naturligt torrt så det räcker. Dataögon däremot - röda och irriterade. Inte
så konstigt. Sitter framför datorn dagligen 8 timmar på jobbet och
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nästan lika många hemma. Men vad ska man annars göra? Inte mycket.
Resten var för vulgärt för denna blogg
04 nov 2006 10:24
På allmän begäran: uppiggande meddelanden från min kamrat och
kollega Jompa (mer känd som Hetero-Jompa).
“Det är super, kexet! Dock lite ensamt! Men vad sägs om att du hämtar
upp ett par hamburgermenyer (givetvis plusmenyer) och kryper in under
hatten? Därefter lite skönt åka av?”
“Jag ska smeta min kärleksketchup över hela din kropp!!! Låter nice
va?”
“Hej pudding, vem vill du att jag ska vara? Jag kan vara vem du vill,
bara du skänker dina blommande läppar till mig! O du lilla blyga!”
Jag älskar mina kollegor. Speciellt Jompa.
Fill me up mr Petrol
06 nov 2006 17:50
Dagen har varit konstig. Gick upp klockan 7 eftersom elektrikerna
skulle börja jobba i huset en halvtimme senare och jag ville inte ligga
och sova när de ringde på dörren. Eftersom jag känner mig själv så pass
väl visste jag att jag inte skulle orka flytta undan sängen på morgonen
(för att elektrikerna skulle komma åt eluttagen bakom sängen i mitt eget
byggda “sovrum”) så det gjorde jag redan igår kväll, vilket innebar att
jag sov på en snabbt ihoprafsad hård bädd på det kalla golvet.
Vet ej när elektrikerna kom för jag och Sebbe var ute och vandrade i
Hammarbyskogen (eller vad det heter) i närmare två timmar och när vi
kom hem var de i full gång. Det tog dock en evighet innan de var klara.
Okej, det var en överdrift, men jag hann läsa ett helt nummer av
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Illustrerad Vetenskap + en bilaga om Galápagosöarna två gånger.
Samtidigt som jag var tvungen att hålla Sebbe ur vägen för karlarna. De
var trevliga dock. En hette Micke. Den andre fick jag inte veta namnet
på men han var snygg. Smyglyssnade på deras konversation; den
snygge skulle gå ut imorgon och Micke hade tackat nej till att träna
Assyriska. Jag sa till den snygge att jag inte hade kunnat skruva ner en
lampa eftersom jag inte hade några verktyg (lögn - jag hade verktyg
men visste inte hur jag skulle få upp lampan igen om jag tog ner den).
Han svarade snällt att det inte gjorde något. “Jag fixar det”. En sån
behöver jag. En händig en. Jag är händigare än jag ger sken av - är helt
enkelt mest lat.
När de äntligen gick slog jag igen mina tidningar och gick ut med
Sebbe. Då träffade vi raggargrannen - han som köper porrtidningar som
han stolt går och bär på på väg hem och oj! Han är visst kvarterets
skvallertant! Stod i porten och talade med honom längre än jag
någonsin talat med en granne (jag är inte känd för att vara verbal
direkt). Fick veta både vem som snart dör i cancer och att en uteliggare
flyttat in i de temporära toalett- och duschutrymmena på gården (pga.
stambytet). Jag hade svårt att slita mig men när ytterligare en granne
gjorde oss sällskap och raggargrannen började om med sin berättelse
såg jag min chans och sa hej då.
Dagens mail:
“hej! jag blir väldigt glad och berörd av att läsa dina bloggar:) du verkar
väldigt personlig och varm ha de fint”
Skog
07 nov 2006 19:35
Idag upptäckte jag ett så kallat smultronställe. Jag och Sebbe var på
långpromenad i ett skogsområde vi aldrig strosat i tidigare, trots att det
ligger väldigt nära hemmet. Plötsligt befann vi oss rätt högt upp på ett
litet berg och det var det mysigaste stället jag vistats på på länge. Att
promenera i skogen är verkligen oerhört lugnande (klyscha, jag vet) och
280

jag rekommenderar det för alla stressade själar där ute. Nog för att jag
har mina manodepressiva tendenser men jag fylldes plötsligt av en
lyckokänsla jag inte upplevt på länge. Det låg någon typ av förväntan
och spänning i luften och det var ljuvligt.
Jag är så nöjd över att bo där jag bor - gångavstånd till stan och lika
nära till skogen.
Dagens hundinlägg
08 nov 2006 11:57
Jag är en sådan där som talar med sig själv. Jag pratar och pratar och har
alltid gjort det. Kanske är det därför jag är så tyst bland folk - jag är
färdigpratad.
Nu har jag ju dock en hund att samtala med och boy, det gör jag. Har
tidigare berättat om hur jag, när jag lagar mat, berättar för Sebbe exakt
vad jag gör. “Nu tar husse en visp och så vispar jag…” “Nej, Sebbe
vänta. Inte färdigt än…” “Jaaaa, är det gott?…” Jag vet inte hur mycket
alla andra talar med sina husdjur men jag har en känsla av att jag är lite
over the top.
Nu leder det ju till bra saker. De senaste månaderna har Sebbe lärt sig
vad “Nu går vi över” betyder. Det låter ju alltid likadant och kommer
spontant i samma tonläge. Vips kilar han således över gatan. Han har
gjort stora framsteg när det kommer till “Vänta” också, även om där
finns en del att lära. Det bästa är dock att innan han hugger in på maten
väntar han tills jag säger “Varsågod”. Då blir jag lite stolt.
Hans tonårstrots har börjat gå över. Jag fick ta i med hårdhandskarna ett
tag när han ville visa vilken alfahanne han är och det har gett resultat.
Han är så söt när vi är ute och strosar och vägen/stigen delar sig och han
(om han går lite i förväg) väljer fel riktning. Då säger jag “Sebbe här”
och han hoppar raskt över till den andra vägen/stigen.
Som sagt: terapi på hög nivå.
Om mig
09 nov 2006 09:53
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Tio första
Första bästa kompis: Tiina (med långa blonda flätor).
Första bil: Första kärlek: Jarno.
Första semester: Finland med familjen någon gång i slutet av 70-talet.
Första jobb: På snabbmatshak. Sommarjobb som målare samt
renovering av fallfärdigt hus (!) mm.
Första piercing: I vänster öra som tioåring.
Första konsert: New Kids On The Block.
Första köpta skiva: Carola, Kikki, Herreys… Minns ej exakt vilken jag
personligen köpte först.
Första riktiga kärlek: Eduardo (drama).
Åtta senaste
Senaste alkoholdrycken: Vodka 31/10.
Senaste bilfärd: Någon gång i mars.
Senaste filmen du såg: Djävulen bär Prada.
Senast ringda telefonsamtal: Minns ej, ringer sällan.
Senaste bubbelbadet: För ca ett år sedan (sägs vara romantiskt men..
nej.)
Senast spelade CD: t.A.T.u. “Dangerous And Moving”.
Senaste gången du grät: I måndags (lite snyftande bara).
Senaste måltiden: En proteinshake. Smak: vanilj.
Sju har du nånsin
Dejtat en av dina bästa kompisar? Nej.
Blivit arresterad? Ja.
Blivit kär vid första ögonkastet? Ja.
Varit på tv? Ja.
Fått ditt hjärta krossat? Ja.
Sagt att du älskar någon utan att mena det? Förmodligen. Ja. Jo, det har
jag. Ska inte göra om det dock.
Busringt till nån? Ja.
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Sju saker du har på dig
1. Mörkblå jeans.
2. Lila tröja.
3. Svart halsduk.
4. Svarta strumpor.
5. Svart täckjacka.
6. Svart manchesterkeps.
7. Svarta flashiga Dior-glasögon.
Sex saker du gjort idag
1. Promenerat.
2. Talat med min brors fru på MSN.
3. Busat med hunden.
4. Varit irriterad.
5. Brustit ut i sång.
6. Fotograferat.
Fem favoritsaker (ingen speciell ordning)
1. Mobilen.
2. Datorn.
3. Skivorna.
4. Jeansen.
5. Sebbe så klart, men han är ingen “sak”. Glasögonen.
Fyra personer du kan berätta allt för
1. Richard
2. RÅ
3. Micke
4. Gucci-Tina
(Jompa, Patrik osv. Alla mina vänner kan jag berätta allt för, de ytliga
bekanta har jag varsamt avlägsnat).
Tre val
Svart eller vit? Svart.
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Sommar eller vinter? Vinter.
Choklad eller chips? Chips!
Två saker att göra innan du dör
1. Övervinna demonerna.
2. Sluta vara ett känslomässigt vrak.
En sak du ångrar
1. Att jag tillåtit att bli trampad på.
Favorit…
Färg: Grön.
Plats: Köksbordet.
Fordon: Cykel.
Djur: Hund.
Affär: Second hand-CD-butiker.
Serie: Desperate Housewives.
Café: Går aldrig på café (trångt och obehagligt).
Skor: Tunga med fet sula.
Brukar du..?
Titta på dig själv i spegeln: O ja.
Gnälla: Nej.
Skrika: Tyvärr inte.
Sova: Sällan.
Drömma mardrömmar: O ja.
Drömma sexdrömmar: Aldrig.
Försöka vara annorlunda: Inte längre.
Klä dig i svart: Jodå.
Hata folk: Nej.
Lita på folk: Nej. Eller jo - vännerna så klart.
När..?
Åt du senast: Den där proteinshaken för ett par timmar sedan.
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Läste du en bok senast: Jenna Jamesons “Att älska som en porrstjärna”
läser jag just nu.
Var du på konsert senast: Cher för ett par, tre år sedan.
Köpte du något senast: Mjölk till min shake för ett par timmar sedan.
Sjöng du senast: Jag gnolar konstant.
Klagade du senast: Nyss. Med all rätt!!
Vem..?
Saknar du: Mor, far, syster, bror, bror.
Rörde dig senast: Mitt ex.
Kysste dig senast: Mitt ex.
Gjorde dig riktigt glad senast: Moder Jord.
Fick du sms från senast: Gucci-Tina.
Har du..?
För många vänner: Nej, men tillräckligt. Och fina och bra är de.
Färgat håret: Jag är en vandrande hårfärgstub.
Brutit några ben: Nej.
Några piercings: De är numera officiellt avlägsnade. Förutom den
fräscha ringen längs upp i vänster öra.
Egen dator: 3.
Gjort bort dig rejält: Det var faktiskt längesen.
Bra självförtroende: Enormt sugigt.
Sagt “jag älskar dig” till någon idag: Nej.
Blivit kär i någon på nätet: Inte direkt. Men det har lett till det.
Är du..?
Förstående: Mycket.
Osäker: Mycket.
Intressant: Mycket!
Hungrig: Ja, men som Oprah säger; “När man känner den där
hungerskänslan och vill ha nåt i sig och låter bli att äta riktigt känner
man hur kroppen börjar förbränna fettet”.
Smart: Ja, men jag använder tyvärr inte alla mina resurser. Ska försöka
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börja med det dock.
Barnslig: Gubbtant.
Pratglad: Sällan.
Blyg: Snarare reserverad.
Glad: Då och då.
Ledsen: Oftare.
Arg: För sällan (det är då jag brukar få som mest gjort).
Svår: Kanske. De säger det, men jag vet inte.
Lätt att förföra: Nej och ja.
Bra på att ge komplimanger: Ja.
Bra på att få komplimanger: Ja.
Antingen eller..?
Katt eller hund: Hund.
Varmt eller kallt: Kallt.
Vatten eller land: Land nära vatten.
Musik eller tystnad: Musik dygnet runt men tystnad inombords.
Bok eller film: Film.
Leva eller dö: Leva först och sedan dö.
Om mig del 2
09 nov 2006 19:30
Idag har jag:
- Jobbat med min vän Patriks pojkvän. Han är trevlig.
- Hämtat Sebbe hos Hundvakten och promenerat hem.
- Insett att jag gått ner 3 kilo (sju kvar).
- Tvättat.
- Blivit erbjuden att gå på date. Hinner dock inte denna vecka.
- Blivit erbjuden att gå på promenad med en främmande man.
- Samtalat med stora storebror på MSN.
Hittade fler frågor:
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Är det omoraliskt att vara otrogen?
Omoraliskt? Svårt ord. Onödigt! Och ångestframkallande. Har man gått
över bron kan man psykiskt inte gå tillbaka.
Är det moraliskt acceptabelt att höja priset på en snöskyffel från
150 kr till 800 kr när det snöar?
Det är girigt men om folk inte lär sig att köpa snöskyffel innan vintern
är det rätt åt dem. Samma sak med att klaga på höga priser på 7Eleven.
Om man nu måste storhandla där får man stå sitt kast.
Är det acceptabelt att begå självmord?
Svår fråga. Spontant nej, men befinner man sig i ett sådant läge spelar
det ju ingen roll. Jag vet.
Är det acceptabelt att ge dödshjälp?
Ja, jag tycker nog det.
Är det okej att döda en för att rädda fem personer?
Nej. Det går säkert att ordna ändå…
Tycker du att man har mindre rätt till vård om man själv har
förorsakat sin sjukdom exempelvis narkotikamissbruk?
Verkligen inte. Då skulle ju en massa absurda situationer uppstå. Var
drar man gränsen? “Jaha, du har själv valt att ge dig ut och vandra i
fjällen, förvänta dig ingen hjälp vid oväder”. “Du valde att gå hemifrån
och bussen körde på dig - så trist för dig. Du borde stannat hemma”.
Intervjufrågor:
Berätta tre saker som människor skulle bli förvånade över att veta
om dig?
Oj, den här tar tid. De som känner mitt pryda jag kan nog förvånas över
mitt minst sagt perversa sinne för humor och tvärtom. Min bror är
förvånad över att jag är “psykiskt stark” (han sa det alldeles nyss). Är
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det någon som blivit förvånad över någonting hos mig? Berätta för mig!
Varför bloggar du?
Jag började i självterapeutiskt syfte när jag öppnade min hemsida.
Sedan när bloggexplosionen kom gillade jag inblicken man fick i
“vanliga” människors “vanliga” vardag.
Betyder kärlek mer för dig än vänskap?
Kärlek är vänskap och vänskap är kärlek. Men jo, jag skulle nog välja
the big Love framför the big Friendship.
Vad kan man leva utan?
Allt utom sig själv. Även om det mesta blir väldigt mycket tråkigare då.
Hur ofta lagar du mat hemma?
Varje dag. Färdigrätter är en styggelse. Restaurangmat är fet och på tok
för saltad.
Vilket lands matkultur tycker du bäst om?
Indiens.
Hur svarar du i telefonen?
Beror på vem det är som ringer. Just nu är jag inne i en “Monica
Larsson”-period. Annars “Hej, det är Kim”.
Hur ser folk dig?
Jag tror att många misstolkar min osäkerhet som stöddighet.
Värsta känslan?
Ångest.
Favorit tv-program?
Desperate Housewives och Oprah :)
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Är du vidskeplig?
Mycket.
Vart går din drömresa?
New York.
Vilka personer beundrar du?
Människor i misär som skrattar, dansar och sjunger.
Vilket djur skulle du vilja vara?
Katt tror jag skulle passa. Är nog lite kattaktig.
Har du någon fobi?
Skrymslen, som jacken på undersidan av en svamp.
Om mig del 3
10 nov 2006 10:34
De sista frågorna nu.
1. När du duschar, sätter du på vattnet och går in eller går du in
och sätter på vattnet sen?
Jag slår på vattnet, väntar i fyra sekunder och går sedan in i duschen.
2. Läser du etiketterna på din schampoflaska?
Nej. Kollar bara vad som är schampoo och vad som är balsam.
3. Har du duschat tillsammans med någon av motsatt kön?
Ja, av båda kön. Många gånger.
4. Har du borstat tänderna i duschen någon gång?
Ja, någon enstaka gång.
5. Hur gammal ser du ut?
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Jag ser ut som 27.
6. Vilken var den senaste låten du lyssnade på?
Madonnas “Get Together (James Holden Remix)”
7. Har du blivit medlem i något på senaste tiden?
Bioklubben (SF). Jag är medlem i Amnesty, SAS Eurobonus,
Republikanska Föreningen, Kennelklubben, IKEA, Club Silja och
Madonna Fan Club (jag ville ha t-shirten!). Nyligen gick jag med i
klubben Jag vill inte se din fitta på QX men ingen verkade förstå ironin
så jag gick ur.
8. Vad har du för planer för helgen?
Jag ska jobba samt tömma köket på prylar och tillfälligt flytta hem till
Hundvakten.
9. Har du någonsin smugglat något till Amerika?
Jag har aldrig lämnat Europa.
10. Blir en kille/tjej sexigare om han/hon spelar gitarr?
Nej, o nej.
11. Bor du i en stad med en bra idrottsförening?
Hahahaa. Vad vet väl jag.
12. Hur många tror du att det kommer på din begravning?
Eftersom jorden går under får jag ingen begravning.
14. Har du fler fiender än vänner?
Jag har inga fiender.
15. Har du någonsin skickat ett anonymt brev?
Ja och jag har ett nytt i tankarna.
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16. Kan du fixa din bil?
Jag vet ingenting om bilar.
17. Har du tackat nej till en dejt någon gång?
Senast igår.
18. Är du smartare än dina vänner?
Jag tror vi är smarta inom olika områden.
19. Har du stulit från någon av dina vänner någon gång?
Nej. Jag brukar få saker :)
20. Har du suttit i fängelse?
Nej, men jag har alltid haft en känsla av att jag kommer att göra det.
Den har avtagit med åren, dock.
21. Borde du ha gjort det?
Nej, verkligen inte.
22. Tycker du om lukten av öl?
Nja, nej, men smaken.
23. Har du någonsin dött eller dödat någon i dina drömmar?
Jag tror inte det.
24. Har du skänkt pengar till välgörenhet?
Varje månad de senaste fem åren.
25. Skulle du döda en hund för 1000 dollar?
Absolut inte.
26. Är du deprimerad ibland?
Ja, jag har varit mycket deprimerad och är det mellan varven. Avvecklar
just nu mina antidepressiva.
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27. Bor du med dina föräldrar?
Har inte gjort på många herrans år.
28. Har du några framtidsplaner?
Jag försöker lära mig att leva i nuet. Det är oerhört svårt.
Fredag 13:14
10 nov 2006 13:29
Happy fredag.
Kom till jobbet för en knapp timme sedan. Jag var enormt trött i morse.
Verkligen enormt. Tror det har med mina antidepressiva att göra. Håller
på att trappa ned och det innebär att när jag tar en halv tablett varannan
kväll blir jag fruktansvärt trött (från början tog jag en och en halv varje
kväll men som sagt; minskar dosen succesivt). Jag trodde aldrig att jag
skulle komma att äta antidepressiva men för ett drygt år sedan blev det
så och jag har blandade känslor när det kommer till dessa tabletter.
Först måste man hitta en sort som fungerar. Det är mycket individuellt.
Sedan kommer biverkningarna; svettningar, viktökning, noll
sexintresse, trötthet.
I början, just när tabletterna började fungera på mig, var det underbart.
Den största skillnaden var att jag slutade vara så himla ängslig. Och jag
slutade bry mig. Det var en befrielse att bara vara och inte låta sig
påverkas av omvärlden. Sedan började effekten avta medan
biverkningarna växte och jag bytte sort. Då kom den hemska
kallduschen. Som vore jag en knarkare hade jag plötsligt enorm ångest,
vidriga svettnignar och skakningar. Jag såg blixtar överallt och kunde
inte gå rakt. Den nya sorten jag började äta hade ingen större verkan
men biverkningarna försvann till slut. Sexdriften kom tillbaka dag ett,
precis som den tidigare försvunnit dag ett (det känns hemskt konstigt att
inte ha någon som helst lust när man är 30). I alla fall. I och med de där
hemska abstinenssymptomen bestämde jag mig för att asap avveckla
hela grejen. Jag är enligt mina beräkningar pillerfri i slutet av nästa
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vecka.
Apropå Madonna Fan Club i förra inlägget (lite pubertalt skämmigt,
men jag ville verkligen har t-shirten!) så kan jag meddela att jag
passande nog idag fick magsinet Icon - the yearly publication of the
official Madonna fan club. Det är ett ljuvligt, glossigt magasin på 72
sidor - fullmatat med härliga bilder och reportage. Plötsligt känns
medlemsskapet inte så skämmigt längre…
00:49
11 nov 2006 01:28
Jag övervägde att gå ut ikväll men alla bangade. En efter en droppade
de av. Dessutom gjorde Sebbe klart för mig att han ville att jag skulle
stanna hemma. Han är så söt när han till exempel gnager på någon av
sina saker och hoppar upp i mitt knä och lägger sig över mina ben - som
för att vara nära. Eller ha koll på var jag är någonstans. Är jag vid
datorn i vardagsrummet ligger han på en kudde i fönstret precis bredvid.
Är jag vid laptopen i köket ligger han på stolen intill och är jag i
badrummet ligger han på toamattan. Att ha hund innebär inte bara en
massa ansvar - man känner sig oerhört betydelsefull också. Och för
någon som jag är det en svindlande känsla. Jag har alltid känt mig
oviktig och i skuggan. Terapi på hög nivå.
Det raraste han gör är kanske när han hoppar upp i sängen och krafsar
vid min axel. Det betyder att han vill lägga sig under täcket. På
morgnarna krafsar han på samma sätt - men då låter han också. Och då
vill han att jag ska vakna så vi kan gå ut.
Idag fyller Sebbe 10 månader. Hurra! Kasper (som jag hade i en vecka
innan jag fick Sebbe, jag var dock allergisk mot Kasper, för er
nytillkomna läsare) också - de är födda samma dag. Hur kul är inte
det!?
Jag har alltid velat ha hund och ibland har jag låtsats (!) att jag haft en.
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Trodde alltid att det var en tös jag skulle ha och namnet var givet;
Garbo. Kasper hette redan Kasper när jag fick honom och så fick det
bli. Sedan kom Sebbe och han skulle egentligen hetat Clifford men när
jag satt med honom i knät på väg hem insåg jag att han inte var någon
Cliff. Han var en Sebbe. Inte efter mitt ex-ex-ex-ex Sebastian utan efter
Army Of Lovers-låten Sebastien. Så det så.
Godnatt.
DN & Bo
11 nov 2006 11:43
Och så ringde mobilen och återigen var det någon på DN som sökte Bo.
De har ringt tidigare och sökt Bo. Jag är inte Bo. Dessutom har jag
börjat få DN då och då, vilket är irriterande eftersom jag vaknar och inte
kan somna om. Plus att Sebbe undrar vad som står på när någon pillar
på dörren mitt i natten.
Kära DN, jag vill inte ha er papperstidning och Bo bor inte här.
Finding a mate
12 nov 2006 08:13
Stockholm nämns ofta som världens singelrikaste stad och Aftonbladet
har kört en massa artiklar i ämnet den senaste tiden. I brist på fantasi
denna söndagmorgon besvarar jag deras frågor.
- Är du nöjd med din kropp?
Nej.
- Anser du att du rör på dig tillräckligt?
Nästan.
- Ser du fram emot en ny dag?
Nja.
Relationer
- Har du en bra relation till din ursprungsfamilj?
Mycket.
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- Har du någon relation där du kan berätta allt?
Ja, flera stycken.
- Har du lätt för att släppa människor nära dig?
Nej.
- Bävar du inför att stöta ihop med någon människa?
Ja.
Fritid
- Anser du att du har ett givande liv utanför arbetet?
Jodå.
- Tar du dig tid för att fördjupa dig i dina intressen?
Ja.
- Ägnar du dig passionerat åt någonting?
Ja.
- Känner du att du utmanar dig själv mentalt utanför arbetet?
Jodå.
Arbete
- Är du nöjd med din huvudsysselsättning?
Nej.
- Är du nöjd med din ekonomi?
Nej.
- Trivs du med dina arbetskamrater?
O ja.
- Känner du att du utvecklas på ditt arbete?
Nej.
- Vilka personliga mål vill du nå inom 30 dagar?
Jobba hårt.
- Vilka personliga mål vill du nå inom sex månader?
Få ordning i hemmet efter stambytet. Åka till Ungern.
- Vad kan du göra den här veckan för att höja standarden på ditt liv?
Sova mer.
- Vilka kvaliteter och egenskaper gör dig unik?
Jag är väldigt snäll och empatisk. Jag har livlig fantasi och härlig
humor.
- Vad vill du att det ska stå på din gravsten när du lämnar den här jorden
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om cirka 120 år?
Saknad.
De skriver att man ska skriva en kärleksönskelista med kategorierna
“måste”, “vill” och “bonus”, så here goes:
MÅSTE
Vara djur- och naturvän
Vara singel (!)
Vara rolig
Vara jordnära
Vara öppen med sin läggning
Inte döma andra
Vara trygg
Ha ett eget liv
Inte vara rasistisk
Inte vara fet
Hänga med i vad som sker i samhället
Vara en god lyssnare
VILL
Vara i åldern 30-40
Vara mörkhårig och brunögd
Bo i Sthlm
Inte vara gapig
Inte knarka eller ha alkoholproblem
Inte vara pretentiös
Vara lagom andlig
Rösta på (mp) eller (v)
BONUS
Tycka om brainless popmusic
Inte ha barn
Bo nära mig
296

Inte vara blyg eller introvert
Ha ett snyggt hem
Inte rösta på (m)
Tycka om att bara glo
Vara något längre än jag
Ha stora, varma händer och välvårdade naglar
Klä sig snyggt
Inte vara grinig, bitter eller dryg
Så, skicka honom till mig.
Tack på förhand.
Installerad och klar
12 nov 2006 20:34
Nu har jag och Sebbe tagit vårt pick och pack och flyttat hem till
Hundvakten + sambo på grund av stambytet. Upp till sex veckor tar det.
Som tur är bor Hundvakten + sambo bara sex minuters bussresa från
mitt och Sebbes hem.
Nu ska jag strax se episod sju av Ugly Betty. So long.
Barnprogram
13 nov 2006 08:24
Ett av mina hatobjekt är barnprogram på TV och det är ju helt okej
eftersom jag knappast tillhör målgruppen. Iofs var jag inte särskilt
förtjust i barnprogram som barn heller. Jag såg hellre Dallas, Dynastin
och Falcon Crest. Samt Bagen och alla andra musikprogram. Nu har jag
dock, i och med att TV:n oftast står på på jobbet, sett ett par roliga
program riktade till barn. Först det här där Babsan lär barn vett och
etikett. Vet ej vad det heter men det går på helgerna, på TV4 tror jag.
Samt Staraoke där de sjunger nutida hits och publiken är så där härligt
överentusiastisk (på samma sätt som i Babsan-programmet). Himla kul.
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Om mig del 4
13 nov 2006 09:27
Frågor jag fann.
Vad heter du och trivs du med ditt namn?
Kim och trivs ypperligt med mitt namn. Hade aldrig träffat någon som
hette likadant förrän jag kom till Sthlm 1994 och var och varannan
fjolla hette så. Dock var det jobbigt i tonåren eftersom jag såg ut som en
tös. Då blev ett könsneutralt namn jobbigt att bära. Kaka på kaka
liksom. Därför började jag ange även mitt andranamn, vilket jag oftast
gör än idag (Erik).
I vilken stad bor du i och trivs du i den?
I Stockholm trivs jag bättre än någon annanstans jag bott.
Vilken årstid gillar du bäst?
Vintern.
Vad är det bästa med Sverige
Melodifestivalen och naturen och vädret.
Gillar du melodifestivalen?
Religiöst sedan 1982.
Svenska Kyrkan eller Livets Ord?
Svenska kyrkan.
Vilka dagstidningar läser du?
DN.
Jesus eller Buddah?
Både och.
298

Tyckte du om låten Boten Anna?
Jag har bara hört den 2 ggr (halvberusad på Patricia. Aronson was
there.)
Hur länge har du bloggat/skrivit dagbok på nätet?
På nätet sedan april 2005. Privat sedan 1986.
En webbsida du helst undviker
Den finns så väldigt många fula hemsidor. En ful/ologisk är
madonna.com (kors i taket!).
Har det inte blivit väldigt mycket gaysnack i TV och Media den
senate tiden?
Nej.
Dricker du alkohol?
Ja. Helst whisky och Baileys.
Hur gammal är du?
31. Ser ut som 27. Känner mig som 43.
Tror du på Gud?
Ja. Inte som en gubbe dock, utan som något som finns i naturen och
inom allt levande.
Den största händelsen i ditt liv?
Ooo, när jag blev storebror.
Den största katastrofen i ditt liv?
Inga större katastrofer, tack och lov, men att bli misshandlad var inte
kul. Inte heller att bli förolämpad av polisen som trodde jag var
knarkare för några år sedan. Jag förlorade tron på polisen där och då.
Har du varit kär och när var det senast?
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Ja, för ett år sedan var jag eld och lågor. Det var ljuvligt.
Börjar det inte bli väldigt många frågor nu?
Det kan aldrig bli för många frågor, bara tråkiga svar.
Vart står du politiskt?
Rödgrön.
Stockholm eller Varberg?
Stockholm. Små och mellanstora städer ger mig ångest.
QX eller Lunarstorm
Qx.
Ett ord som gör dig glad?
Paklick (jag lurade min syster, när vi var små, att “panik” heter
“paklick” och vi kör med det än idag).
Ett ord som gör dig ledsen?
Meh.
En film du älskar?
She-Devil. Transamerica. Brokeback Mountain. Fucking Åmål. Titanic.
Laddat möte. Billy Elliot. 21 Grams. The Others. Evita.
En film du avskyr
Vad som helst med en massa våld.
Slutligen: En sångtext som betyder något extra för dig?
Kylie “Jump”
Gubben i mig
13 nov 2006 13:01
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Ibland gör man saker som får en själv att reagera. Som alldeles nyss, på
jobbet. Jag skulle se vad det stod på en lapp upphängd på väggen tre
meter från mig men kunde inte tyda bokstäverna. Därav sträckte jag mig
efter glasögonen som låg på bordet framför mig, tog inte på mig dem
utan bara tittade genom dem på ett sådant där gubbtantssätt, läste och
lade ner dem igen. Kände mig plötsligt väldigt gammal och skruttig. Är
det rimligt? Min åldersnoja försvann när jag fyllde 30. 25 var värst.
Efter 30 har det bara blivit bättre. 40 kanske inte är lika med döden trots
allt. Jag har vänner som klivit över 40-gränsen och de är fortfarande
alive and kicking. Kanske mer så än någonsin tidigare.
Nåväl. Jag kämpar med att leva i nuet. Att njuta nu - av det som faktiskt
är. Någonting annat kanske inte ens kommer och det vore väl synd på så
rara ärtor att inte ha tagit tillvara det man blev erbjuden!? En dödssynd
rent av.
Enjoy life,
Gubb-K
På jobbet 18:20
14 nov 2006 18:20
Här är jag på jobbet med Hetero-Jompa. Jag ska jobba tre kvällar och
sedan, tack vare mina intensiva förhandlingar (nåja), kommer jag endast
jobba dagtid (det är ett dygnetruntöppet kontor jag arbetar på, så det
måste alltid vara någon här). Tidigare jobbade jag i stort sett bara
kvällstid, vilket var förödande för både min hälsa och mina relationer.
Nu blir jag äntligen en fullfjädrad dagtidsfjolla.
Med tanke på min kroniska sömnlöshet är det rätt galet att jag inte satte
punkt tidigare. Jag måste ha en rullande dygnsrytm, annars blir jag
alldeles fucked up (vilket var en av orsakerna till att jag blev
sjukskriven i nio månader).
Australien över dagen
301

14 nov 2006 21:37
I natt drömde jag väldigt konstiga drömmar. Först var jag och mitt ex i
Finland och målade hus (!), sedan försvann han och jag strosade i
Helsingfors med Sebbe. I ett köpcentrum fick jag en vit kanin av någon
så jag bar både Sebbe och kaninen i famnen. Jag träffade två
finlandssvenska tjejer med krulligt hår och när de gullade med kaninen
avlägsnade jag mig för jag kunde inte ta hand om den också. Jag stod
och funderade på hur jag skulle få med mig Sebbe hem eftersom han
inte hade något pass (väldigt ångestfyllt).
Sedan var jag på date i Australien. När jag kom hem tittade jag på en
karta och tänkte; “wow, jag åkte till Australien så där över dagen bara”.
Därefter mailade jag daten.
Sedan vaknade jag och tänkte att jag borde liftat till finska Lappland för
att ta mig över gränsen med Sebbe.
Det är så ibland; man drömmer om något och när man vaknar kan man
inte sluta tänka på det. Problem som inte existerar ska redas ut innan
man kan gå vidare med dagen. Så var det idag.
Onsdag 11:17
15 nov 2006 12:10
Klockan är drygt elva och jag har vaknat, rakat trynet, duschat, varit ute
med Sebbe, druckit en proteinshake med vaniljsmak.
Sent igår när jag var på väg hem till Hundvakten + sambo fick jag ett
sånt där leende. Jag var på väg ut ur t-banan och en yngling som gick
framför mig var just på väg att släppa svängdörren vid spärrarna då han
kastade en blick bakåt, ryggade tillbaka och höll upp dörren åt mig. Han
fyrade av ett bländande leende och jag pep; “tack”. Jag blir så glad av
sånt.
Sen kunde jag så klart inte somna (inte pga leendet alltså). Det är just
därför mina dagar som kvällsarbetare äro räknade. Jag blir fucked up.
Regn och rusk
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16 nov 2006 15:08
Idag tog jag och Sebbe bussen hem för att hämta några saker (bland
annat Sebbes gosedjur, kallad “Knullis”). På busshållplatsen träffade vi
en robust karl som kelade lite med hunden min. “Nu när jag inte har nån
kvinna längre har jag ingen som gnäller på mig. Har bara hunden och
det är så skönt. Hunden gnäller aldrig”. Jag tycker det är jobbigt när
män börjar prata med mig på det där “oss grabbar emellan-sättet”.
Exempelvis om man tar taxi till krogen och chauffören frågar om det
finns mycket brudar på stället man ska till. (”Hahaa, ja, ett gäng flator
och en hel del faghags.”)
Jag kan inte relatera till att din exkvinna gnällde på dig så låt oss tala
om någonting annat.
Det är förmodligen samma typ av män som säger saker som; “jag har
aldrig träffat någon homosexuell”.
Vin på arbetstid osv.
16 nov 2006 19:52
Det var ett sånt där “kom och ta ett glas vin och smaka på våra
delikatesser-jippo” i Hötorgshallen, för folk som jobbar i närheten av
just Hötorget. Jag kilade över med en kollega. Drack ett glas vitt (som
gjorde mig lite lätt tipsy då jag inte ätit något på hela dagen). I och med
att det mesta det bjöds på var köttigt smakade jag bara på en “rispuff” en mycket smarrig liten chilismakande sak. Hela jippot andades
London. Vet ej varför. Lite så där London strax innan jul med smörig
musik på hög volym.
Tittade även in hos cheferna på kontor nummer två och de ville att jag
skulle ta en titt på en av “våra” siter för att se om jag kunde hotta upp
den lite.
Plötsligt händer det, liksom.
But why?
17 nov 2006 12:31
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Oj, jag drömde visst erotiska drömmar om kollegan från igår. Varför?
Måste ta en rask promenad för att rensa min syndiga hjärna.
I’ll be the garden, you’ll be the snake, all of my fruit is yours to take
18 nov 2006 08:30
Hetero-Jompa är en orm ibland. Så fort han får tillfälle tar han upp den
där gången då vi stod på scenen på Patricia och dansade och jag hade en
beundrare. Jag sa; “Vänta jag ska bara spotta ut snusen”. Sedan
hånglade vi.
Gone is the hair again
18 nov 2006 19:20
Gick och kollade på en vinterjacka men varför, o, varför finns det inga
snygga jackor i snygg färg som inte kostar en halv månadslön? Varför
dessa urtvättade blå, slitna gröna samt fulgrå jackor? Jag vill bara ha en
basic svart täckjacka men nej. Istället lagade jag gamla gubbrocken så
den får duga i vinter.
Sedan rakade jag återigen av mig hårsvallet. Har varit rakad de senaste
åren men lät det växa ut under hösten bara för att återupptäcka hur
otroligt jobbigt det är att ha ljuvligt, tjockt hår. Det ska klippas, fixas
och färgas och det är jag just nu för lat för.
Porr
19 nov 2006 19:26
Dagens mail
“Det höjer ju din status rejält om det går upp för folk; att knulla med
Kimpa - det innebär porr på jävligt hög nivå!!!”
Är han inte rar, min Hetero-Jompa?!
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Div. tisdagsblaah
21 nov 2006 14:32
Ibland tänker jag inte på att Sebbe inte förstår vad jag säger och jag bara
mal på och förklarar saker. Han stirrar på mig med huvudet på sne. Det
är lite kul när jag säger något fel som jag sedan börjar förklara; “nej, så
var det ju inte, utan det var så här…”
För att komma ifrån det har jag slutat rätta mig när jag sagt fel. Numera
heter det till exempel “obligatorisk tarktossning” (tasstorkning alltså,
för den sega).
Jag har varit lite frånvarande, känner jag.
Igår var jag ju bakis - det är ta mig tusan märkligt att man ska bli bakis
av i stort sett bara ett par drinkar. Hallå.
Känner mig lite stressad över saker jag inte kan rå på; som exempelvis
“oj, oj, jag hoppas verkligen att karlarna som stambyter lägenheten inte
slarvar bort någon post!” Jag måste släppa lite på kontrollen men det är
svårt. Jag som aldrig fått någon betalningspåminnelse (heter det ens så?)
blir så klart extra stressad över att inte vara hemma veckan då
räkningarna landar på hallmattan och jag ser karlarna framför mig; hur
det klampar in med sina grova kängor och oj, där hamnade det kuvertet
under sulan och följde med ut på gården.
Fatta så jobbigt det är att vara jag.
Jag har dock blivit lite uppvaktad den senaste veckan. Av en strid ström
olika människor. En 23-åring, en 41-åring, en 26-åring, en 29-åring och
så har jag ju den där promenaden med den där 26-årige blatten (blatte är
alltid en komplimang när det kommer från mig) som jag ska ta mig an
så snart jag får lust att gå utanför dörren.. Således inga 73-åringar den
här gången. Inga under 23 heller…
Men oj, nu måste jag gå och se Oprah.
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Mat
21 nov 2006 20:39
Jag såg Du är vad du äter idag och jag blir så grinig på dessa vuxna
människor som gnäller; “Jag tänker verkligen inte äta det här”. De är så
feta att de knappt kan röra sig, är grå i ansiktet och har stripigt hår men
ändå fattar de inte att de inte bör leva på friterad skräpmat och sprit som
enda dryck.
Idag har jag ätit;
Frukost: En vaniljproteinshake + kaffe.
Lunch: Sallad (blandad sallat, gurka, tomat, kikärtor, purjolök, gröna
oliver med chilifyllning, paprika) med vegetariska bbq-nuggets.
Mellanmål: Två minimala klementiner.
Middag: Sallad med tre små skivor halloumi.
Sebbe vill smaka på allt såklart. Förutom klementinerna…
Schlager och så
22 nov 2006 11:18
Angående tjatet om att gayklubbarna “bara” spelar schlagermusik så
kan väl machomajorna som bara lyssnar på indie starta sina
indiegayklubbar då. Men de vågar väl inte starta några gayklubbar. Det
är ju alltid fjollorna som måste bereda vägen för herrskapet. Och vad får
fjollorna för det? Spott och hårda ord och ranking längst ner på skalan.
Grey’s Anatomy
23 nov 2006 00:05
Men hallå! Igår råkade jag se ett avsnitt av Grey’s Anatomy och blev
både fast och förälskad. Idag var jag således tvungen att införskaffa hela
säsong ett och jag har sett samtliga nio avsnitt under denna min lediga
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dag. Varför berättade ingen för mig att det fanns en sådan här underbar
serie?! Den har ju ta mig tusan allt!
But why del 2
23 nov 2006 15:38
Kollegan jag hade erotiska drömmar om häromsistens är så mån om att
jag kommer på företagets julfest att a) det första han frågade när vi sågs
idag, för första gången på en vecka, var om jag skulle gå och b) när jag
sa att jag mailat in min anmälan + vad jag ville äta blev han så pass
orolig för att mitt mail skulle ha kommit bort att han skrev ner mitt
namn på lappen på kontoret och kommenterade; “det måste bli
vegetariskt alternativ för dig, se så mycket jag vet om dig”.
Nu är frågan; drömmer han erotiska drömmar om mig också?
Fredag morgon
24 nov 2006 09:19
Jaha ja. Den här dagen började inte så bra. Vaknade av att Sebbe skällde
till, tänkte “det är väl någon mening med det också” och kollade på
klockan som visade att jag skulle vara på jobbet fem minuter senare.
Upp som ett skott. Stress och ångest. Blev bara en halvtimme sen, tack
och lov (för att tänka positivt). Jag hade en av mina sömnlösa nätter.
Sista gången jag kollade på klockan var en och en halv timme innan jag
egentligen skulle klivit upp. Vet inte vad det var som höll mig vaken
men tankarna malde, regnet piskade mot fönstren (inte så där behagligt
utan helt i otakt) och som bonus hade jag restless legs. Det värsta är att
det är så här insomniacirkeln inleds - nu kommer jag vara ännu mer
stressad över att inte vakna och ligga stel som en pinne och vänta på att
klockan ringer. Och oroa mig över att den inte ringer.
Som tur är tog jag ledigt imorgon. Det är fest i mitt tillfälliga hem och
jag vet hur det blir; “nu ska jag sova”. Eller hur… Jag känner mig själv
bättre än så. Alltså blir jag en del av festligheterna.
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Morgonens konversation med kollegan WD:
Jag: Hur är det med den där killen du träffade förut?
WD: Kim, jag var 19. Det var tio år sedan.
Jag: Oj. Du åldras med värdighet.
På lunchen ska jag gå och kolla om jag kan hitta någon fräsch blus (jag
menar så klart tröja men eftersom blus är ett sådant extremt fult ord
försöker jag neutralisera det genom att använda det så ofta jag bara
kan). Jag vill ha något nytt på mig ikväll.
Sthlm City mm.
24 nov 2006 12:59
Det bästa med att jobba i city är att man kan göra saker på lunchen. Idag
shoppade jag. Följande blev det;
- Randig tröja
- Randig tröja (andra färger)
- Randig tröja (ytterligare andra färger)
- Vit basic t-shirt
- Svart basic t-shirt
- Mössa
- Halsduk
- Snus
- En flaska vin
- “Vitaminer och mineraler för vegetarianer”
- Koffeintabletter
- Lunch (fetaost- och olivlasagne) (jättefet)
- Middag (fetaostsallad) (inte så fet)
När jag kom tillbaka till kontoret hade jag tio minuter kvar av lunchen
så då åt jag.
Nu sitter jag här och väntar på att mitt livs första koffeintabletter (2 st)
ska kicka in.
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Dagens mail:
Hej Hej! Jag är en 19årig kille som kalalr mig straight men alltid
fantiserat om att suga av någon. Jag är i sockholm nästa helg.
Intresserad? jag är seriös. hör av dig, jag kan suga av dig. Hej hej bara
avsugning förresten, inget mer. c
Förfest
24 nov 2006 21:08
Jag är på förfest, tipsy, och jättekul sällskap. Kan inte sluta se på Grey’s
Anatomy. Är inne på tredje avsnittet på raken. Igår såg jag ett och i
förrgår nio. Jag vill gifta mig med Patrick Dempsey. Snälla då.
09:47
25 nov 2006 10:45
Jag är pryd och tråkigt ordentlig men det hjälper inte. Jag blir ändå
utslängd från krogen pga att dörrvakten tror att jag är någon annan.
“Vad kom vi överens om?”
“Eehm”
“Att du inte skulle dricka mer”
“Eehem.. Nej”
Men vad gör man? Dörrvakter är stadens gudar. Käftar du emot kan du
mycket väl bli insläpad i ett rum, slagen, ja, misshandlad till döds och
ingen får någonsin veta sanningen.
Jag åkte hem till en av mina internetdejter istället - Fotomodellen. Har
han anorexi? Vem vet.
Div sön
26 nov 2006 08:44
Igår besökte jag, Sebbe och gossarna jag bor hos min lägenhet. Det hade
hänt mycket på en vecka. Badrummet vad färdigkaklat och snyggt (jag
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valde rätt färger). Nästa gång kanske badkaret är på plats. Köket
däremot såg ut i stort sett som förra veckan; inget kakel, stort hål i
väggen och damm, damm, damm.
Sedan lagade jag middag åt herrskapet. Som vanligt glömde jag (fastän
jag tänkte på det när jag gick in i mataffären) att den ene är allergisk
mot quorn. Nåja, alla blev mätta i alla fall.
Testade en fettbrännarapparat a’la TV-shop. Hemskt kul! Magmassage
om inte annat.
Låg på golvet och såg på Grey’s Anatomy tills jag somnade.
Fotomodellen SMS:ade och vill ses igen. Jag hånglade inte med
honom, även om alla tror det.
Äntligen måndag
27 nov 2006 09:45
Ljuvliga måndag. Ny härlig vecka.
Sebbe-darling är sjuk. Han kräktes igår och hulkade halva natten så det
blev inte så mycket sömn för varken honom eller mig. Får bli riskur i
eftermiddag (igen).
Och jag nyser - vill inte bli förkyld nu, please.
Jobbar bara fyra timmar idag. Och imorgon.
“Skidinstruktören” sa att han ville ta en öl med mig ikväll men han har
lyst med sin frånvaro så jag blir hemma. Om han nu inte skulle råka
höra av sig och Sebbe skulle visa sig vara frisk och kry. Men nej, jag ser
mig själv ligga med fettbrännarapparaten spänd över magen ivrigt
tittande på Grey’s Anatomy, nya avsnittet av Desperate Housewives
samt Confessions Tour som sändes på amerikansk TV i veckan som
gick. Kanske knaprar jag i mig en eller två pizzasmakande riskakor
också.
För övrigt blir jag rätt irriterad på alla gratistidningsutdelare. Speciellt
.SE:s. Deras vimmel-vid-Stureplan-blaska intresserar mig verkligen inte
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det minsta.
Dagens motto: Second best is mediocre.
Confessions Tour
27 nov 2006 15:49
Nu har jag sett Madonnas Confessions Tour. Vad jag missade när jag
såg alla snuttar på Youtube var hur otroligt bra de hottat upp (de gamla)
låtarna. De har fått helt nytt liv och till och med gamla sönderspelade
Like A Virgin låter fräsch. Förutom den tycker jag bäst om La Isla
Bonita, Music (som med sin originalversion inte ens ligger på min topp
50!) och inte minst Erotica (eller You Thrill Me som denna outgivna
första version av låten oftast kallas).
Otroligt bra konsert! M sjunger bättre än någonsin och jag undrar
varifrån hon får sin energi. Ge mig lite, tack.
Dessvärre saknas ett gäng nummer i TV-versionen men snart finns
rubbet på DVD.
Pjuk
28 nov 2006 09:24
Sebbe mådde mycket bättre igår kväll men i natt vaknade jag av att han
kräktes - i min väska. Lite som på film. Lillen. Sebbe ser så rädd ut när
han kräkts. Han sätter sig och tittar på mig. Kanske undrar han om jag
är arg. Då kramas vi.
Jul=kul?
28 nov 2006 10:39
Nu börjar artiklarna dyka upp överallt; så klarar du julstressen.
Gör som jag - skippa eländet.
Jag ska jobba, gå hem, leka med min hund, äta, se på film, surfa, lyssna
på musik på hög volym (grannarna brukar ju vara bortresta)… Nästan
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som en vanlig vardag alltså. Precis som alla andra år sedan jag flyttade
hemifrån (ca 1947). Enda skillnaden är att jag ska köpa en julkapp. Till
min guddotter.
Jag förstår inte denna stress. Visst, det är härligt att vara ledig och
umgås med dem man tycker om men allvarligt talat, hur ofta är det så
och hur ofta blir det kul? Påtvingade högtider då allt ska vara på ett
visst sätt undviker jag som jag undviker kötträtter.
Ge dina pengar till välgörenhet istället för att köpa en massa prylar som
ändå inte bringar någon lycka.
Den enda påtvingade högtiden jag firar är nyår. Men det är för att jag
fyller år då.
Ofrivillig dejt mm
29 nov 2006 08:28
Jag har en dejt på fredag. En ofrivillig dejt som jag iofs inte skulle
tackat nej till men den kom till av en slump. Vi kan kalla honom
Latino-J. Vi har haft kontakt ett tag men aldrig träffats. Igår såg vår
mailkonversation ut ungefär så här:
Latino-J: Ska du gå ut på fredag?
Jag: Ja, jag ska nog ta en öl på fredag, det är ju min lediga helg och allt.
Latino-J: Vad kul. Var då?
Jag: *** är ju alltid bra.
Latino-J: Så roligt. Vi kan väl höras om det lite närmare. Trevligt att
äntligen få träffa dig. Hej så länge.
Sebbe mår bättre nu. Han har fastat i ett dygn och i natt sov han gott
utan att kräkas. Han drack inget under hela eftermiddagen igår så jag
hade honom i knät, doppade mina fingrar i ett glas vatten och lät honom
slicka på dem så han fick lite vätska i sig. Innan han gick och lade sig
drack han dock rejält så jag tror nog att vi är på den säkra sidan.
För övrigt finns det nog inget sötare än en trött, nyvaken hund med
låt-mig-sova-blick (som i morse).
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På Grey’s Anatomy-fronten kan jag meddela att jag nu, under loppet av
sex dagar, sett hela säsong ett, säsong två samt samtliga i amerikansk
TV visade episoder ur säsong tre. Det blir 45 avsnitt. Lovely.
Jag är en fönstertittare
29 nov 2006 19:31
Eftersom jag inte bor hemma just nu och ingen faktiskt vet var jag
befinner mig kan jag blogga om detta ämne utan att lämna ut någon som
inte vill bli utlämnad.
Hundvakten, som jag alltså bor hos just nu, bor i ett L-format hus och
från denna lägenhet har man perfekt insyn i lägenheten snett mittemot.
Och där bor ett bögpar. Den ene är en babe och jag kan inte låta bli att
titta på honom när han lagar mat. Jag undrar om han är naturist eller
bara allmänt svettig för han är alltid avklädd på överkroppen (han kan
vara helnäck, så långt ner ser man inte). Såg honom ute för första
gången idag och yep, min kopp te, så jag tittar glatt vidare.
Jag är en dirty 31-årig gubbe som blänger på andra killars sambos
eftersom jag inte har någon egen. Hahahaa. Sorgligt.
Å andra sidan; en gång när han stod i badrummet och borstade tänderna
vände han badrumsspegeln till en vinkel där han såg rakt på mig - och
in i mina ögon. Det kändes förbjudet men lite härligt.
Hundblogg
01 dec 2006 09:07
Detta är ett sånt där jobbigt inlägg från någon som bara talar om sin
hund (skulle med fördel kunna vara någon som bara talar om sitt barn
också).
Där vi bor nu, hos Hundvakten, finns det nästan lika många hundar som
hemma (här finns det dock många fler katter, till Sebbes enorma
glädje). Skillnaden är att (utomhus alltså) där hemma finns det större
och fler öde ytor medan det här finns folk överallt dygnet runt. Jag tror
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det kan vara en av anledningarna till Sebbes ovilja att gå på hundtoa.
Alltid när han ska slå sig ner kommer det antingen en människa eller en
hund eller både och. Så igår kväll tog vi en enormt lång promenad och
gick rakt ut i den mörka skogen för att slippa alla andra och Sebbe
började nosa efter en toaplats. Naturligtvis hörde vi då ett morrande och
fram kom två okopplade hundar + något senare en mystisk dam. Hon
började pladdra om hur de kom från landet och hur pinsamt det var att
de inte hade koppel med sig. Mitt i skogen. Nåja, vi vände och gick
hemåt. Efter ett ha trampat runt på alla tänkbara idylliska hundtoaplatser
i närheten började Sebbe gnälla att han ville gå in. Jag var frustrerad.
Någon timme senare, innan jag skulle lägga mig, fick jag för mig att vi
skulle göra ett nytt försök. Och aldrig har jag väl varit så glad över att få
se lite poo!
Igår träffade vi förresten också Barbro, en oerhört lekfull golden
retriever. Dessvärre har hennes husse inte lärt Barbro att inte hoppa upp
på folk, vilket lett till att mina kläder är allt annat än rena nuförtiden.
Samtidigt kom en dam med två små damhundar och hon gjorde mig lite
sur. Hon frågade vad Sebbe var för sort och jag förklarade. Sedan
pratade hon och Barbros husse något om att de inte skulle låta sina
hundar para sig. “Blandrasvalpar ska man ju inte skaffa”, sa hon
ungefär 30 sekunder efter att jag berättat att Sebbe är blandras men att
jag inte vet exakt vad den andra delen av honom är av för sort (eftersom
han sas vara renrasig när jag skaffade honom). Mycket klantigt sagt av
damen. Säger hon så i närheten av små rara mulattbarn också kanske?
Kärring.
Vi stöter även på en (attraktiv) man med två chihuahuor flera gånger om
dagen. Den ene är hemskt snäll och rar, den andre oerhört gapig och jag
är så stolt över Sebbe som tittar på honom med
tsss-vem-tror-du-att-du-är-pysen-blicken. Sebbe är mycket oskällig.
Han skäller bara när posten kommer eller om någon pillar på
ytterdörren. Han tycker dessutom om alla människor och alla hundar.
Vad han skulle göra om han fick tag i en av alla de där katterna vet jag
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dock inte.
Korvkillen
01 dec 2006 09:54
Eftersom jag ska på öldate ikväll kom jag att tänka på tidigare märkliga
dater. Som den tidigare så omtalade “Korvkillen”.
Det var ingen date iofs utan så här var det;
För några år sedan satt jag på min favoritkrog två kvällar på raken och
båda kvällarna satt han där ensam - denne stilige man.
Andra kvällen började jag och mina kamrater tala med honom. Han var
väldigt trevlig och på besök från Helsingfors. Efter en lång kväll fick
han sova över eftersom han inte hade något hotellrum fixat för den
natten. Så långt allt väl men när vi kom hem ringde han sin mor i
Helsingfors och sa på finska “Jag ska ta hand om det jag kom hit för att
göra, sedan kommer jag hem” (jag hade inte berättat för honom att jag
är en hejare på finska eftersom jag tycker det är jobbigt att tala finska
med främlingar). “Hmm…”, tänkte jag och sa godnatt.
Morgonen därpå väckte han mig och frågade om han fick panta mina
burkar som stod i köket och väntade på att bli just pantade. “Så att jag
kan köpa cigg”, log han. “Visst”, svarade jag, “gör du det”.
Sedan gick han.
När jag skulle iväg till jobbet upptäckte jag att han glömt sin läderjacka.
Hur kan man glömma sin jacka när det är kallt ute? Vet ej. (Skänkte den
till Myrorna lite senare..) Det märkligaste var dock att när jag senare på
dagen öppnade, tog ut något, och stängde mitt kylskåp blev jag stående
så där som på film. “Hmm.. här var det något som inte stämde”, sa jag
för mig själv och öppnade kylskåpet igen. Där låg ett öppnat till hälften
uppätet paket varmkorv! I mitt vegetariska kylskåp. Han hade alltså gått
runt med det i jackfickan och titt som tätt smaskat i sig en korv. Är inte
det konstigt?
Vi har inte hörts sen dess.
Efteråt
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02 dec 2006 02:52
Så daten var trevlig. Kom just hem. Han var både rar, ståtlig och rolig
men hallå, man kan inte nämna en samlingsskiva som en artists bästa
album!
Träffas gärna igen.
Dock på väg hem sms:ade jag förra veckans date. Hehee.
Sambosarna är överraskade. Alla tror att man ligger med sina dater men
nej säger jag. Man dricker två öl, pratar och går sedan hem. Så det så.
Jag trodde jag skulle bli mördad idag
02 dec 2006 13:59
Jag trodde jag skulle bli mördad idag. Såg löpsedlarna framför mig.
När jag och Sebbe promenerade tillbaka till Hundvakten klev det
plötsligt fram en man som såg helt normal ut. “Får jag fråga vad du har
för åsikt om kriminaliteten bland invandrare?”, frågade han. Jag pep
något om att kriminaliteten inte har något med invandrarna i sig att
göra, märkbart skakad av den absurda situationen. “Jag tycker att alla
araber och negrer ska utplånas”, fortsatte han. “De är ogräs och ogräs
utplånar man”. Sebbe och jag valde att svänga in på en annan gata. “Nu
vet du vad jag tycker” sa han innan han gick vidare.
Anledningen till att jag trodde han plötsligt skulle sticka en kniv i mig
var så klart för att jag antar att han inkluderar alla ickeheterosexuella i
skaran som han vill se utplånad.
Jag är så trött på mänskligheten.
Jag tror att Gud låter världen gå under för att han är missnöjd med sin
skapelse.
Förvirrade måndagstankar
04 dec 2006 08:37
Jag är som en solstråle när jag fått sova ordentligt. Igår kväll såg
sambosarna och jag Da Vincikoden - mycket bra. Har inte läst boken
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men borde kanske göra det. Sedan sov, sov, sov jag tills Sebbe som
vanligt väckte mig vid fyra. Han gör det jämt - strosar runt på golvet
och glor på mig, sedan hoppar han upp och sover bredvid mig.
Satt på t-banan i morse och lusläste Stockholm City bara för att sedan
inse att tidningen var fyra dagar gammal. Jag har ingen koll just nu - har
inte läst en tidning på flera veckor och nyhetssändningar på TV har jag
också slarvat med så jag är lite efter för tillfället.
Jag är lite förvirrad på det privata planet också. Tiden har liksom
buntats ihop till en enda röra. Jag blandar ihop vad som hände i vintras
med det som hände ett år tidigare - alltså vet jag inte när det hände.
Eftersom jag inte bloggade om det måste det ha hänt för nästan två år
sedan. Ju. Eller jag vet inte. Jag är kontrollmänniska och vill veta. Is it
due to the age? Härregu.
Lypsyl någon?
04 dec 2006 14:10
Ibland dyker de mest otippade tankar upp i det förvirrade
måndagshuvudet. Har ovanligt mycket att göra på jobbet men finner
mig förlorad i ett minne jag trodde jag tappat för länge sedan.
En gång, för länge, länge sedan, var jag på en date med en jämnårig
politikerkille. Minns ej vad han hette eller hur han såg ut men jag minns
att han hade ohälsosamt torra läppar (vilket i och för sig inte säger så
mycket då det kommer från en lypsyloman) och att han tog mig till
någon obskyr technoklubb + att jag för första gången i mitt liv åkte
spårvagn den natten (detta var i Helsingfors).
Några månader senare bara råkade han stå bredvid mig på en
stockholmskrog och han log;
“Är det inte du som är Kim?”
“Nej”, hörde jag mig själv säga. “Jag heter Joakim.”
“Är du säker på det..? Har inte vi träffats förr?”
“Nej, det måste ha varit någon annan.”
Alltså, varför? Ibland gör man sådana där märkliga - hjärndöda - saker
och det går ju heller inte att ångra dem. Man kan ju inte gå tillbaka till
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personen och säga; “Jo, det är jag, ville bara skoja till det lite”.
Dagens lärdom är således att det sköna med att bli äldre är att man gör
färre och färre hur-mår-jag-egentligen-saker.
Dejten från i fredags mailade förresten idag och tackade för senast. “Jag
hade roligt”.
Sånt händer bara på måndagar
04 dec 2006 18:10
När jag efter jobbet skulle kliva på t-banan i city tror jag bestämt att jag
såg Latino-J. Naturligtvis valde jag en annan vagn, jag menar finns det
något värre än att träffa helgens bekantskap glåmig och ful efter jobbet
en måndag i början av december (förutom krig, djurplågeri, sjukdomar
osv dårå)? Nä, vad skulle jag sagt? Jag kan inte vara så där spontan och
ärtig! Jag behöver tid att förbereda mig.
Jag kom på att jag är ledig imorgon (men jobbar resten av veckan inkl.
helgen) så jag ska träffa Gucci och Hetero-Jompa på söderkrog of their
choice.
Tisdag
05 dec 2006 12:35
Här vaknar man sent efter en helkväll.
Finns det något bättre än en kväll på krogen med vännerna en
decembermåndag? Knappast. Man dricker lite för mycket, berättar lite
för intima saker och pratar alldeles för mycket sex.
Jag har kommit på att riktiga vänner är sådana som lyssnar på sånt de
egentligen inte alls vill höra.
Onsdagstjatter
06 dec 2006 09:30
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♥ När Sebbe äter (annat än torrfoder) kan man smart nog vika bak hans
öron så de inte blir kladdiga :-) Och han äter gärna och mycket (precis
som jag).
♥ Bästa låten just nu: Emma Buntons All I Need To Know på sprillans
nya albumet Life In Mono.
♥ Jag har väldigt svårt för folk som skriver eller säger “bla, bla, bla,
killen!” till mig. Det låter… konstigt. “Grabben” är dock snäppet värre
men inte lika vanligt förekommande.
♥ Mustasch är lite kul… Jag kanske borde skaffa mustasch.
♥ Jag längtar efter min säng. Visst, Hundvakten har en härlig soffa men
inget går upp mot den egna sängen.
♥ Ingen action på grannfronten. Igår stod hans sambo och vevade i en
gryta i en kvart. Mer upphetsande än så blev det tyvärr inte. (Noterade
att han har snygga händer. Jag är mycket uppmärksam på detaljer.)
♥ Massören som hyrt in sig på vårt kontor kom in i morse och sa; “Kim
ser pigg ut”. Och det gör jag. Min dygnsrytm är bättre än någonsin pga
jag 1) har fasta arbetstider, 2) har ett arbete som inte ger mig ångest, 3)
inte har något destruktivt kärleksliv
♥ Jag vill tappa lite vikt. Min tid med antidepressiva gjorde att jag
svullade upp en aning. Gym ger mig däremot enorm ångest (stå där och
spänna sig bland folk) och simhallar känns som porrhålor, så vad ska
jag göra? Jag kanske ska börja promenera till jobbet? Då får jag kliva
upp klockan fem varje morgon men det kanske skulle funka..?!
♥ Jag måste ringa och begära ut mina betyg för webbdesignkursen men
det känns så himla jobbigt att ringa. Jag hatar, hatar att telefonera.
♥ Jag måste skaffa nytt pass så jag kan hälsa på min syster + guddotter i
Ungern.
♥ Heter det mobbing eller mobbning? Förut sa jag mobbning men nu
säger jag mobbing.
♥ Säger ni kex eller schex? Innan min västgötska automatiskt övergick i
något slags stockholmska sa jag schex men det låter väldigt konstigt
numera. (Jag lämnade Västergötland när jag var 15.)
♥ Jag har bestämt mig för att ha nyårsfest/födelsedagsfest i år (efter
förra årets avbrott). Mina fester går inte av för hackor. ☺
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Klot
06 dec 2006 22:02
Ord haglar
Som klot av regn
Dumpas de
I mitt hår
Men mitt huvud
Skall stå högt
Odränkbar som jag är
När jag ser dig
Genomblöt
Möta mig halvvägs
(2000)
Diverse torsdag
07 dec 2006 08:21
∆ Det var värst vilka känslostormar gårdagens fråga om kex vs schex
rörde upp ☺
∆ Igår kväll var jag ute och strosade i mörkret med min rara hund då jag
plötsligt kände ett sting av lycka. Vet ej varifrån känslan kom men den
var varm och ganska stor. Mitt humör är väldigt jämnt och pendlar
sällan mellan himmel och helvete, vilket blir rätt tråkigt emellanåt,
därför är sådana här överraskande känslosvallningar mer än välkomna.
∆ Det är så otroligt barnsligt när sportmänniskor har smeknamn, typ
Birgitta “Gittan” Karlsson. Varför måste sportfånar envisas med att vara
så himla töntiga?
∆ “Vart försvann Lordi?” frågar idag Hufvudstadsbladet med anledning
av att ESC-vinnarna inte inte verkade dyka upp på president Tarja
Halonens självständighetsfest igår kväll. Av säkerhetsskäl var ingen
välkommen iförd maskering och Lordi valde således tydligen att stanna
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hemma. Hur är det de där hiphopmänniskorna brukar säga nu igen…
Respect!?
∆ Vilket tjat om att Prinsessan Lilian inte får gå på Nobelfesten… Hon
kanske måste sitta hemma och plugga svenska?
∆ Och han som fick lov att amputera benet efter att (antar vi) ha fått fel
bröd på McDonalds… Klart han ska ha ersättning. Stäm! Stäm! Stäm!
∆ Och mobiltelefonerna ska inte hålla längre än 3-4 år. Skäms! Inte
konstigt att vi snart behöver fem jordklot för att överleva.
∆ Svenska kyrkan har äntligen - efter 30 år - bestämt att homopar ska få
välsignas i kyrkan. För övrigt stör jag mig något enormt på prefixet
homosex-. Det är homosexklubbar och homosexvälsignelser osv. osv.
Jag kommer hädanefter ge allt heterofilt prefixet heterosex-.
∆ Lena Sundström är också trött på tjatet om Fågelsång eller vad han
heter.
∆ Jag har en ny date, med en fransk hunk (och han vet inte ens om att
han är en hunk, tihii, så charmigt). Jag (för en gångs skull) frågade och
han svarade; “ja gärna en öl”.
∆ Slutligen; för 20 år sedan:
7 december 1986 söndag
Jocke kom till mej på morgonen och jag diskade, såg på Madonna,
spelade in från t.v. och pappa åkte till Västerås (nära Stockholm). Han
ska gå en kurs om robotar och han kommer hem om en vecka. Och jag
längtar redan efter pappa!
Nu ska jag läsa några heterosexbloggar. Ciao.
Sopan Simona
07 dec 2006 14:20
Satt och rensade lite på jobbet och fann denna story från 1999. Den
fanns i en samling kallad Sås.
321

Ej för känsliga.
Baserad på en sann historia.
Simona hade hunnit med att göra det mesta i sitt lyckliga liv, trots sin
ringa ålder. Hon var snygg, välsvarvad, hade ett bra arbete och en
vacker våning. I tankarna reste hon ofta tillbaka till de mulna dagar då
hon fortfarande fick en kick av att tumla runt i sänghalmen som den
livsglada tonårstjej hon då var.
Som till exempel den gången då Simona med sin första kärlek, Måns,
hade kommit hem till dennes föräldrars hus och låst in sig i badrummet.
Där hade hon en gång för alla fått sin ungdomliga hinna spräckt. För
allra första gången hade hon där fått ta del av den ljuvliga smaken av
osande, brunstig tonårsballe.
Visst, i början av Simonas sexuella karriär hade det varit både kul och
givande.
Simona hade legat med de flesta ståndaktiga tonårskillar hon mött, och
vi vet ju alla hur otroligt ståndaktiga och villiga killar är i tonåren.
Simona hade fått sin kokande, och då än så länge trånga mus grundligt
genomslickad av glada tungor.
När hon ohämmat njutit av såväl snoppar, ballar som kukar i alla de
storlekar och hunnit passera tjugofem fann Simona inte längre så
mycket glädje i det eviga knullandet. Hon började söka kickar i
gayvärlden och hade mjuksex med transvestiter på smutsiga
herrtoaletter på suspekta källarklubbar. Simona lyfte de generösa
transornas paljettförsedda galablåsor och studerade deras växande kukar
som längtande putade innanför nylonstrumpbyxorna. Sedan lassade hon
fram ballarna och sög dem till klimax. Visst hade Simona kul och visst
fick hon smaka av den dyrbara säden, men hennes arma fitta låg vackert
kvar i trosan och väntade som en skatt på att piraten skulle hitta fram.
Ibland gick Simona ännu lite längre.
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Det var när transkukarna inte behagade spruta sin värdefulla kåtsås och
Simona ändå försökt locka fram den på alla sätt; nosat i transornas
svulstiga stjärtar, slickat och tryckt upp ett finger eller två, eller för all
del tryckt upp en hel del andra roliga saker. Men inget bar frukt.
Då hände det att Simona lät sina blommiga och småfuktiga trosor falla
till golvet, vände sig om och blottade sin välsmorda stjärt. Sakta lät hon
skinkorna glida isär och visade stolt sin oskuldsfulla, rosenröda bakfitta.
Transorna jublade! Sedan lät Simona sig penetreras både hårt och länge
av transvestiternas glada kukar.
Efter ett par hårda år gav inte ens detta perversa pippande Simona
någon större utdelning. Gnistan uteblev till slut totalt och hon blev
alltmer deprimerad.
”Mitt gamla, glada och uppiggande sexliv är bortblåst som en kyss i
vinden”, klagade hon för sin bästa väninna, Harrieth Swärd.
”Käraste väninna”, svarade Harrieth tålmodigt, ”berätta exakt hur illa
det är!”
Simona berättade med gråten i halsen;
”Jag är så orolig för att mina underbara orgasmer är borta för att aldrig
mer komma åter. Om nätterna ligger jag sömnlös och ältar och gråter.
Jag försöker tänka på män jag tidigare fann uppkåtande. Dessa
vältrimmade hingstar med svällande muskler och gigantiska bulor
innanför de trånga badbyxorna som förut satte mig i brand, men allt
känns bara besvärligt. Jag kämpar och försöker gnida kudden mot min
villiga kärleksmus men hon bara sover och sover. Hur ska jag väcka
min kåta, lilla fitta till liv igen? Svara mig Harrieth!”
Harrieth tänkte efter i flera tysta minuter. Sedan sken hon upp; ”Let’s
go on holidays!”
De två väninnorna packade varsin liten Gucci-väska och for till
Arlanda. Väl framme var de otåliga.
”Har ni något bra förslag? Vi måste komma till ett eggande land, med
underbara män som vet hur man väcker liv i även den mest
genomknullade mus!”
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Tanten i receptionen för Arabian Airways svarade med medlidande i
rösten och på mycket knacklig engelska.
”Ai nöu ixäktli veer tu gåw! Kriis! Joo mast gåw to Kriis. Wans ai
faond ä najs Kriik män who fackt mai swollen possi laik it häd nevver
biin fackt bifåre. Ååh! Ai reccomend!!”
Ja, så fick det bli! Töserna for till Grekland!
De bodde på ett vackert luxuöst hotell bara ett par meter från stranden.
Varje dag sprang Simona och Harrieth runt halvnakna längs stränderna,
med de minimala bikinibyxorna skavande mellan de bleka skinkorna.
En hel drös män spanade såklart in skönheterna, men inga var goda nog
för dem. Simona tände inte speciellt mycket på de stereotypa grekerna;
håriga muskelmän med välplacerade dasar innanför de allra tightaste
turkosa badbyxor som fanns att tillgå på marknaden vid den här tiden.
Om kvällarna satt de båda partygalna brudarna och hällde i sig
paraplydrinkar iklädda vågade klänningar med alldeles för djupa
urringningar. Männen svärmade, men utan resultat.
Så en kväll, när de var på väg till hotellet, berusade och besvikna, hände
det äntligen något! Harrieth blev, som vanligt, fyllekåt, och åkte iväg
med en omskuren turk på dennes moppe. Kvar lämnade hon stackars
Simona som vilsen irrade runt och försökte hitta hem. Hon grät och
snyftade då hon plötsligt föll ner i en djup grop, som hade uppenbarat
sig från absolut ingenstans.
”Här är det lika bra jag ligger kvar”, tänkte hon, men reste sig ändå efter
ett tag för att fortsätta. Efter att ha promenerat en kilometer eller två i
mörker snubblade Simona över något. Den här gången låg hon kvar.
”Hello, you beautiful girl”, hörde hon någon väsa i mörkret.
Plötsligt kände hon ett par varma, stora och småkladdiga händer leta sig
fram längs hennes kropp. Till sin överraskning, men förtjusning, blev
hon lite småhet och särade lite på sina långa, slanka ben för att hjälpa
främlingen en smula på traven.
Mannen smekte Simonas mus som den aldrig tidigare blivit smekt.
Fittan blev alldeles saftig och blöt. Hon kände främlingens tungspets
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borra sig djupt upp i kärleksnästet och hon stönade förtjust.
Mannen greppade sin väldiga mandom och körde helt oprovocerat upp
den i den trånande musen. Flatlössen Simona fått från hotellsängen
jublade av lycka när den ståtliga pålen puckade på i ett rasande tempo.
Simona skrek snart ut sin orgasm och främlingen runkade sin balle tills
han kom över hennes kåta tryne. Hon sög naturligtvis i sig varenda
droppe av den härliga sperman och slickade sig avslutningsvis
omsorgsfullt om munnen. Sedan somnade hon.
På morgonen vaknade Simona av ett konstigt pickande ljud. När hon
spärrade upp ögonen upptäckte hon att hon låg på en soptipp med ett
gäng hungriga hönor omkring sig. Diskret skrapade Simona bort lite
spermarester från ansiktet och rusade sjungande iväg mot hotellet för att
berätta för Harrieth om sin fantastiska natt. Harrieth i sin tur hade haft
en minst lika lyckad natt med turken på moppen, men det är en helt
annan novell.
Dagen därpå for de mätta damerna hem till Sverige och varje gång
Simona känner stanken av en soptipp eller hör en hönas kacklande
känner hon hur det bränner till i musen. Då grabbar hon tag i första
bästa påle och knullar så det slår gnistor om musen.
Home
07 dec 2006 21:08
Promenerade till lägenheten och tillbaka och hemmet börjar äntligen se
ut som ett hem. Kanske, kanske kan jag flytta tillbaks om en vecka eller
så.
Nu ska jag vila efter att ha traskat i snabb takt i två timmar. Ska se en
DVD jag fick med posten idag. Återkommer till den vid ett senare
tillfälle.
Det känns inte som fredag
08 dec 2006 08:26
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Konstig natt.
Drömde flera konstiga drömmar, vaknade titt som tätt och funderade
över otippade saker.
Plötsligt låg jag och tänkte på hur ointressant det är att astronauten som
inte kom iväg är från Sverige. Vad är Sverige? Vad är landsgränser?
Varför finns de och vad har de för syfte? När de träffar aliens i rymden,
tror någon att de bryr sig om vilken del av jorden dessa människor
kommer från? Skulle inte tro det. Så vem bryr sig?
Sedan drömde jag att jag hade på mig en ring som var så tight att fingret
började blöda men jag ville verkligen inte ta av mig ringen (gjorde det
dock till slut). Och att jag skulle få flytta hem “imorgon” men var orolig
över att det inte skulle bli av.
Naturligtvis försov jag mig. Men inte så faligt - hann i tid till jobbet
men det är jobbigt att stressa på morgonen. Hade dock lite ögongodis på
t-banan (klart fuckable) och jag börjar tro att jag är ögongodis för mitt
ögongodis också… Detta var tredje morgonen på raken nämligen…
Igår när jag var på väg in efter Sebbes kvällstoa satt det en dekal på
porten: “Vill du ha fler gängvåldtäkter eller vill du ha ett svenskt
Sverige?” Jag blir så trött och bedrövad.
För övrigt är det jobbigt med människor med jättehög volym på
mobilringsignalen och dessa människor har alltid telefonen någonstans
långt borta så det tar enormt lång tid att plocka fram den. Eller som
bruden på t-banan häromsistens som vägrade svara när hennes mobil
konstant ringde. Ljudlöst läge, någon? Folk är så… tröga!
Något senare
09 dec 2006 22:33
Så. Det är då märkligt vad man som singel ska tvingas utsätta sig för.
Till exempel träffa okänd man vid Slussen klockan 15:10 en
lördagseftermiddag.
Nåväl. Vi gick och drack öl på ett sunkigt Söderhak och det var tänkt att
bli en öl, men det blev fyra. Och en massa prat. Han såg ut lite som…
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Jesus… och var hemskt trevlig och förmodligen den mest lättpratade
date jag haft på evigheter.
Jag antar att det är ett gott betyg när han
a) ville att vi skulle fortsätta kvällen tillsammans (”nej, jag måste hem
till hunden”)
b) SMS:ade innan jag ens kommit hem (”du är snygg och trevlig,
hoppas vi ses snart igen”)
c) tryckte in sina mp3-lurar i mina öron, spelade fransk musik och
översatte texterna åt mig.
Kortfattat; bra date. Vi var nog på ungefär samma våglängd. Träffas
gärna igen.
Något senare vol 2
10 dec 2006 15:07
Jag glömde berätta - eller faktiskt kom jag själv på det först alldeles
nyss - att igår när fransosen och jag stod på Götgatan och skulle säga
hej då gav jag honom en vänskaplig kram då han plötsligt slet tag i mig
(så där härligt bestämt) och kysste mig rakt på käften. Det var lite…
trevligt. Och väldigt oväntat.
Och jo, han har hört av sig idag och ville ses. Jag känner mig dock på
tok för sliten för det. Måste slappa och sova ordentligt efter att ha jobbat
hela helgen.
So long.
Håhåjaja
13 dec 2006 10:40
Oj, oj. Här ramlar man in på morgonkvisten.
Bra julfest igår. Okej, maten var under all kritik men så är det när man
är vegetarian (av någon anledning går vi aldrig på något julmatsställe på
våra julfester). “Säsongens grönsaker” är precis lika upphetsande som
det låter. Lite stekt paprika här och lite tärnade oidentifierbara
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grönsaker där och en (!) stekt champinjon som kronan på verket. Den
stenhårda majsbiten som jag satte gaffeln i så att kolven flög tvärs över
bordet ska jag inte ens gå in på. Det blev således liquid lunch och det
var väl lika bra det.
Sällskapet var bra dock. Mina kollegor är kanske världens bästa. Har
dessutom en extramorsa. “Du kan ringa mig när du vill”, sa hon för ett
år sedan, “om du mår dåligt eller så. Jag kan vara din extramorsa”. Så
rart.
Hursomhelst. Fransosen kom till restaurangen. Han gjorde succé. Han
var social och alla verkade gilla honom. Följde med honom hem.
Hånglade. Därav denna sena hemkomst.
Han gick i morse och jag sov kvar. “Jag ska vara Lucia”, sa han. Jag
trodde han skojade men insåg att han var seriös när jag såg att han hade
luciadressen under armen… Är det inte en härligt alternativ värld vi
lever i?!
Home boy
15 dec 2006 22:54
Jag och Sebbe har flyttat hem!
Kom till lägenheten idag och jag, vidskeplig som jag är, tog inte med
mig några grejer eftersom stambytet säkerligen inte hade varit avslutat
då. Men se det var det!
Å, jag älskar mitt hem! Trots att det för närvarande är oerhört smutsigt
och rörigt och fastän jag har ack så mycket att göra. Förutom att jag
måste tokstäda är jag dessutom tvungen att diska i stort sett allt jag äger.
Och tvätta det som inte diskas kan. Har börjat så smått men får fortsätta
imorgon.
Jag vill passa på att rikta ett enormt tack till R & P som lät mig och
hunden bo i deras minimalistiska, stilrena homohem. Gracias.
Idag
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16 dec 2006 23:23
05:45 Klockan ringer
06:05 Släpar mig upp ur sängen
06:10 Morgonpromenad med Sebbe
06:24 Rusar till t-banan
06:45 Kliver av i city
07:00 Arbetar hårt, dricker kaffe, läser bloggar + dagens tidningar
07:50 Samtalar med syster på MSN
08:00 Samtalar med nyanlända kollegan WD
08:05 Går igenom posten. Bläddrar i senaste Illustrerad Vetenskap, ett
enormt tjockt nummer av Hundsport samt Allt om hund.
09:00 Äter lite, ser på Nyhetsmorgon
09:50 Talar i telefon
11:00 Går på lunch
11:15 Står i kön i matbutiken runt hörnet och undrar varför folk är SÅ
jobbiga. Så här gör du: gå in i butiken, plocka på dig vad du ska ha,
betala, gå (har för mig att Ninde tog upp detta för ett tag sedan)
11:27 Står i köket och skriker “fucking loser” åt mig själv för att jag
glömt slå på vattenkokaren (jag hade planerat allt så grundligt för att
spara tid)
11:45 Äter lunch (pasta, champinjonsås)
12:55 Mailar med Fransosen och avbokar kvällens träff (Jag: “Jag har
så mycket att göra i hemmet men du kan ju hälsa på mig nu när jag bor
hemma igen.” Han: “Du kommer se mycket av mig”.)
13:15 Knaprar i mig pistagenötter
13:30 Läser bloggar och samtalar med syster på MSN
14:50 Samtalar med Hetero-Jompa
15:02 Lämnar kontoret
15:30 Packar ihop mina saker hos Rille & Phiphi
16:00 Vi kör hem mig + prylarna
16:50 Dricker kaffe efter runda med Sebbe
16:55 Dammsuger och skurar golven i hela lägenheten
20:18 Ute med Sebbe
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20:51 Inviger nya badkaret
21:25 Knaprar i mig pistagenötter
22:19 Ser på Queer As Folk innan jag går och lägger mig
Vive La France!
18 dec 2006 20:09
Å, som jag har tvättat i dagarna två men nu är jag färdig. Till och med
köksgardinerna hänger uppe, rena och fräscha och sofföverdraget
glänser i all sin perfektion (tills Sebbe inte bara hårat ner utan
framförallt lämnat spår efter sina tuggben - dvs imorgon).
Med diskandet har jag kommit knappt halvvägs. Ska maratondiska
imorgon. Innan Fransosen kommer på besök. Minns ni förresten en av
mina önskningar inför nästa år som jag skrev om häromdagen? Den har
redan gått i uppfyllelse. Fransosen skrev nämligen så här i ett mail till
mig idag; “Du är omtänksam, rolig, snäll och rätt så sexig… tycker jag”
(och självklart reagerade jag på formuleringen rätt så.. men ändå!).
Mycket befriande att prefixet söt- ersatts av sex- efter alla dessa år.
Kanske är jag på väg att göra en Spears eller Aguilera. Han sa också att
jag är ett kap. Inte illa! Att dejta är mycket bra för självkänslan vill jag
lova.
En sak - som ni nog alla känner till - som gjorde mig irriterad idag är
det här med hantverkare och dylikt i hemmet. De som säger; “Vi
kommer mellan 07 och 18″. Det var sagt att det skulle genomföras en
elbesiktning i lägenheten imorgon och jag planerade allt väl (tråkigt
ordentlig som jag är) och tog således ledigt från jobbet eftersom jag inte
hade någon hundvakt för morgondagen och de säkerligen inte vill ha
några nyfikna husdjur i vägen. Så när jag kom hem idag efter några
ärenden då jag lämnat hunden ensam hemma hade de genomfört sin
himla besiktning redan idag! Antar jag. Någon hade varit i lägenheten i
alla fall eftersom posten låg innanför innerdörren (heter den så?).
Undrar just vad Sebbe tyckte om det. Och undrar vad elektrikerna
tyckte om Sebbe. Kom på utsatt tid för helvete!
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Men nu ska jag inte slås ned av det utan istället tänka på att Fransosen
finner mig.. ehem… sexig.
Det är inte lätt att vara singel
19 dec 2006 20:27
Det är mycket som ska göras när man ska ta hem sin date för första
gången.
Det ska städas till att börja med. Sedan ska man duscha extra länge och
raka sig både här och där. Man ska sortera ut bimboböcker och
framhäva de djupare titlarna. Glassiga magasin ska strategiskt placeras
här och där. Belysningen måste testas - hur blir det mysigast och i vilket
ljus ser man själv bäst ut? De snyggaste sängkläderna ska väljas. Ska
man ha musik på i bakgrunden eller är det bättre att TV:n står och
surrar? Och i så fall så klart något moget program - men vilket?
Badrumsspegeln har väl inga tandkrämsfläckar? Hunden är väl rastad
och färdiglekt för kvällen? (Gärna utmattad.) Ska man bjuda på något?
Mat är jobbigt och tänk om man sätter i halsen. Vin? Ja, vin är alltid
bra. Men rött eller vitt? Av rött får man blå tänder och av vitt taskig
andedräkt. Rött blir således bäst. Doftar det gott i lägenheten? Inga
foton på något ex? Kolla noga. Inga jobbiga saker framme - som
kontoutdrag eller dylikt?
Tu es nul au lit, je dois te quitter
20 dec 2006 08:54
Idag har jag varit singel i exakt ett år.
Igår, tidigt på kvällen när jag och Sebbe gick ut, upptäckte vi att det
hade snöat. Sebbe fullkomligen älskar snö. Han springer fram och
tillbaka och smakar på snön och virvlar hit och dit och fram och
tillbaka. Himla söt.
Gårdagen gick fint, bara fint.
Drack rödvin och pratade i soffan. Hela kvällen. Såg ett Abfab-avsnitt
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som Fransosen inte hade sett tills jag somnade (!). Sedan sov vi. Något
mer spännande än så har jag faktiskt inte att blogga om på den punkten.
Men den som lever får se.
Spoilervarning om du är min kollega.
Kom till jobbet i morse och fann en julklapp med mitt namn på. Det
visade sig vara en överfallsspray + ett presentkort på Systembolaget (!).
Det känns som de två går hand i hand på något sätt.. Bra med sprayen vi jobbar ändå i Stockholms horkvarter och när man kommer till jobbet
tidiga helgmorgnar stöter man på ett gäng mer eller mindre suspekta
personer.
Vuxen?
21 dec 2006 08:31
Jag drömde så konstigt i natt. Jag var på väg till en fest där deltagarna
skulle ha någon typ av asiatisk look. Alla kläder skulle vara svarta och
håret likaså. Vet ej varför, och fick inte veta. Vaknade just när jag var
redo att ge mig av. Det irriterar mig en smula - jag ville så gärna veta.
Ovanligt trött i morse. Till och med klocka nummer två hann ringa
innan jag tog mig upp.
Vuxenpoängslista
Körkort ( )
Bil ( )
Eget boende (x)
Hemförsäkring (x)
Fast inkomst (x)
Sambo/make/maka( )
Barn ( )
Ica-kort ( )
Betalkort (x)
Köksbord (x)
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Soffbord (x)
Gardiner (x)
Dukar (halvt kryss)
Överkast (finns men används ej då sängen står gömd)
Kuddar för prydnad (x)
Fruktskål på bordet (x)
Matservis ( )
Finglas ( )
Toarullehållare (x)
Duschdraperi (x)
Spelar bingolotto ( )
Tippar på lördagar ( )
Internetbank (x)
Organiserat skafferi (försöker)
Färsk mat i kylskåpet (x)
Faller för reklamfilm ( )
Har fläckbortagningsmedel hemma ( )
Pensionsfond (x)
Sopsorterar (x)
Prenumerar på någon dagstidning ( )
Prenumerar på Allers/Hemmets veckotidning (bara Illustrerad
vetenskap + 2 hundtidningar)
Letar middagstips (faktiskt! Hahaa)
Blir arg när skorna inte står på sin plats (x)
Får majoriteten av post i räkningsform (x)
Har en stavmixer (tyvärr inte)
Äter söndagsmiddag (inte luxuösare än andra dagar)
Försöker att inte svära (jag har just börjat!)
Sorterar tvätt ( )
Har en krok i badrummet märkt ”gäster” (nej, men en handduk med
“gäster” inbroderat (inte av mig))
Mobilabonnemang (x)
Hemtelefon ( )
Veckohandlar (försöker)
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Den vågade listan
21 dec 2006 11:07
Dags för en mer vågad lista; sex- och samlevnadslistan.
Ej för känsliga.
Är kär just nu: nej
Är förlovad/gift/sambo: nej
Har varit något av ovanstående: förlovad och halvsambo
Har hånglat den senaste månaden: ja
Har haft sex den senaste månaden: nej
Har haft sex det senaste halvåret: med knapp marginal
Sexdebut: 16 (tjej), 17 (kille)
Har haft sex med någon av motsatt kön: ja
Har haft sex med någon av samma kön: ja
Har haft gruppsex: nej
Har haft sex på offentlig plats: nej
Har varit otrogen: lite, nästan. Eller ja. Men jag gjorde slut nästa dag
Har haft en semesterflirt: ja
Har blivit friad till: ja
Har friat till någon som sa “ja”: ja
Har friat till någon som sa “nej”: nej
Har blivit ombedd att lämna en krog/restaurang pga för vilt hånglande:
ja
Har varit kär i en skolkamrat/kollega: ja
Har varit kär i en lärare/chef: ja
Har haft sex med en skolkamrat/kollega: ja
Har haft sex med en lärare/chef: nej
Har varit på porrklubb: en gång på studiebesök, inte min kopp te
Har blivit erbjuden pengar för sex: ja (tackade nej…)
Har blivit erbjuden sex för pengar: ja (tackade nej…)
Har haft sex på ett flygplan: nej
Har hånglat med fler än en under samma dygn: ja
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Har haft sex med fler än en under samma dygn: nej
Har haft sex utomhus: nej
Har haft sex i en bil: ja
Har en låda full med sexleksaker: nej
Har haft cybersex: nej
Säg till om du kommer på något som borde vara med på denna lista så
fyller jag på här nedan.
Haft telefonsex: ja
Raggat upp någon på internet: inte i sexuellt syfte
Jag är sååå metrosexuell
21 dec 2006 13:30
Eftersom jag är 32 om tio dagar och blir glåmigare och gråare för varje
år som passerar tänkte jag att jag måste göra det som göras kan. Stämde
således träff med min modeslavväninna Gucci på lunchen och kilade
ner till Mac-disken på Åhléns City. En mycket parant parfymdoftande
kvinna med stort K inspekterade min hudton, satte mig i en skön stol
och provade fram en concealer som passade. En lite udda känsla att sitta
där och bli målad på men wow så mycket piggare jag såg ut när jag gick
därifrån.
Jag vill tacka livet
21 dec 2006 18:16
Jag är på oroväckande bra humör idag.
Det känns som jag vill krama alla i hela världen. Konstig känsla. Och så
vill jag liksom tacka Moder Jord och Gud och Buddha och Allah och
Jesus och allihop för att jag mår så bra. Tack för min hälsa, mitt hem,
min familj, mina vänner, mitt jobb, mitt ganska så goda hjärta och
rubbet. TACK.
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Mitt huvud är fullt
22 dec 2006 10:44
Min hjärna kan inte ta emot mer information. För varje ny sak jag tar in
måste jag låta en annan lämna mig. Jag klarar inte av att lära mig en
enda kod till. Jag kan nästan inga telefonnummer utantill längre, det tog
en månad för mig att lära mig mitt eget när det var nytt. Jag minns i
stort sett inga födelsedagar. När jag ska logga in någonstans anger jag
fel kod flera gånger innan jag får det att gå ihop (har som de flesta andra
ett antal koder som går till det mesta men hur ska man komma ihåg
vilken som hör ihop med vad?). Jag skriver ner min adress när jag
ringer ett samtal då jag eventuellt kommer vara tvungen att ange den.
Häromdagen satt jag och undrade om vi skriver 2006 eller 2007 just nu.
När jag ska säga något på spanska kommer det ut på tyska (!). Jag
antecknar allt viktigt så jag inte ska glömma. Jag har fått blackout på
Konsum och inte kommit ihåg koden till bankkortet.
Vart har mina hjärnceller tagit vägen?
Alfahannens bekännelser
22 dec 2006 23:16
Fick ett mail idag som påminde mig om ett trauma.
På högstadiet kallades jag “Kimmelina - han/hon/den/det” (Det kortades
med tiden ner till “Det”, vilket alltid fick mig att tänka på Stephen
King-boken).
Det var jobbigt då men idag skulle jag ta det som en komplimang.
23 dec
23 dec 2006 10:32
Idag, på denna stressens dag, sitter jag på jobbet. Sedan ska jag hem.
Och något senare tillbaka till kontoret. 16 timmar blir det och jag njuter
av ljudet av mynt som ramlar in på kontot.
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Imorgon ska jag “fira alternativ jul” med Fransosen och Sebbe.
Vegetarisk mat (Sebbe får dock finmat med kyckling) med franska
eurovisionklassiker i bakgrunden. Inte illa.
Överfallssprayen kan ju vara bra att ha
24 dec 2006 00:17
Oj, oj. Tog med mig Sebbe till jobbet. Vi promenerade hela vägen och
är båda trötta. Lite småotrevlig stämning på stan. Gap och skrik, stoj
och stim. Det är ju trots allt lördag. Jag känner mig ofta otrygg huliganer, idioter och psykopater dras tyvärr till mig. Nu ska jag jobba
och dricka kaffe.
Julnollsex
25 dec 2006 10:29
Juldagen.
På jobbet. Mycket ensamt på kontoret och inte särskilt mycket att göra.
Så hur var gårdagen då?
Bara bra.
Först en långpromenad genom stan. Vila. Dammsugning. Dusch och
upphottning. Sedan kom Fransosen och åt middag (potatis, veg.
örtbiffar, sojakorv, basilikapuckar, veg. “kött”bullar, potatissallad,
rödbetssallad, julmust, rödvin). Efteråt bakade (!) vi nån typ av franska
kakor med nötter. Very nice. Vi såg Historien om en liten and på SVT
och jag var tårögd så klart. Är en sissy.
Bäst med kvällen var att jag fick mina franska favoriteurovisionlåtar
översatta :)
Jag mailar och mailar
25 dec 2006 15:16
“Är du nervös när du skriver till mig?
Darrar du?
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Slinter du på tangenterna?
Sitter du nervöst och trycker på “uppdatera” nonstop för att se om du får
svar?”
Ibland är det inte mitt självförtroende det är fel på - bara mitt intresse
för livet i största allmänhet.
Jag kan fortfarande
26 dec 2006 13:40
Jag som klagat så på att jag inte orkar längre insåg i natt att jag visst gör
det. Jag var ute med Micke-Ulla - heeela natten. Ibland bara måste man
dricka en massa sprit, berätta sånt man burit inom sig alltför länge samt
ha minnesluckor. Det är lite förlösande på något sätt. Vi var på Torget
och Connection och även Aronson fick bevittna mitt mer vulgära jag.
Jag såg dessutom världens vackraste människa och lät Micke-Ulla
berätta berätta det för honom. Minns dock ej hur det slutade men
vaknade hursomhelst med Sebbe som enda sällskap.
Det är väldigt fult med sån där sicksackbena, väldigt 90-tal. Skärp
dig du nyhetsuppläsare på SVT.
27 dec 2006 08:28
Äntligen vardag (för det är det väl!?). Jag är inget fan av röda dagar, de
ger mig ångest. Tillbaka på jobbet efter en dags ledighet. Det var en dag
då jag låg halvdöd i soffan nonstop och såg på nedladdade TV-serier.
Jag har sett fyra säsonger av amerikanska Queer As Folk på två veckor
och det kommer kännas tomt när det är slut. Jag kommer framförallt
sakna Sharon Gless som Debbie (jag började så klart lipa när hennes
karl friade till henne igår, bakisblödig som jag var).
I morse när Sebbe väckte mig (05:30) för att det gick någon i
trappuppgången kände jag mig jättesmal och smidig. Jag nästan svävade
ut på morgonpromenad. Mycket märklig känsla - men ljuv.
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Jag har en lunchdate med Gucci. Som den modeslav hon är ska hon ge
mig en ny vinterlook.
Shopping och flirtande män
27 dec 2006 22:19
Idag shoppade jag alltså. Som vanligt i turbofart eftersom jag verkligen
inte gillar att handla kläder.
På en halvtimme hittade jag i alla fall en jacka (äntligen en simpel
helsvart utan konstiga detaljer), tre tröjor (likadana i olika - jordnära färger) och en väska som var så ful att den blev snygg (lite grön/beige
med ett fack med jobbiga metallspännen som lås). Jag ville verkligen ha
den.
Jag vet inte hur många meddelanden jag fått på
den-där-siten-där-alla-har-en-sida-ni-vet de senaste dagarna.
JÄTTEMÅNGA. Dessvärre har de alla varit från helt anonyma
avsändare, dvs såna utan bild på sig själva och med minimal om ens
någon presentationstext. Dessutom har de alla skrivit ungefär samma
sak (”söt kille”, “vad snygg du är” eller “hallå snygging”).
Mitt standardsvar har således varit; “Tack, hur snygg är du då?”.
"I would love to get to know you better"
27 dec 2006 23:59
Ibland, cirka en gång vart tjugonde år, möter man en människa som bara
behöver säga en endaste liten mening och man känner i hela kroppen; I
love you.
Så känns det nu. Idag. Det är verkligen… en väldigt speciell känsla.
Tänk om den kunde stanna kvar.
Ice ice baby
28 dec 2006 14:37
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Idag har jag läst en massa om judendomen, om kabbala, om islam, om
Jehovas vittnen.
Fatta så jobbig världen är.
Vem ska man lyssna på? Vad ska man lyssna på?
Moder Jord! Hon är min eviga väninna.
Fransosen med syster ville att jag skulle följa med till isbaren ikväll. Jag
som inte ens visste att det finns en isbar i Stockholm. Nåja, jag får se.
Är jag verkligen redo att träffa Fransosens familj? Vi är ju inte ens ihop.
Å nej, det blir för mycket nu. Måste fortsätta läsa. Om buddhismen.
Kanske kan jag få lite vägledning.
Shalom.
Den ensamma damen
28 dec 2006 17:24
I närheten av mitt hem finns en liten backe som leder upp till en
minimal skogsdunge. I backen brukar jag se en ensam kvinna med
djupa fåror i ansiktet. Hon vandrar fram och tillbaka. Även på julafton
traskade hon upp och ner i backen.
Vore jag inte så rädd för människor skulle jag kanske prata lite med
henne. Som det är nu så vågar jag inte. Vad gör man?
2007
29 dec 2006 11:22 .
Bloggutmaning - önskningar inför 2007
Min lista över fem saker jag vill/hoppas/drömmer om ska hända nästa år
är följande:
1. Mona Sahlin tar över (s)
2. Bush avgår, Hillary Clinton bekräftar att hon ställer upp i
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presidentvalet 2008
3. Ledsna, ensamma barn blir glada och mindre ensamma
4. Alla ensamma överlag blir mindre ensamma
5. Jag slipper sova ensam
Vi är så tråkigt förutsägbara
29 dec 2006 12:56
Visst är det trist att vi är så trista.
Att vi är så förutsägbara.
Satt och läste en artikel om långdistansförhållanden i Aftonbladet och
killen säger; “det enda som var bra innan vi flyttade ihop var att jag
kunde kolla på sport med grabbgänget på onsdagar, höhöhöö”. Så himla
tradigt. Kunde han inte ha sagt; “…att gå och kolla balett med
tjejpolarna”, eller “…att gå och dreja med mormor” eller varför inte
“…att ligga hemma och smeka mig själv framför en härlig
onsdagsrulle”. Eller vad som helst, förutom “kolla sport med
grabbgänget, höhöhöö”.
Observera; inget ont menat. Jag är själv en vandrande klyscha. Jag är en
schlagerälskande fjolla som avgudar Madonna, Kylie och Pet Shop
Boys och jag har en fjollig hund (dock bara på utsidan!) och ett lila
hem. Ja, naturligtvis även en diskokula i taket. Jag är svag för hunkiga
män - mörka, långa och resliga. Jag vet ingenting om sport (men en hel
del om Zlatan…), det enda jag klarar av att se på TV i sportväg är
friidrott och konståkning.
Jag skriver snyggt (som en tjej) och dricker hellre färgglada drinkar än
bira. Jag lärde mig svära vid 30.
Ibland funderar jag på att gå och ställa mig på Torget med en
innebandyklubba + sportbag (med fejkade träningskläder) och nytvättat
sporthår för att överraska lite. Men nej, det blir ju aldrig av. Jag kommer
dit salongstipsy med tillrättalagda plagg, nyrakad skalle, bögig
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herrparfym och concealer under ögonen. Varför kan jag inte vara lite
roligare? Lite mer överraskande? Lite mindre jag?
Judendomen, tack
29 dec 2006 21:42
Okej, kan någon ge mig en snabblektion i judendom? Jag behöver veta
men hittar ingen bra (svensk) site. Hur är det med judendomen och
Jesus? Tror de inte på honom? Men han är ju född i (nuvarande) Israel?
Eller vad? Vad har jag missat? Jag har kontakt med en (hunkig) israel
och vill veta. Honom kan jag ju inte fråga, då verkar jag på tok för
oallmänbildad och jag kan inte minnas att vi ens nämnde judendomen i
skolan (lite på samma sätt som vi knappt berörde grannländerna men
var helt fixerade vid USA).
Ja, det är sånt här jag sitter hemma och funderar över en fredagkväll
som denna då andra i min ålder och med liknande civilstånd är ute och
roar sig.
Hello 32
31 dec 2006 09:07
En sak som är bra med att vara född när året nästan är slut är att det blir
lättare att summera.
Som 31-åring hände följande i mitt arma liv;
- insåg slutligen att jag kan mer än jag tror
- var mycket dekadent efter mitt förra (dramatiska och traumatiska)
förhållande
- lärde mig att “sakna” inte är synonymt med “vilja ha tillbaka” (tack
Planström för att du hjälpte mig att inse det)
- fick några mycket uppmuntrande mail från Skugge som fick mig att ta
tag i en sak
- pluggade webbdesign och det gick bättre än bra
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- lyssnade äntligen på Moder Jord och föll inte för frestelsen att bli ihop
med Z som var på tok för lik mitt ex (både på in- och utsidan). En gång
räcker ju (The Power Of Good-Bye)
- tillät mig själv att hångla av mig lite med “Zlatan” även om jag visste
att det inte skulle leda till någonting annat än lite trevlig samvaro
(typiskt mig att inte kunna uppskatta nuet men jag jobbar på det)
- skaffade äntligen hund! Något jag velat göra i många herrans år men
alltid känt att det inte funnits tid till. Såg min chans när jag var
sjukskriven
- avslutade terapi + antidepressiva
- gick upp i vikt pga ovanstående
- blev gudfar åt Henna
- fattade ett beslut som jag inte kan skriva här ännu
Sammanfattningsvis har det gångna året nog mestadels varit en
känslomässig resa. Det har varit några mycket djupa dalar men även ett
par höga toppar har synts till.
Tack för alla kommentarer och rara ord. Gott nytt år till er alla!

Morgonens första SMS löd: “Joyeux Anniversaire!” och kom så klart
från Fransosen. Varför läste jag tyska istället för franska på högstadiet?
Så korkat! Det andra kom hela vägen från Israel… Som Dana
International sa när hon vann Eurovision; “See you next year in Israel!”
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