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Detta är min tredje bloggbok. Den är nedkortad då den från början var

över 500 sidor lång. De flesta musik- och ESC-inläggen är borttagna

men finns naturligtvis på kimmilrell.se. Där finns även foton och

videoklipp som hör ihop med inläggen.

 

Denna bok tillägnas mina vänner. Ni är guld värda.
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Det är tyst och folktomt ute

01 jan 2007 13:17

Tack för gårdagens alla rara kommentarer. Och mail och telefonsamtal

och SMS.

Kvällen tillbringades med några väl utvalda i hemmet. Öl, vin, whisky

och skumpa slank kvickt ner.

Nyårslöften då? Jo, jag ska framförallt försöka vara lite med vågad. Inte

så ängslig. Började redan på nyårsnatten då jag helt sonika ringde till

Israel. Mer sånt! Fler överraskande kontakter.

Nu ska det vilas. Känns underbart att börja året med några lediga dagar.

FN

02 jan 2007 11:45

Eftersom jag som det vandrande FN jag är försöker göra världen till en

bättre plats ska jag ikväll dejta en dansk.

Apropå detta dejtande så har jag ju kommit fram till att det är bäst att

köra hårt, att inte skjuta på det och att inte satsa allt på ett kort. Då står

man där tomhänt och ensam. När det kommer till dejting gäller inte

devisen “den som gapar efter mycket…”

Tvärtom.

Tillbaka till Dansken. I morse när jag kollade min mail hittade jag

följande från honom. Å, så härligt med någon med humor.

Adresseret til : Kim M

Fra : Danmark 

Vedrørende tidligere aftalt bestemmelsessted og efter eget ønske, vil der
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i aften omkring 19.30 arrivere en pakke til ovenstående adressant. Du

bedes være på bestemmelsesstedet, da du skal skrive under, ellers vil

pakken ikke blive udleveret. Pakken kan senere blive åbnet, men det er

ikke anbefalelsesværdigt at åbne den på udstedelelsesstedet. Denne kan

eventuelt åbnes under mere hjemmelige forhold.

Med venlig hilsen

Post Danmark International

En kväll i januari

03 jan 2007 22:28

Jag har en vädigt god vän som ringer mig varje dag och om jag inte är

på topp hör han det direkt.

“Är du lite nere idag?”, frågar han då.

“Ja”, svarar jag. Skulle ju inte kunna ljuga även om jag skulle vilja.

Jag är glad över att ha så många fina vänner.

För övrigt är israelen lite förtjust i mig.

“I have a small crush on you”, sa han idag.

Eftersom jag känner ungefär likadant har jag pausat både Fransosen och

Dansken.

Jag vet att det är lite knäppt men israelen får mig att känna mig… bra

och glad. Vi har även chockerande mycket gemensamt (på ett bra sätt).

Nya saker ploppar upp hela tiden.

Herr Israel gör entré

04 jan 2007 08:06

Tillbaka på jobbet.

Efter några dagars paus började så det nya året även för mig.

Blev lite nedstämd efter nyårshelgen. Vet ej varför men förmodligen

dels på grund av att jag jobbade så mycket hela december och så var jag

plötsligt ledig och fylldes av känslan “jaha..”
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Dels är det väl rätt vanligt att man efter att ha lovat bot och bättring

vaknar upp och inser att allt är som det alltid har varit.

Hursomhelst. Idag promenerade jag till jobbet och det var ett av mina

nyårslöften. 70 minuter tar det. I rask takt. Om man börjar varje dag

med en rask dryg timmes promenad - hur mycket kan man gå ner på en

månad? Mycket intressant. Jag är så trött på min zoloftkropp.

Det blev inte mycket sömn i natt. Fastnade på MSN med israelen som

hädanefter kommer gå under sitt namn i denna blogg. Herr Israel heter

han. Så jag satt och samtalade med honom till efter 01:00. Det är

trevligt att prata med honom. Om allt och inget. Mest om allt.

Han slog på sin webbkamera igår och det var första gången - trots att

jag är en mycket modern man - som jag samtalade med någon på det

sättet. (Jag slog dock inte på min kamera, känner mig lite för blyg för

det fortfarande.) Det känns väldigt… spännande att live se en person

reagera på vad man skriver. Han log mycket. Och skrattade ibland.

Livet är bra märkligt. Men ganska kul.

Bacon

04 jan 2007 13:11 

Som ni som känner mig väl vet har det funnits endast en grej i matväg

som jag saknat som vegetarian; bacon! Och jag har väntat och väntat på

att det ska dyka ett baconsmakande vegetariskt alternativ och idag när

jag tillbringade min lunchrast på Hemköp fanns de där; “Bitar - istället

för bacon” (de hade väl inte hittat något coolare namn). Jag visste inte

riktigt vad jag skulle ha dem till men köpte ett paket så nu ser jag fram

emot att komma hem och testa :-) Är förberedd på en besvikelse

eftersom första försöket att imitera en produkt oftast inte blir särskilt

lyckat. Till lunch åt jag för övrigt falafel/couscoussallad. Oerhört

smarrigt!

Bacon 2

04 jan 2007 21:18
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På begäran:

Jag talade i förra inlägget om Hälsosports vegetariska baconbitar.

Jag blandade i lite i vegopytt och låt mig säga; de smakade verkligen

bacon! Nästan på gränsen till för mycket. Men gott var det. Lika salt

och… fett som jag minns köttig bacon. Finns på Hemköp.

Tröttblogg på jobbet

05 jan 2007 10:10

Jag är officiellt bjuden till Israel. Galet skoj. Förra året blev det, pga alla

dramor, inte mycket resande för min del men jag tänkte råda bot på det i

år. Först och främst måste jag ju hälsa på syster + guddotter i Ungern.

Min syrra ska på bröllop och hon behöver hjälp med att hitta kläder + få

håret fixat. Tur hon har en bror som jag…

Strax är det lunch. Sedan arbete. Sedan hem. Hoppas alla får en finfin

dag.

Play me like a record

06 jan 2007 08:39

En vän till mig talar ofta om att hon (som är ack så mycket äldre än

jag..) insett att man vart tionde år genomgår en massa förändringar.

Både positiva och negativa. Jag tror att jag har kommit till en sådan

brytpunkt nu.

Så här en knapp vecka in på det nya året kan jag konstatera att

nyårslöftena hålls bra. Jag traskar på till jobbet och har redan hunnit

göra en mycket vågad - för att inte säga ekivok - sak som jag av

förklarliga skäl inte tänker skriva om här. Men befriande var det. Kände

mig nästan pånyttfödd efteråt. Hihihi.

Två år och mycket vatten under denna bro

07 jan 2007 08:19 
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En kille jag dejtade en kväll för exakt två år sedan hörde av sig igår.

Han vill ses. Ska det gå två år mellan gångerna? Varför är de så

jobbiga? Varför tar det två år innan de hör av sig?

Dålig början på bra dag

08 jan 2007 09:07 

Det är en sådan där jobbig morgon. Vaknade sent pga dålig sömn. Hann

inte promenera till jobbet. Hann inte duscha, känner mig ful och

småäcklig. Glömde frukosten hemma.

Som tur är jobbar jag bara fyra timmar idag.

Och jag tänker sluta läsa gratistidningarna. Utdelarna är så fruktansvärt

irriterande. Som gamar! Och tänk; tre tidningar har vi här i Stockholm.

Fatta alla stackars träd som får sätta livet till. Värdelöst.

Frågor om bloggandet

08 jan 2007 10:19 

1. Hur länge har du bloggat?

Sedan maj 2005. Först på Blogger, sedan på kim-m.com följt av

blogg.se och sedan april 2006 tillbaka på Blogger.

2. Hur såg din bild av bloggar och bloggare ut, en månad innan du

själv började blogga?

Oj, jag hade nog ingen särskild bild av bloggeriet. Såg det bara som en

chans att få skriva av mig.

3. Vilken var den första blogg du förälskade dig i?

Mycket svår fråga. I början läste jag inga bloggar så jag minns faktiskt

inte.

4. Hur känner du inför dina första blogginlägg, när du såhär i

efterhand läser dem?

Det är alltid lite pinigt att läsa vad man själv har skrivit men jag tror det

är nyttigt. Man lär sig mer om sig själv + att stå för sina åsikter eftersom

det är svårt att ta tillbaka dem.
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5. Hur många bloggar återvänder du till regelbundet, som läsare?

33.

6. Av de bloggar du läser, hur många procent är dagboksbloggar

och hur många är ämnesbloggar (t ex teknikbloggar, modebloggar,

politiska bloggar)?

Samtliga är mer eller mindre dagboksbloggar. Ett par är rena

nöjesbloggar.

7. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt olik dig, vars

blogg du tycker om.

I don’t like you in that way.

8. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt lik dig, vars

blogg du tycker om.

Superhunken Honky.

9. Vad tycker dina närmaste om att du bloggar?

De är inte förvånade, så att säga.

10. Tycker folk som känner dig att du är dig själv i din blogg?

Ja, verkligen. Men framförallt tror jag att de fått en annan, mer

nyanserad bild av mig.

11. Har du hittat en fungerande gräns för hur privat du vill vara i

din blogg, eller tänjs den gränsen hela tiden?

Gränsen tänjs konstant men ser det som en nyttig process. Jag vill ju

vara mer vågad!

12. Nämn några saker som du aldrig bloggar om, och varför.

Mina vänners privata angelägenheter.

13. I vilken utsträckning bloggar du för att få bekräftelse, tror du?

Stor. Men eftersom min familj är spridd för vinden och jag ogillar att

telefonera kan de hålla sig uppdaterade om mitt innehållsrika liv (som

min första blogg för övrigt hette).

14. Tror du att man kan lära känna en person genom att läsa

hennes/hans blogg?

Absolut.

15. Har du träffat folk IRL (in real life) efter att ha fått kontakt

med dem via bloggen? I sådana fall: 

Vissa har jag känt först och läst sen (typ Oswald) men de jag läst först
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och träffat sedan är Honky, Aronbaby, Jonaz, Being Blogged.

16. Tror du att det kan vara skadligt för vissa personer att blogga?

Allting kan ju vara skadligt. Så visst.

17. Har du någonsin blivit sårad av någonting som skrivits till/om

dig i kommentarer eller i andra bloggar? Och i sådana fall: Hur

har du hanterat detta?

Nja. Jag tar åt mig för mycket av allt och kanske kan jag via bloggandet

lära mig att inte göra det.

18. Har du själv skrivit saker du ångrar i din egen eller andras

bloggar?

Japp.

19. Hur ser bloggandets nackdelar ut, för dig?

Man blir ju beroende… Och tänker “det här måste jag blogga om”.

20. Tror du att du fortfarande bloggar om två år? I sådana fall:

Tror du att ditt bloggande har förändrats då?

Det tror jag nog. Hur det utvecklas har jag dock ingen aning om.

21. Tror du att bloggarna har (eller kommer att ha) någon

inverkan på vår kultur, eller är de en grupp människor som mest

påverkar varandra?

Jag tror att det mesta påverkar helheten. Så även bloggkulturen…

22. Avslutningsvis 1: Kan du sammanfatta kort vad ditt

bloggskrivande har betytt för dig?

Jag tror att vissa närstående fått veta saker om mig som de aldrig vågat

fråga om. Det är bra. Både för mig och dem.

23. Avslutningsvis 2: Kan du sammanfatta kort vad bloggläsandet

har betytt för dig?

Jag har fått bekräftat att det är den triviala vardagen som räknas.

24. Nämn 5 bloggare som du vill ska svara på enkäten. 

Är lite sent ute så de flesta har säkert redan svarat på denna enkät. Så,

go on, du som vill!

Noaks ark is the place to be

08 jan 2007 17:22
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Dagen blev rätt okej ändå, trots att den började så jobbigt.

Promenerade hem efter jobbet och jag måste ju säga att det är betydligt

trevligare att gå på morgnarna när man slipper alla dessa virrpannor

som går konstigt och/eller överallt. Men jag klagar inte, har ju dock

själv valt att bosätta mig i en större stad…

Vid Skanstull passade jag på att ta en sväng förbi Noaks Ark. Köpte en

födelsedagspresent till Sebbe, som ju fyller ett år på torsdag. Hittade en

fin gås (eller vad det nu var för fågel) som får bli hans nya gosis då den

förra är mycket trasig och illaluktande.

Han fick en present redan igår; en ny, fin matskål (”ska han bada i den,

eller?”, undrade kollegan). Gåsen får dock vänta tills på torsdag.

Vad har jag mer lärt mig idag? Jo, till exempel att det inte kostar mer än

50 kr att skicka två CD-skivor till Israel. Det är ju inte många kronor

mer än inrikes!

Apropå israelen Elad har jag nog aldrig samtalat så mycket med någon

jag aldrig träffat IRL. Vi sitter på MSN hela tiden - dagtid på jobbet och

kvällstid hemma - och diskuterar allt. Det tar liksom aldrig slut. “Nä, nu

måste jag verkligen gå och lägga mig” slutar alltid med ytterligare en

timme framför skärmen innan datorn slutligen stängs av. Det är rätt

knäppt egentligen. Men om - mycket förenklat - 10% (omtvistad siffra,

jag vet) av befolkningen är homosexuell och 5% av dem är män är det

ju ett ganska begränsat antal. Alltså bör man ta alla chanser man får.

Annars är man ju korkad.

Elad har en resa till Stockholm inplanerad i april men han kämpar

förtvivlat med att försöka tidigarelägga den. Så rart.

Det är ju nyttigare än chips

09 jan 2007 11:42 

Jag upptäckte att min lunch gick ut den sjätte december 2005 så jag äter

popcorn istället.
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Böcker

10 jan 2007 08:22

Jag har börjat året med att läsa två två böcker som nyligen landade på

hallmattan. Först Konsten att vara kreativ av Julia Cameron, som jag

läser med stort intresse.

Sedan Gay: En världshistoria av Robert Aldrich med fler. Boken är hur

tjock som helst (inkl. en massa bilder) och verkar mycket intressant.

I love Bokus.

Återkommer när böckerna är lästa.

Jag har mina fina sidor

10 jan 2007 08:42

Varje gång jag kommer till jobbet klockan 07 på morgonen och

upptäcker att kollegan CJ sitter och ugglar på min plats ställer jag ner

min kaffekopp på bordet och väser “piss off”. CJ tittar på mig och

mumlar “…alltid lika trevlig…”. Sedan reser han sig upp och går.

På morgonen är det för övrigt få saker som irriterar mig lika mycket

som svagt kaffe. Jag hatar svagt kaffe. Jag kräver jättestark kaffe. Min

chilenske vän chockerade mig nyligen genom att ha tre små släta

tedskedar nescafe i sin stora kopp - jag har fem och en halv rågade i min

lilla.

More is less.

Much more is fantastic.

Ride It

10 jan 2007 11:06 

There is a joystick

Glowing in the dark

Don’t be afraid to touch it
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It will take you for a ride 

(2007) 

Vattenmelon, någon?

10 jan 2007 13:27

Jag var inne på underbart hysteriska Amanda Lepores galet knäppa

hemsida och kollade på bilder tagna av David LaChapelle, som jag nog

måste säga är min favoritfotograf. Hittade en underbar filmsnutt (klicka

på sista bilden, längst ner till höger) som fick mig att minnas att min

syster alltid ville att jag skulle smeta in hela hennes ansikte med

läppstift.

Det var ju så att alltid när föräldrarna var borta och bröderna likaså

sminkade jag min syrra, våfflade hennes hår och klädde henne i

dockkläder så att hon såg riktigt billig ut. Sedan fick hon stå och mima

till Madonnalåtar medan jag såg på (och förmodligen önskade att vi

kunde byta plats). Fatta vad jag är förutsägbar.

Hursomhelst. Kom att tänka på det när jag såg filmsnutten och jag blev

glad ända in i själen.

Offentlig avbön

11 jan 2007 12:15 

Jag har alltid trott att jag är så himla simpel och lättmanövrerad,

framförallt i förhållanden, men nu har jag kommit till insikt. Jag är så 

himla krävande. Därför vill jag be alla mina ex om ursäkt. Jag ska

försöka vara bättre mot näste man.

Så förlåt.

Efter festen och efterfesten

12 jan 2007 08:14

Sebbe hade en finfin första födelsedag. På morgonen när vi gick ut hade
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det ju snöat och han blev eld och lågor och på eftermiddagen fick han

en ny potentiell flickvän i Stina, tio månader, som dominerade honom

totalt. På kvällen fick han så äntligen öppna sitt paket innehållande

svanen (som låter som en anka) och gamla gosisen fick äntligen vila i

frid. Efter en vild lekstund och en kort vila kom Hundvakten + sambo

och Sebbe fick sitt första grisöra (iiisch) som han snabbt satte i sig i

soffan. Som avslutning på denna innehållsrika dag följde ettåringen med

gästerna hem över natten - en bra lösning eftersom undertecknad ska på

turné idag (arbete, hjälpa vän med kraschad dator, krogen).

Dominanshanne

12 jan 2007 20:42 

Jag har fixat min vän Stoffes döda dator så nu dyrkar han mig ännu mer

än tidigare.

Konstig men skön känsla.

Nu är det rödvin och nån typ av opera (inte min kopp te men ni vet).

När jag rensade i Stoffes dator fann jag mängder av bilder på

manslemmar och det visade sig att de kom från diverse män på det där

communityt. Lustigt hur samma personer skriver till mig och berättar att

de minsann aldrig skulle skicka runt nakenbilder på sig själva och så gör

de det ändå. Hmm…

Rödvinsbakis

13 jan 2007 12:52 

Oj, oj. Det blev en massa rödtjut i våningen på Östermalm igår. Min vän

Stoffe (som har mycket gröna fingrar men inte vet så mycket alls om

datorer) var så lycklig över att jag lyckades återuppliva datorn som han

trodde var redo för soptippen och det kändes bra att kunna hjälpa till.

Jag tror Stoffe (som jag dejtade för ungefär ett år sedan, men det hände

aldrig något och jag behöver ju någon som tar initiativ eftersom jag

själv är handikappad på den fronten) är lite sugen på mig. Vi skulle

egentligen bli ett perfekt par. Men… ja. Jag vet inte.
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Jag fortsatte hursomhelst till Connection där jag träffade min kamrat M.

Mycket trevligt. Sent blev det. Och en jättelång dag.

Sebbe har sovit borta två nätter och nu saknar jag honom så här kommer

en video som visar hur snötokig han är.

Ett himla rännande

13 jan 2007 18:53 

Har varit och hämtat min fina hund hos R.

Han var så glad att se mig. Jag också.

Vi åt fet, kryddig pizza och sedan promenerade jag och Sebbe hem.

Nu är det Kylies nya livealbum på hög volym och sedan ska jag träffa

vänner.

Forget Me, Forget Me Not

14 jan 2007 12:49

Nu har jag varit mogen. Träffade Oswald på Torget och hade trevligt

som alltid. Skulle vidare egentligen men jag kände mig lite packad så

det fick räcka så.

Jag fick en skiva av Oswald; Hits For The Kim, så nu poppar jag järnet.

Det är det bästa man kan göra på söndagar ju.

Måndagsnöje

15 jan 2007 10:27 

Mitt senaste nöje är att skriva ekivoka inlägg i halvbekantas gästböcker

på COMMUNITYT. Helst när de inte är inloggade så att de ligger kvar

ett bra tag. Inlägg som får dem att framstå som mer eller mindre

perversa (för att inte tala om vad folk tror om mig).

De är snabba på att ge igen dock, de små liven.

Pizza

15 jan 2007 21:45
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Idag bakade jag och Sebbe en härlig pizza på fullkornsbotten.

- krossad tomat

- veg. baconbitar

- champinjoner

- tomat

- fårost

- paprika

- gul lök

- vitlök

- ost

Det blev gott. Dock var botten lite väl smulig.

Nu ska jag se nya Ugly Betty + Grey’s Anatomy som ju äntligen börjat

sändas i USA igen.

Musarm

16 jan 2007 11:33 

Jag har mycket jobbig musarm just nu. Oerhört irriterande smärta. Ska

försöka att inte slyna vid datorn hela denna lediga dag. Det kommer bli

en kamp men jag ska göra mitt bästa.

O ljuva morgon

17 jan 2007 08:23 

Dagens första SMS från min uppenbarligen skogstokiga kollega; “Hurra

- Anders Kraft är tillbaka (i Nyhetsmorgon)!”

Jag promenerade till jobbet som vanligt. Så skönt att resten av dagen

känna att jag redan har motionerat. Och så har jag lärt mig att äta

frukost tack vare dessa 70-minuterspromenader.

Min musarm är inte bättre. Det är så självklart att jag ska drabbas av

alla dessa åkommor. Hemma kan jag byta sida på musen men på jobbet

går det icke då sladden är för kort. Kan jag stämma någon? Får kolla
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upp sånt där armstöd, vad det nu heter.

Uppskattning

17 jan 2007 18:40 

Jag känner mig i ovanligt stort behov av fysisk kontakt och

uppskattning just nu (samt en sekreterare som skriver medan jag

dikterar pga. musarmen).

Blev kanske därför extra glad av SMS:et som skrevs på ett tåg mellan

Haifa och Tel Aviv. Han ville bara säga att han tänker på mig.

Bye bye Zoloftfetma

18 jan 2007 13:19 

Kollegan som klev in på kontoret kl. 12:20: Fan, vad du har gått ner i

vikt, Kim!

Jag: Jag älskar mina morgonpromenader.

Heterosex

19 jan 2007 11:19 

Besöker du biblioteket i Broby (vilket du förmodligen aldrig kommer

göra.. tihii) kan du räkna med att möta nymoralismens fula men

välsminkade tryne. Vill du besöka Qruiser - det ledande

webbcommunityt för gayfolk och deras vänner - kommer du snabbt inse

att siten censurerats. Varför kan man ju fråga sig. “Det finns en del

avancerade bilder”, säger kommundirektör Jan Dahlqvist till Expressen

(18/1 2007). Han har själv aldrig besökt siten. Så klart.

Javisst, på Qruiser finns en del “avancerade” bilder (som jag

personligen snabbt klickar förbi då det är oerhört tröttsamt att få en

skrynklig balle eller två rejäla rattar i ansiktet i tid och otid. Och jodå,

det finns gott om heterofolk på siten också). Det finns även en ruta man

kan kryssa av om man inte vill ta del av dessa bilder - svårare än så är

det inte. Ska biblioteket i Broby censurera alla siter med mer eller



 

16
 

mindre ekivoka bilder har de ett himla arbete framför sig.

Vad som också förundrar mig är denna bildhets. Vad är det som gör att

just bilder anses så otroligt stötande? Varför inte minst lika avklädd

text?

Det är just den här typen av noll-koll-nymoralism som stör mig.

Heterokarlar blockerar gaysiter och går hem och runkar till flatporr.

Allting är som det alltid har varit. Ingenting har förändrats.

I Expressen säger mannen som JO-anmält bibliotekschefen att han på

Qruiser söker vänner och kärlek. “Jag har aldrig skrivit att jag söker

sex”. Och vad är det för argument? Är det förbjudet att söka sex?

Och varför, o, varför måste Expressen envisas med att använda ordet

homosexsite i sin rubrik? HomoSEX. Jag har skrivit om det tidigare och

det stör mig enormt. Expressen är en himla heteroSEXblaska.

Lördag morgon

20 jan 2007 08:35

Jag känner att jag förtjänar ett pris. Här går jag upp tjugo över fem en

lördagmorgon och ger mig ut i kylan. Sebbe följde med till jobbet idag

så det tog lite längre än de vanliga 70 minuterna att promenera hit. Det

är så underbart att gå längs folktomma gator. Rekommenderas. Även

om Götgatan är lite läskig tidiga helgmorgnar. Tur att jag har min

överfallsspray med mig. Och hunden. För det finns gott om “ihme

hiippailijoita”, för att citera min far.

Detta kommer bli en lång dag. Efter att vi promenerat hem ska vi ila

över till R på tillställning. En massa folk och mycket mat. Efter det

traska hem igen. Sebbe kommer vara trött som ett lamm.

Hoppas alla får en bra lördag.

Här kommer den homosexuella trollsländan flygande

21 jan 2007 08:30
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DN publicerar idag en underbar artikel om homosexualitet i

djurvärlden. Fatta att vi människor - som tror att vi är så smarta - är de

som krånglar till allting med märkliga regler och ramar.

I artikeln beskrivs bland annat hur svarta herrsvanar i Australien bildar

samkönade par, har sex med en damsvan som lägger ägg och sedan blir

bortjagad. Ungarna tas om hand av herrarna. Vi får även veta att

homosexualitet finns dokumenterat hos arter som exempelvis lejon,

elefant, zebra, gorilla, schimpans, giraff, varg, mård, delfin, gråval,

späckhuggare, trollslända och tarmmask (!).

I papperstidningen finns även en artikel om änder - om två hannar i

Malmö som bestämde sig för att leva ihop och hur de “adopterade”.

Mycket fin läsning.

Snöigt

22 jan 2007 13:35

Å, så skönt med sovmorgon. Sebbe lät mig sova ända till halv elva.

Tyvärr vaknade jag mitt i en spännande dröm. Var på Leila K-konsert

(sponsrad av Damernas Värld (!)) och förbandet (Rob & Raz) hade just

spelat klart. Dessvärre missade jag således Leila.

Har varit på morgonpromenad. Några bilder. Det är så kul att fota när

allt ser annorlunda ut pga snön.

Det bästa sättet att få ett arbete att kännas svårt är att skjuta upp

det.

22 jan 2007 17:55 

Hemma efter dagens andra långpromenad. Sebbe och jag strosade i

skogen. Det är alltid så skönt att befinna sig där då man hör stadens dus

och sus på avstånd. Så nära men ändå så långt bort.

På hemvägen hämtade jag ut Skrivarkalendern som jag beställde från

Adlibris efter rekommendation av fröken Nisse. Den verkar mycket

trevlig (ful, eller snarare trist, bild på framsidan dock).
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Utan att resa har jag kommit hem

23 jan 2007 14:02

Nu har vi återigen varit ute på långpromenad med mobilkameran i

högsta hugg. Vi hittade en inhängnad med en skylt med en hund på -

precis vad vi efterlyst. Hann inte gå dit idag eftersom Sebbe frös (han

lade sig ner i snön, huttrade och vägrade gå så jag fick bära och värma

honom). Men snart så. Tänk att kunna ha Sebbe okopplad utan att vara

orolig för vare sig bilar eller hundrädda människor. Blir själv en smula

irri då lösa hundar kommer farande mot mig.

Jag vill förresten lägga till tre kategorier till listan över sådana som

flirtar med mig. Förutom tonåringar (eller upp till 23 så där) och

73-åringar är det killar som “lever i ett förhållande som inte är så bra”,

mogna män som just kommit ut samt sådana som befinner sig i landet i

några veckor pga arbetet och söker lite casual sex. En av den senare

kategorin tillkom idag och han såg ut som en sån där hunkarnas hunk

och var säkert inte van vid att bli “nekad tillträde”. Men se, jag är inte

intresserad av casual sex. Det är så väldigt 90-tal och med min

könisnoja är det ingen bra kombi. DESSUTOM SKA JAG JU FÅ

BESÖK FRÅN ISRAEL. Å, han är så fin, israelen, med sina fraser

(”your hair is amazing”, “you are always beautiful to me”) som får

romantiktörstande mig att flämta.

Jag är så lätt att få på fall om man säger alla de där klyschorna.

Uppåttjack, tack

24 jan 2007 11:25

Jag är så orkeslös. Har just tagit mig till tvättstugan (det tog bara tre

dagar). Insåg till min fasa att jag bokat fel tid men tack och lov fanns en

ledig som jag kunde boka på studs.

Och så måste jag städa. Ikväll kommer nyförlovade R&P förbi innan de

far på sin lovetrip till Latinamerika. De vill ju säga hej då till Sebbe.
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Kanske lite till mig också.

Å, vilken jobbig dag. Vill bara sova.

Visst är det otrevligt med grannar, och annat pack som rör sig i

krokarna, som inte tittar upp så att man kan hälsa. Jag tycker man - om

man möter en människa där det inga andra människor finns - möter den

andres blick som för att visa att den andre existerar. “Där är en annan

människa”. Lite så. Sunt förnuft.

I’m so sorry

25 jan 2007 13:08

Jag må ha många dåliga sidor men en av mina bästa är att jag kan be om

ursäkt och förlåtelse. Som nyss. Tillbringade min lunch inne hos

kollegan i rummet intill och bad om ursäkt för att jag fräste (eller

snarare skrek!) på honom idag. Allt beroende på min irritation. Det var

ju verkligen inte hans fel (snarare tvärtom eftersom det var han som

gjorde lönerna förut - och de kom alltid in på kontot i tid). Alltså klev

jag in, slog mig ner i stolen mittemot och bad om ursäkt för mitt

pubertala beteende.

Han sa; “Äsch, det är väl bra att vi rensar luften emellanåt, det händer ju

inte så ofta”. “Nej”, tänkte jag, “kanske bara en gång vart femte år”.

Dagens citat

25 jan 2007 14:56 

Jag ska få en ny kollega, ska lära upp henne på måndag. Hon var på

kontoret idag och bekantade sig.

(Jobbprat om tonårstjejer som erbjuder sig att skicka nakenbilder till

män som fyller på deras kontantkort.)

Blivande kollegan (mycket attraktiv ung tjej i Victoria Beckham-jeans

och stilettklackar):

“Ja, men jag upptäckte att unga tjejer tjänar pengar genom att strippa på

webcam och jag måste säga att det är väl bättre att de gör det framför en
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kamera istället för som jag gjorde förut - på klubb”.

Hahaa, jag älskar mina kollegor. De är udda fåglar hela bunten. Jag

skulle aldrig kunna börja jobba med “normalt” folk efter det här.

Wow - ett sportinlägg

26 jan 2007 08:25

Denna morgon vill jag gratulera fransmannen Brian Joubert som tog

guld i konståknings-EM.

Rondellhundar och anatomi

27 jan 2007 08:57

Sebbe blir mer och mer knähund för varje dag som går. Det är ju

oerhört mysigt så klart men jag får inte mycket gjort när jag slår mig ner

för att skriva. Vips hoppar han upp och lägger sig tillrätta - helst med

huvudet på min högerarm.

Sebbe följde med till jobbet idag. Upp 05:20 och så traskade vi iväg. 80

minuter tog det i morse. Han ville nosa på det mesta och jag var trött

och sölade.

Igår kväll fick Sebbe för sig att kossorna, eller vad de nu är, på gården

(som ungarna gungar på) var levande och ytterst hotfulla. Han blängde

och morrade. Har nog inte berättat att häromsistens när vi var på

långpromme stannade Sebbe plötsligt och betedde sig jättemysko. Det

visade sig att han fått syn på en rondellhund. Han skällde som aldrig

förr och jag var tvungen att gå fram till skulpturen själv innan han

vågade ta sig en närmare titt. Mycket underhållande. Detsamma

inträffade när han häromveckan fick syn på en staty föreställande en

liten björn på en hög pelare. Haha.

Gårdagskvällen tillbringades i soffan. Såg bl a senaste Grey’s Anatomy

(episod 13, säsong 3) och återigen fick tårkanalerna arbeta hårt. Vet inte

vad det är med den serien som berör mig så men den har någonting
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speciellt.

Psyka mig

28 jan 2007 09:07 

Det är någonting som gör att personer som inte är helt stabila i psyket

dras till mig. Vet ej vad det är. Det kommer inte som någon

överraskning längre, efter alla dessa år. Plötsligt kommer det fram i

konversationen; “jag låg på psyket för ett par månader sedan”. Och så

vidare.

Och så berättar de och jag lyssnar.

Det börjar bli komiskt faktiskt.

Är detta min roll i livet?

Jag börjar ju undra.

Dagens mail

“Jag tycker att du är en mycket fin person, människa och man.

Vill vara din vän”.

Svar: Det är du ju redan.

(Observera användandet av ordet “man”).

Hemstritan

28 jan 2007 20:49

Mina damer och herrar.

Jag halvligger i min röda IKEA-soffa och sippar rödvin (mycket

smarrigt spanskt; Agramont Crianza 2003). Jag kände att jag var

tvungen att avboka morgondagens extrajobb. Ska gå på klubb ikväll

istället - mycket pubertalt. Men härregu - jag jobbar så mycket just nu.

Dessutom har jag inte varit på Patricia sedan jag hämtade ut det nya

vipkortet. Och när var det? I höstas?

Så nu är det pop på hög volym (Sebbe är på balkongen och hoppar i
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snön - han får liksom aldrig nog) och om några timmar ska det dansas

loss på Stockholms bästa söndagsklubb på en båt vid en sluss nära dig.

Å, min vän Havre (som arbetar på Globen) undrade idag om jag vill

göra henne sällskap på grammisgalan på tisdag. Klart jag vill! Ska

rapportera grundligt.

Idag när jag och vofsen var på långpromme kom jag på att min blogg

har stärkt mitt självförtroende (vilket har varit under all kritik kasst).

Lång story, kanske drar den nån gång, men hursomhelst. Så är det. Och

jag vill bara tacka för all feedback jag fått. Tack.

Förövrigt är ju Hundvakten + pojkvän i Chile och jag saknar deras

dagliga samtal. Telefonen ringer liksom.. aldrig.

Energinivå minus 73

30 jan 2007 09:39

Jag är lite ur fas just nu. Allt känns bara så tråkigt och allt är så jobbigt.

Jag orkar ingenting.

Å, hur får man kraft? Hur vaknar man full av energi? Hur orkar man bry

sig när allt är så oändligt meningslöst?

Det är det jag funderar på mest just nu.

Tisdagstankar

30 jan 2007 13:17 

En sak som irriterar mig maximalt är när folk klagar över sina dåliga

förhållanden. Lösning: gör slut. Jag förstår inte hur man kan vara så

respektlös mot både sig själv och sin partner att man stannar i något

som uppenbarligen inte är bra. Man spiller både sin egen och sin

partners tid.

Jag lovar härmed mig själv att aldrig nöja mig med det näst bästa.

Eller som Ugly Betty sa; “how do I know that I am settling down, and
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not just settling?”

Mellotrauma

30 jan 2007 14:54 

Häromdagen kom jag på att Melodifestivalen börjar på lördag. Redan.

Hur kunde jag missa det? Sa just, när min vän P frågade när första

deltävlingen äger rum; “Jaaa.. om en månad ungefär”.

Å, så värdelöst av mig. Skäms.

Nu ska jag bjuda på mitt värsta mellominne (jag var schlagerfjolla innan

jag var fjolla ens).

Kvällen då Martin Stenmarck så skandalöst vann med sin totalt

värdelösa låt var en av de värsta kvällarna i mitt liv.

Jag var relativt nyinflyttad i min nuvarande lägenhet och alla mina

melloälskande vänner var upptagna. Jag hade sedan länge bestämt att

aldrig göra om misstaget att se på mello med någon “måttligt”

intresserad eftersom jag bara blir förbannad på onödigt prat (eller som

när jag och ett nuvarande ex (surprise) skulle se finalen något år och jag

hade fixat och trixat i hemmet för att det skulle bli en underbar kväll

och han just innan programmet började lät mig få veta att han minsann

skulle sätta sig vid datorn. Med kommentaren “jag hör ju!” Fatta!).

Tillbaka till 2005. En hunk jag suckat efter i tio år - totalt out of my

league - hade börjat uppvakta mig och jag skulle träffa honom den här

kvällen. Det slutade dock i katastrof. Min mobil hängde sig så jag inte

kom åt några nummer (och fick således inte tag i en enda människa).

Jag blev så upprörd när Stenmarck vann att jag hällde i mig sprit. Jag

blev så omoget askalas att jag inte kommer ihåg exakt vad som hände.

Hade lagt fram SL-kort, leg + kontanter för att bara kunna svepa med

mig när jag gick. Dagen efter låg de kvar, orörda. Däremot hittade jag

en SL-biljett i fickan, så någonstans hade jag varit. När jag kom hem

från var jag nu varit någonstans gick jag till fel hus (var som sagt

ganska nyinflyttad) - detta minns jag tydligt - och satte nyckeln i låset

till lägenheten som är “min” lägenhet fast i huset bredvid. Jag stod där
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och försökte ta mig in utan att lyckas. Till slut ringde jag på! Mitt i

natten. Som tur var öppnade ingen. Jag höll på att börja gråta. I min

alkoholdimma trodde jag på allvar att någon tagit min älskade lägenhet

ifrån mig. Till slut insåg jag att namnet på dörren inte var mitt och gick

därifrån. Hittade hem till slut.

Vad har jag lärt mig av detta? Låt ingen mespropp som Stenis vinna

Melodifestivalen. Orkar inte med fler traumor.

Kärleksbrev

30 jan 2007 18:40

Det sker underbara små saker mellan varven. Som idag när jag kom

hem - smånere och allt… På hallmattan fann jag förutom Confessions

Tour-DVD:n (+ CD - hurra!) en avi om ett “stort brev” så på min och

Sebbes långpromme tog vi vägen förbi godisshoppen som fungerar som

stadsdelens postkontor. Och vad fick jag om inte ett paket från Israel!

Det innehöll DVD:n Walk On Water -tydligen min israels favoritfilm.

Dessutom fick jag en ljuvlig kalender med israeliska motiv. Mycket

tjusig. Sist men inte minst ett hederligt gammalt handskrivet brev! När

fick man ett sådant senast!?

Tänk vilka härliga karlar det finns där ute.

Walk On Water

31 jan 2007 09:12

Jag skulle ju gått på Grammisgalan igår men då jag var ur fas tackade

jag nej till min fribiljett och stannade hemma och såg filmen jag fick

igår.

Walk On Water, regisserad av Eytan Fox, visade sig vara en mycket

sevärd film om en man (spelad av urtjusige Lior Ashkenazi) på jakt

efter en gammal nasse (mycket kortfattat). Se den.

Nu vill jag se Yossi & Jagger av samme regissör.

3 saker i min hjärna en torsdagsmorgon
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01 feb 2007 08:29

1.

Jag har ju lite 40-årskris just nu (ja, jag hade 30-årsångest när jag var

22, så allt är i sin ordning) och blev lite lättad då jag i förra veckan fick

visa leg på systemet. Inte nog med det. Igår när jag var ute med Sebbe

frågade en medelålders kvinna:

“Är du ute med din mammas hund?”

Hon sa det på ett sätt som avslöjade att hon faktiskt trodde att jag var ett

barn. Jag borde svarat (med gäll röst):

“Ja, det är jag. Och jag får inte tala med främmande tanter.”

2.

När jag kom till jobbet imorse reste sig kollegan som aldrig vill lämna

min plats, rafsade ihop sina saker och gick. Se där. Man kan lära gamla

hundar sitta. Har kört med mitt mantra i flera veckor nu; “piss off”,

“fuck off” samt min favorit; “fuck off and die”.

“Jag har lärt mig”, pep han idag. “Bra”, röt jag och satte mig ner med

min kaffekopp.

3.

Irriterande sak. Kanske beror det på mina djuriska instinkter.

Hursomhelst; när jag äter vill jag vara i fred. Jag vill inte att någon

säger att min mat doftar gott. Jag vill inte att någon kommer och glor på

min tallrik och jag vill absolut inte att någon kommer och smakar!

Dessvärre är samtliga punkter vardagsmat (där fick jag till det). Låt mig

och min mat vara ifred, tack! Kanske gör jag snart som Sebbe; tar min

mat och springer undan för att undvika konkurrens.

Norge

01 feb 2007 12:52 

Jag blev medlem i ett norskt community igår och det verkligen rasslar in

meddelanden i “postkassen”. Det norska språket är sannerligen roligt.
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“Hei, håper det står bra til i Stockholm i dag.

Du ser jo ut til å være en kjekk gutt.

Klem

Harald” 

“Svenske gutter får seg raskt kjærester her i Norge.

/B.”

“Gi meg en S, gi meg en N, gi meg en Y, gi meg en G, gi meg en G

igjen, gi meg en I, gi meg en N, gi meg en G - hva blir det, for det er du

/W.”

Hahahaa! KLEM och KJEKK och GUTT! Gu så kul jag har på

arbetstid.

Sjung för livet

02 feb 2007 21:11

Sebbe gillar inte när jag mimar till Pay TV:s “Refrain Refrain”.

Däremot tycker han om när jag sjunger för honom. Framförallt om jag

wailar mycket. Dova toner är också mycket populära.

Det är bra eftersom jag sjunger hela tiden. Det är en mycket förlösande

känsla. Om folk sjöng ut sin ångest/sina aggressioner skulle världen

vara en mycket trevligare plats.

Lilla gumman

03 feb 2007 12:08 

Jag trotsade min trötthet igår och gick på klubb. Stället har 20-årsgräns

tror jag (max, kanske 18 till och med) och jag hänger där ofta. Härregu,

jag har till och med en drink uppkallad efter mig.

Dörrvakten: Och hur gammal är du då? (Med

“lilla-gumman-gå-hem-och-lek-med-dockor-röst”.)
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Jag: Trettiotvå. (Med min djupaste basstämma.)

Dörrvakten: Välkommen.

Jag: Tack.

Jag såg nästan ljuset

03 feb 2007 17:14

Jag var så bakis idag att jag trodde jag skulle avlida. På riktigt. Var på

solskenspromenad med Sebbe vid nio och mådde fint. Sedan handlade

jag och åt frukost. Sedan blev jag bakis. Varför är det så att man först

mår bra och sedan blir rådålig? Efter en plågsam lekstund fick jag

äntligen vila ett par timmar. Vred mig och ville kräkas och när jag väl

somnade vaknade jag två gånger av att jag inte andades. Hemskt.

Nu står maten i ugnen och vi har varit på skogspromenad. Om några

timmar ska man in i dimman igen.. Mellofest på hög nivå. Elin Lantos

“Money” är enda låten som fastnat i mitt huvud - gick överraskande och

trallade på den i skogen. Så med en bra scenshow kanske den kan vara

trevlig ändå.

Kosher

03 feb 2007 19:46

Jag sitter här och har korkat upp mitt koshervin. Mycket sött - som vin

från Israel brukar vara. Shiri Maimon sjunger vackert i bakgrunden. 

Lean Shelo Telchi - Vart du än går. Jag ska ingenstans, min vän, svarar

jag. Undrar när vi får en vacker sång om fred i Melodifestivalen. På

hebreiska. Snart hoppas jag. Kanske bör jag skippa Mello ikväll och

istället bläddra lite i Tanach. Jag har redan skaffat mig en shofar - ett

vädurshorn - som jag ska blåsa i under Rosh hashana. Menoran - den

sjuarmade ljusstaken - är numera den enda framplockade staken i detta

annars så perversa hem. 

 

Ni minns kanske att jag för en dryg månad sedan efterlyste lite
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information om judendomen. Då visste jag inte mycket. Nu vet jag en

massa. Det är bra att ha en pojkvän bekant med en annan bakgrund.

Mello

03 feb 2007 21:50 

Uno och Irma var bäst ikväll.

Dagen efter tralalaa

04 feb 2007 12:43

Underbar Mellofest igår. Träffade Aronson och Tennis på krogen och

det var trevligt så klart. Nu kommer ni säkert höra/läsa att Tennis

hånglade upp mig på dansgolvet + följde med mig hem men tro inte på

allt ni hör/läser.

Svankvinnan utlöste detta inlägg

05 feb 2007 08:41

Det var roligt att läsa intervjun med Svankvinnan. Jag förstår henne.

Djur är trevligare än människor, precis som jag alltid hävdat.

I lördags bevittnade jag ett bråk mellan två sådana där heterosexuella

machomän, ni vet (endast heterosexuella machomän befinner sig på den

låga nivån).

Man 1: Jävla neger! Åk hem.

Man 2: Jävla bögjävel! Vad säger du!?

Sedan slogs de tills en kvinna gick emellan.

Jag är mycket rädd för sådana människor.

Kvinnor och fjollor är de som för samhället framåt.

För övrigt var ingen av männen vare sig “neger” eller “bögjävel”.

Lördag hela veckan

05 feb 2007 12:53 
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På söndagar kommer ångesten som ett brev på posten. På måndagar är

det som värst. På tisdagar betydligt bättre och på onsdagar är ångesten

ett minne blott. Kan man inte bara få sova bort söndag-tisdag? Snälla

då.

Sådan herre sådan hund?

06 feb 2007 14:14

Det blev en skogspromenad med oväntade inslag. Vi gick längre bort än

någonsin tidigare och plötsligt hade jag ingen aning om var vi var

någonstans. Vi kom fram till ett bostadsområde som var något utöver

det vanliga. Det påminde lite om något slags ghetto. Fast inte trashigt -

snarare chict. Eller ett miljövänligt område befolkat av konstnärer. Fick

en känsla av att vi befann oss i Amsterdam (bilden till vänster). det

visade sig snart att vi inte var långt hemifrån - vi hade gått runt en lång

vända i skogen och kommit ut på ett ställe vi aldrig vistats på tidigare.

Sedan träffade vi tre små okopplade hundar av diverse raser. De var

samtliga ungefär lika stora som Sebbe och jag märkte genast att en av

dem, Tomas som jag fick veta att han hette, var lite extra intresserad av

Sebbe. Innan jag visste ordet av hade de satt igång att jucka loss. Ja,

Tomas satte på Sebbe och båda såg mycket nöjda ut. Doggystyle -

väldigt bokstavligt. Jag visste inte vad jag skulle göra. Ägaren till de

andra hundarna kom fram och flämtade; “Hon löper väl inte!?” “Nej”,

fnittrade jag, “det är en kille”.

Nog så. Vi gick hemåt och ca 20 minuter senare när jag vände mig om

och undrade vad Sebbe sysslade med (jag hade luva på mig och såg inte

så mycket) insåg jag att de tre hundarna hade hunnit ikapp oss och vad

gjorde Tomas och Sebbe? Javisst. De pippade igen. Tre gånger hann de

med innan jag fick hem Sebbe. Knullmaja!

He’s up and he’s ready

07 feb 2007 09:16 

Som jag sa; när onsdagen kommer är livet prima igen. Skål och
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välkommen.

För kallt för att promenera till jobbet idag, vilket leder till problem;

skrev en gång om en väns vänner som aldrig kommer ihåg mig och nu

har jag upptäckt att två av dem flyttat till mina trakter. Ser dem på

perrongen titt som tätt nämligen. Hoppas det snart är varmt nog att

skippa tuben och därmed minimera risken att behöva träffa folk jag inte

vill träffa.

För det första; jag hatar, hatar att på tunnelbanan träffa någon jag

känner ytligt. För det andra; jag vill inte prata med någon som kanske

inte känner igen mig för tusende gången (den tiden då jag bytte

utseende varje månad är sedan länge förbi). För det tredje; jag vill inte

tala med någon överhuvudtaget kl. 06:30 på morgonen.

Jag fortsätter således gömma mig för två rultiga lesbianer och är lycklig

över att jag har luva på jackan.

Vad är väl en bal på slottet

07 feb 2007 14:12 

När jag var tio år var jag oerhört kär i JR och när jag googlar får jag

veta att JR spelar i en kvintett (med oerhört töntigt namn) + ansökt om

att få bygga ut sitt garage. Ansökan blev beviljad av kommunen. That’s

it. Han är säkert jättelycklig och så vidare men en liten del av mig vill

åka och hämta honom och ta med honom på ett äventyr han sent skulle

glömma.

Vi singlar är freaks

08 feb 2007 08:24 

Jag har skrivit om ämnet tidigare men det tål att upprepas.

Häromkvällen chattade jag lite med en mycket trevlig yngling på

Qruiser (vet ej varför jag är inloggad där hela kvällarna eftersom jag

nästan aldrig talar med någon - bortsett från några vänner som vägrar ha

MSN). Hursomhelst. Ynglingen flirtade tydligt med mig och en bra bit

in i samtalet frågade jag varför han inte har någon pojkvän.
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“Jo, men jag har pojkvän”, svarade han, “men vi förstår inte varandra”.

Men dumpa för helvete.

Jag hade (så klart) ett långt utlägg om att han - för sin egen och sin

killes skull - kanske skulle ta och avsluta det fem år långa

förhållandet om det verkligen är så att de inte förstår varandra efter

alla dessa år. Förmodligen sitter de båda och raggar järnet på var sitt

håll och väntar med att sätta punkt tills de funnit någon annan.

“Jo, jag vet”, sa han, “men det är inte så lätt”.

Jag målade upp hans liv framför honom; hur han går runt och är inte

helt tillfredsställd och vaknar upp när han är runt 80 och inser; “Det här

var ju verkligen inte så kul”.

Ynglingen lyssnade och antecknade säkert ihärdigt.

Det är inte konstigt att folk är bittra när de går runt och lever i sina

b-förhållanden. Vakna! Det är inte så tradigt att vara singel. Det är

definitivt trevligare än att leva i en kass relation (jag vet). Det känns

som att om man inte har partner och/eller barn är man en outsider och

tas inte riktigt på allvar (oavsett läggning).

Så frågan är; är det vi singlar som är freaks eller är det packet som lever

i sina värdelösa förhållanden - livrädda för att inte ha någon?

Bov och bandit

09 feb 2007 09:38

Det har upplevts drama där hemma - vofsing pofsing har varit olydig.

Först hoppade Sebbe upp och tog min smörgås (vilket inte hade hänt

sedan han var bebisvalp) och jag blev mycket upprörd så klart. Ett par

dagar senare hände det igen - kvick som få snodde Sebbe åt sig en

sojakorv från min tallrik! Inte nog med att jag av förklarliga skäl blev

arg; jag var dessutom otroligt hungrig och hade inte mycket mat

hemma. Blev således ännu argare. Jag slet ut sojakorven ut Sebbes

glupska trut och så fick han sitta och skämmas, ensam i köket. Synden

straffar sig dock. Vad han inte hade räknat med var att jag hade extra

extra stark senap på korven och med tanke på Sebbes miner och myckna

vattendrickande efteråt lär han inte sno min mat på ett bra tag.
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När han fick komma ut ur köket igen såg han bedrövad ut. Till slut

vågade han sig fram till mig i soffan, började nosa, gosa och slicka på

mitt öra. Sedan blev vi vänner igen.

Minnet sviker

09 feb 2007 15:10 

Tänk vad man glömmer med åren - det har jag tänkt mycket på då jag

överrumplats av mina egna dagboksanteckningar.

Jag hade helt glömt bort att min låg- och mellanstadieskola kallades

Gula skolan. Och nej, jag är inte förvånad över att glinen inte vågar gå

till skolan i den gudsförgätna hålan. Hello childhood, liksom.

Kvarterets slampa

09 feb 2007 21:25 

Om Sebbe inte vill bli känd som kvarterets sköka får han lära sig att

(som husse) säga nej. Först var det Tomas (tre gånger på mindre än en

timme) och ikväll var det mopsen Uffe (låter lite pervers, va!?).

Too little too late

10 feb 2007 08:50 

Försov mig, så nu är hela dagen förstörd. Och karln som blev lidande

var mr T - en man som jobbar hos oss väldigt sällan. Förra gången jag

försov mig var det också han som inte kunde lämna kontoret (kortfattat

kan ingen gå förrän nästa hard working bitch är på plats). Nu tror han

att jag är en slarvmaja och det är jag sannerligen inte. Jag kan räkna

mina sena ankomster (under mitt 13-åriga yrkesliv) på en hand. Inte bra

för min image. Inte alls bra för min image. Ångest. Aargh.

Tits

11 feb 2007 10:11
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Och hur söt han än är, Ola Salo, så kan jag inte förstå detta toplessande.

Varför får herrar flänga runt barbröstade hursomhelst? För att endast

damer är sexobjekt eller vad är det frågan om? Detta har stört mig i

många herrans år. Pattar som pattar! På med knytblusen!

Homecoming queen

11 feb 2007 21:30 

Nu har äntligen Hundvakten kommit hem från andra sidan Atlanten.

Han var på besök här hemma ikväll. Jag fick ljuvligt brasilianskt kaffe +

en småekivok (ja, det går ju bra med nyårslöftet om att det ska vara ett

ekivokt år..) maskot. Trevligt att han är hemma. Har som sagt saknat de

dagliga samtalen. Fina vänner växer inte på träd.

Bim

13 feb 2007 11:08 

På morgonpromenaden - mitt i skogen - träffade vi TV4-Bim. Hon

kände igen mig, sa hon, men inte Sebbe.

Smaskens va

13 feb 2007 18:09

Jag lovade fota den småekivoka presenten jag fick av Hundvakten men

jag hann dessvärre inte. Sebbe tog en tupplur i vardagsrummet medan

jag satt i köket. Jag hörde honom vakna och knapra på något - ett ben

antog jag - och när jag gick ut i vardagsrummet såg jag presenten ligga i

tusen bitar i soffan. Sebbe hade alltså hoppat upp på bordet (vilket han

vet är strängt förbjudet) och tagit min fina gåva.

Detta var det tredje buset på en vecka (mackan + sojakorven, ni minns)

och jag har fullt ståhej med denne trotsige ettåring.

Girl Powder

13 feb 2007 20:33 
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Eftersom jag har “lördagkväll” nu är jag på lördagshumör. Jag har haft

en mycket hektiskt dag med tvättstuga o dyl och nu myser jag med ett

glas rött + musik + gossip med Gucci på MSN + neverending samtal

med herr Israel på samma MSN. Hursomhelst. Efter mitt Stop-inlägg

fastnade jag på YouTube och kryddflickorna och så lyssnade jag på

underbara Bag It Up och minnena sköljde över mig. Då, 1999, var jag

fortfarande en sådan där kul kille som var spontan och glad och positiv

(=Fröken Sverige-kandidat). Jag var ute (på Tip Top?) med goda vänner

en kväll men allt var extremt tradigt. “Jag har tråkigt”, väste jag,

tackade för mig och åkte hem lite lätt tipsy och bokade en tågbiljett till

Malmö. Några timmar senare satt jag på första morgontåget och tog mig

så småningom över till Köpenhamn. Checkade in på ett tidigare flera

gånger besökt gayhotell (vill ju sponsra) och hade en kul festkväll i

Danmark med mig själv. Träffade en rar karl som bodde i Malmö och

följde med honom tillbaka till Sverige (som vanligt sov jag bara med

honom) (det var bara en av mina många parenteser). Innan jag åkte hem

till Stockholm någon dag senare köpte jag skivan med Bag It Up. Jag

undrar vad poängen med detta inlägg var - blev avbruten så många

gånger - men jag tror det hade något med minnen att göra. Att livet är

byggt av upplevelser som blir minnen som blir livet.

Zoo

14 feb 2007 12:56 

Igår frågade min expojkvän om jag vill adoptera hans katt.

Undrar hur det vore att ha hund + katt.

Katten bodde hos mig ett tag för lite drygt ett år sedan och vi kom bra

överens. Skulle han komma överens med Sebbe? De kanske kunde bli

goda vänner? Eller skulle det bli jobbigt? För mycket av det goda?

La-la-latino lover

16 feb 2007 08:33

Jag, vinterälskaren Kim M, vill härmed meddela att jag nu fått nog av
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vintern och längtar efter sommaren. Droppen som fick bägaren att så

vulgärt sava över var de somriga bilderna jag såg i en blogg nära denna.

Tänk att strosa en tidig morgon; solen har just gått upp och man känner

att det kommer bli en varm dag då värmen stiger från marken uppåt mot

den klarblå himlen. Från en balkong någonstans hörs Popsies “Latino

Lover”. En katt myser i värmen. En ung kvinna vinglar förbi på väg

hem efter en helkväll - sminket är utsmetat över halva ansiktet. Man ser

att hon fått till det. En hunk med tighta lår cyklar förbi. Han vänder sig

om och ler inbjudande.

Eller tänk en ljummen sommarkväll; man sitter på en uteservering

någonstans och glor på det vackra folket. En bira innanför den

nyinköpta västen, det nytvättade mjuka håret fladdrar sensuellt i vinden.

Allt känns bara så bra. Ja, man känner sig nästan lite lycklig.

Ljuva sommar; vänligen kom snart.

Jag lyssnar på radio, jag ringer snart tillbaka

16 feb 2007 23:05 

Så här på fredagskvällen ringer mobilen just när jag lyssnar på

morgondagens melodifestivalbidrag på radio. Och jag lyssnar via

mobilen eftersom alla traditionella radioapparater i mitt hem alltid

prasslar (det är därför jag aldrig lyssnar på radio). Vännen berättar att

han lämnat sin sambo då denne varit otrogen (igen). Rutten som jag är

hör jag mig själv säga; jag lyssnar på radio, jag ringer snart tillbaka.

Dilemmat i det hela är att “sambon” är en av mina absolut bästa vänner.

(Han som ringde har även han blivit en mycket god vän dock). Hur ska

jag förhålla mig till “sambon”? Tänk om han inget berättar. Ska jag

låtsas inget veta?

Om jag någonsin får en sambo ska jag icke vara otrogen. Det finns inte

på min världskarta. Det är inte ett alternativ. Allt skulle ju raseras. Hur

man än skulle försöka rätta till det hela skulle ingenting ändå någonsin

bli som förut.

Gu sicken bra pojkvän jag kommer vara.
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Hej konsument

17 feb 2007 08:23 

Aktuell med

Min fantastiska blogg.

Senaste impulsköp

Pizza på Netto.

Bästa promenad

Friluftsområdet (skogen) mellan Björkhagen och Kärrtorp.

Favoritdryck

Apelsinjuice.

Äter lyxmiddag på

Vilken sunkig indisk restaurang som helst.

Favoritgata

Norrtullsgatan.

Favoritgalleri

Galleriet på min hemsida.

Favvosajt

ESC today

Här bjuder jag mamma på middag

Helst hemma.

Favoritförort

Skärholmen.

Fikar gärna på

Fikar bara hemma. I hate fik.

Bästa lunchställe

Sawadee.

Rockstjärna jag vill träffa

Rock och rock.. Madde så klart.

Favvoskor

Svarta med fet sula.

Klädkonto per månad

Näst intill noll kronor. Jag har helt tappat intresset.
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Modeförebild

Hahahaa.

Motionerar

Promenerar som en tok + cyklar.

Mest överskattade affär

De flesta.

Det dyraste jag köpt

1. Dator 2. Cykel 3. Sebbe

Mode jag aldrig vill se igen

Hiphopmodet.

Senast gnolade

“Jag måste kyssa dig” (Nanne).

Bästa boken

“Mitt liv” (om Marilyn Monroe).

Favoritprodukt på apoteket

Mitt val (vegetarian).

Fulaste färgen på kläder

Grå.

Bästa förfestmusiken

Listpop.

En bra gå bort-present

Bland-CD aka blandband.

Favoritlyxartikel

Datorn.

Älsklingsljud

Tystnaden i skogen.

Senaste upptäckt i Stockholm

Det fantastiska bostadsområdet vid Understensvägen i Kärrtorp.

Ris och sånt

17 feb 2007 18:31 

Jag var hundfri i 18 timmar. Hundvakten ville nämligen ha sällskap så

han kom helt sonika och hämtade Sebbe igår och idag kom de och
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mötte mig på jobbet när jag slutade för dagen. Sebbe tycker nog att det

är trevligt och spännande att sova borta då och då. “Lite som att åka till

mormor”, kvittrade min syster om saken, “man får en massa glass och

kakor och får sitta uppe hur länge som helst om kvällarna”.

Nu väntar vi på att Mello ska börja (okej, mest jag dårå).

För länge sedan lovade jag att blogga om maten som Hundvakten +

sambo bjöd på på förlovningstillställningen. Förlåt att det dröjde. Detta

var i alla fall det urgoda riset;

Hundvaktens olivris 

80 gram soltorkade tomater 

100 gram stora gröna oliver 

1 st lök 

2 msk olja 

3 3/4 dl vatten 

salt och peppar 

80 gram smör eller margarin

1 tsk milt paprikapulver 

2 kvistar slätbladig persilja 

Blötlägg tomaterna i vatten en timma. Strimla dem. Skala och finhacka

löken. Hetta upp oljan i grytan som riset ska kokas i. Fräs löken

genomskinlig. Tillsätt oliver, ris och tomatstrimlor samt vatten. Salta

och peppra. Koka upp och låt koka tills riset är färdigt. Garnera med

paprikapulver och persilja.

Dressed for success

20 feb 2007 08:19

Eftersom det var måndag igår (och jag dessutom var ledig) var jag en

smula nedstämd. Orkade dock inte sitta och glo och våndas över denna

knäppa värld så jag stängde av mina tankar/känslor och när jag var på

snöig promenad med Sebbe vände jag mig till honom och hörde mig

med ljudlig stämma säga; “Let’s go make this life a fucking success!
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Come on, bitch!” Sedan gick vi hem och jag storstädade resten av

dagen. Plockade till och med ut samtliga CD-skivor, torkade dem rena

från damm och dammtorkade varenda vrå i hyllorna. Det ska skina!

På kvällen såg vi på Mannen som talar med hundar (mycket

missvisande titel på detta trevliga program) på Tv4+. Sebbe är så himla

rolig att titta på när han ser/hör hundar på TV. Måste filma honom

någon gång.

Dagens utbrott

20 feb 2007 09:03 

Jag har sagt det förut men jag säger det igen. Det finns få saker som

irriterar mig så som människor med noll EQ. De må tala arton språk,

kunna räkna och vara som vandrande uppslagsböcker men om de inte

kan läsa av lite vardagligt kroppsspråk ger jag inte mycket för dem.

Dvs; om jag a) inte säger något b) bara svarar “mm” varje gång du

kommer med ytterligare en onödig kommentar - låt mig vara.

Jag tål inte människor som har en åsikt om allt. Och som måste yttra sig

hela tiden. Jag är inte intresserad! Dessutom vet du inte vad du snackar

om, du bara tror det. Håll käft för guds skull, annars går jag hem.

Kanske är jag irriterad på min kollega, kanske inte…

Mitt största handikapp

21 feb 2007 10:27 

Det jobbigaste med mig är att jag inte kan tala inför en grupp. Det

spelar ingen roll om samtliga närvarande står mig nära/är mina vänner.

Är de fler än tre blir jag sluten som en mussla, svettas och säger absolut

ingenting. Att jag sedan kan hålla låda för samtliga personer en och en

eller för ett par av dem samtidigt spelar ingen roll. Då kan jag till och

med vara en ledare. Jag vet inte varför det är så eller varifrån det

kommer men det har varit så så länge jag kan minnas. Detta har lett till
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ångest under hela mitt liv. Ångest, plågor och sömnlösa nätter. Jag har

läst böcker i ämnet, jag har gått i kognitiv terapi och jag har

medicinerats men ingenting hjälper och jag är så oändligt trött på det

hela. Det är så lätt att säga “just do it” men tänk dig att du ska lyfta

armen och hela ditt väsen - din kropp och din själ - skriker åt dig att

lyfta armen och du spänner alla muskler för att göra det samtidigt som

din hjärna skickar signalen: l-y-f-t a-r-m-e-n men ingen arm blir lyft. Du

känner dig instängd och handikappad och du blir så trött, så trött och

inte minst frustrerad.

Jag har kommit fram till att detta är anledningen till att jag skriver -

skrivandet är mitt enda fungerande verktyg att kunna kommunicera med

fler än tre* personer samtidigt.

Jag vill inte ha detta handikapp längre eftersom det begränsar hela min

tillvaro men jag vet inte hur jag ska bli fri.

*Jag upptäckte igår att vid fyra går den magiska gränsen. Tre är okej

men fyra är det inte.

Spöken eller inbrottstjuvar?

21 feb 2007 15:50 

Jag sitter här på jobbet och hör tydligt någon tala till vänster om mig

men när jag vänder mig om finns det ingen där. Detta har hänt förut och

jag är alldeles ensam på hela kontoret. “Vem där, vem där”, ropar jag

snart.

Kanske är jag en smula paranoid efter dagen då det var inbrott på förra

jobbet. Även då var jag ensam på kontoret. Jag tyckte mig höra dörren

slå igen och rätt vad det var stod två män och tittade på mig. De stod i

korridoren och glodde in i rummet där jag satt. Jag satt paralyserad i

nästan en timme innan jag fick för mig att ringa min chef.

Hemskt var det. Hemskt.

Vem är du, vem är jag?

22 feb 2007 09:24
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Ganska ofta inkommer mail med frågan “Vem är du?”

Svar:

Jag är stockholmare, svensk, finsk, skandinav, nordbo, västgöte, europé,

stenbock, son, lillebror, storebror, gudfar, hundägare, gay, miljöpartist,

singel, arbetande, schlagerbög, blåögd, vegetarian, 30+, sopsorterare,

kontrollmänniska, popfjolla, humoristisk, internetälskare, tänkande,

osäker, lat, omtänksam, glasögonorm, fotgängare, astmatiker,

rödvinsnjutare, simmare, DN-läsare, kul, exhibitionist, telefonfobiker,

lagom, mycket, Illustrerad vetenskap-prenumerant, cyklist, oimponerad,

våghalsig, storstadsälskare, föränderlig, jordnära, rättvis, sökare,

onyfiken (tyvärr), noggrann, slarvig, latino lover, orolig, ärlig, dansant,

väluppfostrad, kärlekskrank, kärleksfull, omhändertagande, storfotad,

introvert, nyhetsberoende, snobballergisk, observant, cigaretthatare

samt språkintresserad.

Dvs. ganska ordinär.

Skräp

23 feb 2007 09:44 

Jag är en vän av ordning. “Ordning och reda, hyfs och fason” är mitt

motto. Mitt mantra. Det värsta jag vet är folk som slänger skräp i

naturen, det har jag bloggat om många, många gånger. Jag har även

nämnt den där (moderaten) jag dejtade för många år sedan som kastade

ett tomt ciggpaket (rökare - usch) på gatan med motiveringen; “det

skapar jobb”. (Nej, jag dejtade honom inte efter det.)

Ett tag hade jag ovanan att städa krogtoaletter. Alltså när jag var där

som gäst. Faktiskt helt sant och ett litet skämt bland mina vänner. Jag

tyckte helt enkelt att det var pinsamt om det låg papper och annat på

golvet när jag lämnade muggen så jag såg till att det var fräscht när jag

gick därifrån. Har dock slutat med detta.

Mitt nya irritationsmoment är hurtiga lärare som tvingar ut eleverna på
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tråkiga tipsrundor i skogen. De plockar inte ner sina lappar som de med

sina spetsiga lärarfingrar häftat upp på gråtande träd och chockade

stolpar och jag ser lapparna varje dag. Gamla Kim M skulle ha plockat

ner och slängt dem i soporna (papper för sig och plast för sig så klart…)

men Kim M a’ la 2007 orkar inte. Jag kan inte gå och städa efter folk

längre.

Nu har jag noterat att vissa inplastade lappar fallit till marken men jag

låter dem ligga. Vänligen; sätter du upp tipsrundelappar i skogen tar du

ner dem när rundan är över.

För övrigt, och även detta har jag nämnt tidigare, stör jag mig på

katt-och-råtta-leken när det gäller klotter och sabotage. Man ser en

krossad ruta en kväll. Dagen efter är den lagad. Samma kväll är den åter

krossad. Morgonen därpå lagad. Vad är poängen? Låt allting förfalla en

gång för alla så huliganerna ser hur trevligt det ser ut med klotter och

krossade rutor. Sedan kan man lugnt och stilla fräscha till allting igen.

Bara en tanke. För hur länge kan man fortsätta med denna eviga cirkel?

Dagens lunch

23 feb 2007 13:03 

Jag är ju en vän av matlådan men då och då handlar jag en färdigrätt till

lunch. Idag blev det en Bosporen Vegan från Bosphorus.

Denna lilla låda inhandlade jag på Hemköp och jag blev faktiskt mätt

(vilket inte är så vanligt i mitt fall). Måltiden innehåller merci köfte

(smarrigt), saksuka (smaskens), vinbladsdolmar (ljuvligt gott), kisir

(okej), grönbullar (mycket goda, innehållande potatis, bulgur, broccoli,

spenat, soltorkad tomat samt kryddor + citron), sallad samt soltorkad

tomat.

Priset ligger på 69 kr och är lite magstarkt i mitt tycke men jag blev inte

bara mätt - jag blev även glad av den granna maten som dessutom har

lågt GI-värde, är kalorisnål och fiberrik.

Discoteca
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24 feb 2007 02:11 

Jag är småberusad men hello, jag måste säga, om Melodifestivalen;

- After Darks låt är så mycket “Go West” att det inte ens är kul.

Andreas Johnsons låt är… kass. Verkligen värdelös*.

Bäst är Veronas “La Musica”. Hurra!

Vamos a la discoteca.

* Alltså jag menar verkligen VÄRDELÖST kass.

Upp med nävarna, kört hårt, ni ska se att det går

24 feb 2007 15:08 

Jag ligger nog på topp tio över de sämsta kallpratarna. På den punkten

är jag verkligen värdo. Mötte nyss en äldre kvinna som förmodligen

även hon hör hemma på topp tio. Jag + en man + damen stod och

väntade på att komma in i tvättstugan. Tystnad.

Plötsligt sa damen hurtigt; “Men vad det har börjat blåsa, hörrni!”

Jag: “…Verkligen…”

Jag avgår

26 feb 2007 09:39 

“Jag ska festa som en tonåring” deklarerade jag när jag gick från jobbet

i fredags. I efterhand tycker jag att jag lyckades ganska bra.

I fredags träffade jag min vän Stoffe på favorithaket. Trevligt, trevligt. I

lördags hade jag besök av kamrater. Mello och sedan Lino.

Tyvärr blir jag ju väldigt trött numera och orkar inte vara på lokal hela

natten trots bra musik och trevligt sällskap. Jag blir inte ens så där

full-trött utan bara trött-trött. I lördags när jag åkte t-bana hem kände

jag iofs att jag ville kräkas och jag kräks verkligen väldigt, väldigt

sällan. En gång vart femte år eller så. Jag insåg att det var säkrast att

kliva av t-banan och promenera hem istället så det gjorde jag.
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Idag känns det som om jag sprungit ett maraton (inte för att jag

någonsin skulle göra det). Varenda muskel gråter och ömmar. Jag har

funderat och funderat och kommit fram till att jag måste acceptera att

min storhetstid som festprisse är över. Jag försökte blåsa liv i festblåsan

ett par gånger, dock utan särskilt lyckat resultat. Tack, det var en trevlig

tid vi hade tillsammans men nu måste jag låta dig gå. Jag sitter hellre

hemma med Sebbe. Jag avgår. Jag abdikerar. Nu får någon annan ta

över (Jompa, är du redo?).

En festprisses uppgång och fall är härmed ett konstaterande.

Party-Kimman 1994-2007 RIP

Passionerade Sebbe och underklädessniff

26 feb 2007 22:00 

Idag har Sebbe varit full av energi. Jag har aldrig sett honom så här

speedad. Det började redan i morse; han sprang ut i snön och det brukar

han inte göra på morgonen. Han är nämligen inte särskilt pigg på att

kliva upp i ottan.

På eftermiddagspromenaden var det samma fulla fart på hårbollen och

vi fick ta en extra lång skogspromenad längs elljusspåret för att herrn

skulle bli av med sitt spring i benen.

Nu ligger han i mitt knä och gnager på en så kallad bitis. Mycket nöjd

med tillvaron verkar han vara. Han ska alltid ha någon kroppsdel i

kontakt med min. Om han inte hoppar upp och lägger hela sin ståtliga

hundlekamen i mitt knä är det åtminstone framtassarna som ska ligga i

mitt knä, på mina lår, armar eller fötter.

Jag tror Sebbe var en smula pilsk idag. När vi var ute nosade han mer än

någonsin och när han fick syn på en het hund på avstånd gnydde och

drog han. Till och med ett litet skall bjöd han på. Det lät som han sa;
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“Hej puma! Här är jag. Se mig!” Dessvärre var puman på tok för långt

bort för att notera herr Sebbe. När han nosade i snön där andra hundar

urinerat nosade han på ett sätt som fick mig att ofrivilligt tänka på en

kåt människa som sniffar på någons underkläder. Så där jättepassionerat

med slutna ögon. Det var en mindre trevlig syn.

Senast jag sa ä-ordet

27 feb 2007 00:23 

Jag låg på Södersjukhuset en tidig, tidig morgon. Jag trodde att jag hade

en hjärntumör. Mina hysteriska huvudvärksattacker* hade till slut fått

mig att uppsöka läkare. Drogad och bedövad låg jag på en brits i

korridoren. Mannen jag träffat i endast en vecka satt på en stol bredvid.

Han höll om mig. Han dolde mitt ansikte för att ge mig mörker så jag

kunde sova bort min smärta. Jag minns hur jag i all min misär kände

mig så stolt över att jag hade någon som brydde sig om mig. Och som

visade det så ogenerat (vilket trots allt är ganska ovanligt när man är

homo).

Jag rullades in i ett rum där jag fick ännu mer smärtstillande. De tog

ryggmärgsprov. In i nästa rum. Hjärnröntgen. Jag trodde verkligen att

jag hade en hjärntumör och allt jag kunde tänka på var min mormor som

dog av en sådan.

Jag minns inte riktigt när det var, men någonstans i något av de där

rummen tittade jag på min dåvarande pojkvän och kände mig så full av

kärlek. Och så sa jag; “Jag tror jag älskar dig”.

“Jag älskar dig också”, svarade han.

Och vi menade det. Det var det som var så speciellt.

Den här stunden - när jag på allvar trodde jag skulle dö, med all den

ångest det innebar - är ändå den finaste stunden jag upplevt. Hittills.

Det förhållandet slutade dock i drama. Det värsta drama jag någonsin

upplevt. Mitt arma hjärta slets i fler bitar än någonsin tidigare.

Men ändå; den där tidiga sommarmorgonen på akuten är mitt allra

varmaste minne.
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* Mina huvudvärksattacker kom vid minsta fysiska ansträngning. När

jag inte ens klarade av att öppna kylskåpet (pga baksuget som uppstår)

sökte jag hjälp.

Det tog bara ett decennium

27 feb 2007 13:44 

Jag fattade ju ett beslut i december. Igår fick jag ett brev som bekräftade

det hela. Nu är det gjort. Jag ska skriva om det vid ett senare tillfälle.

Därför bytte jag efternamn

27 feb 2007 20:27 

Jag förstår att ni legat sömnlösa sedan december då jag för första

gången nämnde beslutet jag fattat. Nu är det officiellt; jag har fått mitt

nya efternamn godkänt av PRV och den efterföljande månaden då folk

har chans att komma med invändningar har löpt ut. Jag har papperet i

min hand.

Jag kom in i en period då jag insåg att jag faktiskt kunde - och borde -

göra de där sakerna som jag så länge funderat på att göra så till slut slog

jag till även på namnfronten.

Att ha utländskt efternamn är för vissa människor oerhört påfrestande

(kanske särskilt för andra- eller tredje generationens invandrare). Man 

(inte alla) blir ständigt betraktad som en andra klassens medborgare,

som mindre kunnig och folk i allmänhet har större fördomar än man

kanske kan tro.

För mig började det redan som barn. Jag var blyg och osäker och allt

blev bara värre när jag med pipig röst fick upprepa och bokstavera mitt

namn gång på gång. Jag ville bara passa in - vara en i mängden.

Jag har upplevt många situationer som tärt på både min självkänsla och

mitt självförtroende och jag kände till slut att jag inte orkar med
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ytterligare en livslång kamp. Jag har varken orken eller engagemanget.

Jag har ofta känt att jag inte har blivit tagen på allvar och droppen var

nog när jag blev hånad av polisen för några år sedan (kanske ett

kommande inlägg). Mitt tålamod tog slut. Och jag orkar inte förklara

mig hela tiden - jag vill bara bli sedd som mig själv.

Jag har heller aldrig “identifierat” mig med mitt efternamn. Jag har

snarare alltid bara varit Kim.

Jag har heller inget behov av att “föra namnet vidare” eftersom jag har

väldigt svårt att tänka mig att jag någonsin kommer bli far. Och det där

sköter förresten mina syskon utmärkt så som de ynglat av sig…

Mitt beslut hade ingenting att göra med att jag på något sätt skulle vilja

fjärma mig från min familj (jag har mycket bra kontakt med samtliga

familjemedlemmar) eller mitt ursprung (tvärtom låter mitt nya namn

faktiskt ganska finlandssvenskt). Jag ville helt enkelt bara ha ett lättare

efternamn. Jag hittade på ett eget - ett väldigt “Kimmigt” sådant, enligt

mina vänner och jag känner att det passar mig bra. Dessutom låter det

lite som smeknamnet jag alltid gått under i släkten.

Jag känner mig väldigt mogen just nu. Mogen och vuxen. Lite som om

jag har åstadkommit något på egen hand.

Mina kriterier när jag knåpade ihop mitt nya namn var att det skulle

fungera på såväl svenska, finska som engelska. Och det gör det.

Ni behöver inte oroa er; mitt efternamn börjar fortfarande på M. Jag

menar; jag ville ju inte kasta bort allt arbete jag lagt ner på att bygga

min bloggkarriär…

"Är det cancer?"

28 feb 2007 21:59 

Jag lyfte upp tröjan och frågade uppgivet men väldigt rakt på sak; “Är

det cancer?”
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Min sjuksköterskevän tog en snabb titt och konstaterade; “Nej, det är

inte cancer. Det är bara en sån där vårta man kan få när man kommer

upp i åldrarna.”

Jag: “Fy tusan. Det är ju jätteäckligt!”

Sjuksköterskevännen: “Ja, men det är inte cancer.”

Jag: “Men varför får man såna?”

Sjuksköterskevännen: “Jag vet inte.”

Jag: “Men vad innehåller den?”

Sjuksköterskevännen: “Jag vet faktiskt inte. Överflödig hud kanske.”

Jag: “Säkert gifter!”

Sjuksköterskevännen: “Kanske.”

Jag: “Men hur blir man av med dem?”

Sjuksköterskevännen: “Vi kan knyta en sytråd runt den så den dör och

faller av.”

Jag: “Har du gjort det någon gång?”

Sjuksköterskevännen: “Ja, en gång. Min bror försökte klippa bort den

från min kropp men han klippte mig i örat så vi körde med

trådmetoden.”

Jag (som ogärna uppsöker läkare): “Jag hämtar tråd.”

Så nu har jag en svart tråd runt en vårta (fy vilket fult ord) någonstans

på överkroppen.

Här och nu

01 mar 2007 11:46 

I natt sov jag nästan lika djupt som Sebbe, ändå är jag extremtrött på

jobbet idag. Var tvungen att ta en powernap på lunchen. Det är så skönt

när man halvt sover, halvt är vaken. Man drömmer men drömmarna

blandas med verkligheten. Alla ljud omkring bakas in i drömmarna.

Sedan vaknar man av något högt ljud, borstar av sig och är tillbaka i

detta livet.

Jag har svårt att förstå hur föräldrar hinner med sina liv.
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Så här ser det ut för mig (om allt fungerar):

05:00 vaknar

05:45 promenerar till jobbet

07:00-15:00 arbetar

15:20 är hemma (om jag åker t-bana)

15:25-16:40 långpromenad i skogen med Sebbe

16:40-18:00 lagar middag + leker med vofsing

18:00-21:00 egen tid*.

21:00 borde jag somna om jag ska få sova mina åtta timmar (vilket

aldrig händer)

*Alltså ska jag på tre timmar hinna göra allt som ska göras. Tvätta,

städa, diska, skriva, ha ett socialt liv, läsa, bli smart, bli snygg, skaffa en

partner osv osv.

Jag somnar så klart aldrig kl. 21, utan snarare runt midnatt eller 01 och

det i sin tur leder ju till att jag är trött dagen därpå. Som idag. Så, hur

gör man?

TRE TIMMAR EFFEKTIV EGEN TID PER DYGN! VAD ÄR DET

FÖR “LIV”?

Namedropping

01 mar 2007 14:25 

Jag noterade just att mitt nya namn dykt upp i personalpärmen på

jobbet.

Hihihi.

Det ser bra ut.

Ångest

02 mar 2007 00:56 

1. Jag glömde bort Herr Israels födelsedag (eller snarare hade jag

memorerat fel datum)

2. Jag kan inte sova.
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Edit: Du bloggläsare som ringde direkt efter att jag publicerade detta

inlägg - det är ok att du ringer. Du behöver inte ha ångest över det…

En natt i Madrid

02 mar 2007 10:33 

Jag saknar Madrid idag. Tänk att landa på Barajas, ta en taxi in till stan.

Checka in på ett ljuvligt hotell och sedan strosa runt i

shoppingkvarteren. Därefter slinka in på en genuin liten spansk sylta

och äta fet, kryddstark mat innan man går hem till hotellet och tar en

tupplur. Tänk att sedan ta en dusch, klä sig extra hunkigt/sensuellt

medan man sippar på ett glas vin till tonerna av Rosa Lopez “Mas”.

Därefter är det dags för en drink på hippa Liquid. Å, så ljuvligt. Framåt

01:00 tar man så på allvar steget ut i Chueca och det stora torget kantat

av krogar. Skratt och stoj i massor. Hunkar och hunkissor (okej, mest

hunkar… Vi snackar Chueca här!).

Jag vet inte riktigt varför Madrid får mitt friska icke-rökar-hjärta att slå

så hårt. Jag älskar ju hela Spanien. Kanske beror det på att jag i min arla

barndom hade en brevvän där, Patricia, och att min första utlandsresa på

egen hand tog mig till staden (och Antonio… så klart). Jag var nyss

fyllda nitton och upptagen endast av att njuta av livet. Jag önskar så att

jag hade kvar förmågan att njuta på samma sätt idag men det är svårt

när man är äldre och visare. Det finns ju en morgondag och den är inte

alltid rosaskimrande.

Efter den beryktade första resan landade jag i Madrid gång på gång på

gång. Jag besökte Valladolid, Alicante, Barcelona och små, små byar

jag inte minns namnen på - men ändå är det i Madrid jag har mitt friska

vegetarianhjärta.

Å, min vän - jag saknar dig så och After Darks låt “En natt i Madrid”

får mig att gråta av längtan. Jag kommer snart och besöker dig igen.

Mi amor! Mi vida!

In i ugnen

02 mar 2007 12:38 
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Jag satt och åt lunch på jobbet. TV:n stod på i bakgrunden och plötsligt

noterade jag att det var ett inslag från någon gaydemonstration i Polen.

En man (motdemonstrant) sa: “Tänk om vi hade haft Hitler nu… In i

ugnen med dem!”

Jag blev mycket illa berörd och uppriktigt illamående. Människan är ett

mycket, mycket sjukt odjur.

Lördagstankar

03 mar 2007 10:34 

- Jag är så trött idag. Det gör ont i kroppen. Den värsta känslan i

mannaminne är när man är så trött att man vill kräkas + att det sticks så

där obehagligt i ögonen.

- Sebbe var så trött och gosig i morse att jag bara ville stanna hemma

från jobbet och mysa hela dagen. Han ville inte kliva upp utan skuttade

hela tiden upp i sängen och kröp ner under mitt täcke och lade sig

ihoprullad som en kanelbulle tätt intill mig.

- Jag skrev för ett tag sedan att jag blev erbjuden ett webbjobb och nu

har jag en månad på mig att snickra ihop en fräsch hemsida.

- Onico - det nikotinfria “snuset” (det får ju egentligen inte kallas snus)

är mumma.

- Mitt hår är nästan två centimeter långt, dvs det ser ut som något slags

rakt halvafro just nu. Jag ogillar min råttfärgade hårfärg så starkt, så

starkt! Ska försöka hålla mig ifrån färgtuberna och det, mina vänner, är

en kamp!

- Jag har blivit hårt uppvaktad och utbjuden av en man de senaste

veckorna men jag har inte haft någon lust att träffa honom. 1) Han

verkar slampig (man vill ju känna sig extra special superutvald) 2) Jag

skulle känna mig otrogen mot herr Israel (lite galet va).

- Jag har återfunnit glädjen i att skriva löjliga, simpla dikter. Jag älskar

vardagen beskriven i diktform.

- Igår fick jag för första gången post i mitt nya namn (från

skatteverket).

- Här är ett par skrämmande exempel på pass- samt ID-bilder. Det var
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verkligen dags att skaffa nya handlingar…

Bokrea

03 mar 2007 12:50 

Jag har just haft lunch och den spenderade jag på bokrean. Jag

inhandlade “En berättelse om kärlek och mörker” av Amos Oz, nya

uppdaterade utgåvan av Melodifestivalen genom tiderna (sugigt att de

inte kan ge ut en del två istället så man som mellograbb slipper köpa allt

en gång till för att få tillgång till de senaste åren), en citatbok samt en

webbdesignbok.

Jag tycker om doften av böcker nästan lika mycket som doften av

vinylskivor.

Ida Prästskog gör storstilad entré

04 mar 2007 12:26 

Jag läste någonstans för ett tag sedan att om du har tankar på att bli

porrstjärna och behöver ett artistnamn gör du så här;

Förnamnet blir namnet på ditt första husdjur (eller det första djuret du

gav namn åt).

Efternamnet får du från din första gatuadress.

Mitt porrnamn blir således Ida Prästskog.

Vilket blir ditt?

To do

04 mar 2007 15:07 

Alldeles strax ska jag lämna kontoret och njuta av tre dagars “långhelg”.

Jag tänkte tillbringa min ledighet med att faktiskt få saker och ting

gjorda och kom på att om jag publicerar en lista över de sakerna kanske

jag blir mer motiverad. Så jag återkommer på torsdag och berättar hur

det gick. Här är min lista:
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* Städa ur det stora skåpet i köket.

* Sortera alla papper som finns i ovannämnda skåp i vuxna pärmar och

(håll i dig nu, Honkytonk) plastfickor!

* Städa ur skåpet med Sebbes grejer. Hitta en bättre plats för dem.

* Gör något åt det eländiga skafferiet.

* Dammtorka, dammsug, skura golvet, byt sängkläder.

* Tvätta sofföverdraget.

* Beställ nytt pass + ID-kort.

* Beställ nytt VISA-kort.

* Skicka personbevis till hyresvärden.

* Klipp Sebbes klor, borsta honom grundligt (ny tova bakom höger öra)

och bada honom.

* För, av säkerhetsskäl, över frontpagedokument från stationära datorn

till laptopen.

* För över bilder från datorn till CD.

* Försök få lite ordning i CuteFTP.

* Påbörja arbetet med DA-hemsidan.

* Sova!

Steg för steg

05 mar 2007 18:10 

Mina spiror är så trötta, så trötta.

Eftersom jag inte har något SL-kort just nu (och inte har någon lust att

betala hutlösa moderatkontantpriser) promenerade jag till Nackapolisen,

då Citypolisen har stängt. 3 timmar och 20 minuter tog trippen allt som

allt.

Typiskt mig att kläcka ur mig; “Men gu så ful!” när jag fick se fotot de

tog. Det blev omtagning och jag blev nöjd till slut. Fick även signera en

extra gång då jag frös och darrade om händerna så handstilen såg inte

alls ut som min.

Men om en vecka har jag både nytt pass och ID-kort.

"Söndag"
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07 mar 2007 10:12 

Å, min sista lediga dag har just börjat (se så tidigt jag är uppe och blir

en del av världen) och jag behöver kraft för att kunna bocka av fler

punkter på min lista.

Men tänk så bra man mår när man sovit 7-8 timmar per natt tre nätter på

raken. Jag tror det ska bli min nya grej.

“Har du lust att kela?”

“Nej, tack. Jag måste sova mina timmar.”

Vad händer med nyckelpigan?

07 mar 2007 16:34 

Jag har tänkt ovanligt mycket på religion och reinkarnation under mina

lediga dagar (något måste man ju tänka på).

Tänk så många små själar det finns överallt. Tänk alla småkryp och till

och med organismer - de är ju också “jag” med sig själva. Var kommer

de in i den religiösa ordningen?

Oj, oj. Stora tankar.

Jag tror nog på reinkarnation. Vissa saker ska man lära sig om sig själv

och andra innan man går vidare till nästa steg. Kanske kommer man

tillbaka som en vägglus om det då blir lättast för en att lära sig det man

har som uppgift att lära.

Nä, nu ska jag fortsätta städa.

Ride that bike, bitch

08 mar 2007 08:03 

Nu är årets cykelpremiär avklarad.

Längs folktomma stockholmsgator svischade jag fram, glatt överraskad

över avsaknaden av is och snö.

Nu dricker jag kaffe på jobbet. Det är tyst och tomt här ett tag till men

snart blir det drama.
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Kära läsare

09 mar 2007 08:31 

Dags för lite bloggbesökarstatistik.

Sökord topp 10 just nu:

01 Kim M

02 Djurplågeri

03 Måns Zelmerlöw

04 Lycka

05 Schyssta rattar fram med muffen

06 Förutsägbara

07 Spöken

08 80-tal

09 Saker i fittan (!)

10 Ett kärleksbrev på djur (?)

Besökarländer topp 10 just nu:

01 Sverige

02 USA

03 Chile

04 Norge

05 Storbritannien

06 Finland

07 Kanada

08 Förenade Arabemiraten

09 Indien

10 Costa Rica

Flest besökare hittills i år:

Söndag 11 februari - 544 pageloads (436 unika besökare)

Det är så tyst
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09 mar 2007 10:07 

Idag är jag alldeles ensam på jobbet hela dagen.

Jag tycker mycket om mina kollegor - de flesta har blivit goda vänner -

men det är rätt skönt att vara ensam. Härligt att styra och ställa.

Var går gränsen mellan vanlig vänlighet och flirt?

09 mar 2007 17:20 

Jag var ute med Sebbe och vi mötte en man som vi kan kalla

Blattehunken. Han i sin tur var ute med sin hund. Fastän vi stod rätt

långt ifrån varandra och gick åt olika håll hojtade han; “Får hon

(hunden) hälsa?” “Absolut”, skrek jag tillbaka så högt jag kunde. Så

möttes vi. Blattehunken började prata. “Jag tror vi träffades förra

helgen”, sa han och i samma ögonblick mindes jag tydligt att han hade

rätt. Något med denne man fick mig att bli alldeles (vår-) pirrig i

kroppen. Han pratade länge och såg mig i ögonen och log och för en

gångs skull lyckades även jag kläcka ur mig en och annan fråga +

kommentar.

När vi sagt hej då (efter en ovanligt lång konversation) gick jag resten

av promenaden med ett stort leende över hela ansiktet. Jag vet inte om

han var flirtig eller bara trevlig men det spelar egentligen inte så stor

roll - det är sådana här små händelser som gör den gråaste av vardagar

till något extra.

Retrospective

11 mar 2007 12:56 

Det blev en helkväll.

Först mellodrama hos Hundvakten. Jag röstade på Månsy tre gånger.

Två gånger för min egen räkning och en gång för min fars, som sms:ade

från utlandet och sa att “Cara Mia” var hans favorit.

Sedan skulle vi gå på Lino men den kilometerlånga kön gjorde att vi

gick till Connection istället och för första gången på evigheter upplevde
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jag en lyckad utekväll. Kul var det, på alla vis.

I bardisken träffade jag en yngling som basunerade ut att han och jag

minsann skulle bli ihop. Men jag skulle inte tro det…

Släpp ut mig - det är vår

12 mar 2007 08:47 

Känner ni att det är vår?

Underbart!

Det är ljust ute när jag kliver upp. Det är ljust ute när jag kommer hem

från jobbet. Vårjackan* har åkt fram.

* Som jag använder bara för att jag inte har någon bättre och så är det

första kollegan säger; “Men å sicken snygg jacka! Klassiskt vacker!”

Jag tycker verkligen inte det. Känner mig naken i den.

Stockholm i mitt hjärta

13 mar 2007 08:20 

Fatta så lycklig man blir av att promenera genom staden när solen går

upp. Det känns som att gå rakt in i en målning.

Årets sista melloinlägg

13 mar 2007 08:40 

Äntligen är min fullständiga mellolista färdig.

Enjoy.

01 Verona “La Musica”

02 The Attic feat. Therese “The Arrival”

03 Sofia “Hypnotized”

04 Måns Zelmerlöw “Cara Mia”

05 Marie Lindberg “Trying To Recall”

06 Regina Lund “Rainbow Star”
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07 Sonja Aldén “För att du finns”

08 MissMatch “Drop Dead”

09 Caroline af Ugglas “Tror på dig”

10 Sebastian “When The Night Comes Falling”

11 Sarah Dawn Finer “I Remember Love”

12 Emilè Azar “Vi hade nåt”

13 Nanne “Jag måste kyssa dig”

14 Andersson & Gibson “Anything But You”

15 Uno & Irma “God morgon”

16 Svante Thuresson & Anne-Lie Rydé “Första gången”

17 The Ark “The Worrying Kind”

18 After Dark “(Åh) När ni tar saken i egna händer”

19 Addis Black Widow “Clubbin”

20 Jessica Andersson “Kom”

21 Anna Book “Samba Sambero”

22 Lustans Lakejer “Allt vi en gång trodde på”

23 Sanna Nielsen “Vågar du, vågar jag”

24 Elin Lanto “Money”

25 Andreas Lundstedt “Move”

26 Cosmo4 “What’s Your Name”

27 Magnus Carlsson “Live Forever”

28 Sheida “Mani armani taha - I mina drömmar”

29 Magnus Uggla “För kung och fosterland”

30 Andreas Johnson “A Little Bit Of Love”

31 Jimmy Jansson “Amanda”

32 Tommy Nilsson “Jag tror på människan”

I’m gonna dress you up in my love

13 mar 2007 10:53 

Igår kommenterade 100% av mina kollegor min (faktiskt inte nya)

vårjacka. Alla tyckte att den var jättesnygg och klassisk “men inte ett

dugg Kimmig”. Jag gillar den inte. Kanske för att den inte är Kimmig.
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Den är liksom… beige.

Ohyfs

13 mar 2007 12:00 

Jag har en dålig dag idag och jag har flera gånger blivit påmind om

varför jag i regel inte gillar människor. De är ohyfsade. Det känns som

de flesta är det, faktiskt. Förutom mina vänner. Och ni som regelbundet

läser min blogg, och jag era, ni verkar fina och bra och med hyfs i kropp

och sinne. Så puss på er.

Här kommer några exempel på odågor:

- Sura busschaufförer som med äckel (!) i blicken väntar tre sekunder

innan de tar emot min biljett och stämplar den. (När jag en kvart senare

klev på en annan buss tillbaka mot city var det samma chaufför och

samma dryga, otrevliga mottagande.)

- Sura kärringar bakom passutlämningsdisken hos Nackapolisen. Ett

“hej” eller ett litet leende skulle sannerligen inte skada. Jag blev ju extra

trevlig, så klart, som för att se om jag kunde smitta henne. Men nej. Vid

sådana tillfällen känner jag mig bara tvungen att säga “ha en bra dag”

innan jag går.

- Chefer som dag 1 säger “gör så”, dag 2 säger “gör inte så” och dag 3

säger “varför gjorde du inte så?”

- Chefer som säger att de ska göra saker som de inte gör. Gång på gång.

- Folk på andra företag (som hyrt in sig på vårt kontor) som inte fattar

att jag inte är deras sekreterare.

- Folk som varit hemma hos en på fest och betett sig som “värsta

polaren” och sedan inte hälsar på en.

- Allmänt ohyfsade människor. Tänk dig att du går på en liten, liten stig

och möter någon. Du hoppar in i buskarna för att ni ska kunna passera

varandra och den andra personen går med den nyopererade näsan

pekande mot skyn. Det hade varit så mycket trevligare om man fått en

blick eller ett litet, litet leende tillbaka. Men nej. Händer mig ständigt

och jag kan tyvärr inte vara en sådan som inte ger plats.
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- Personer som ställer frågor men inte lyssnar på vad man svarar.

- Snåla människor. Jag kände en tjej som antecknade när hon bjöd sina

väninnor på tuggummi. När det blivit tillräckligt många fick de köpa en

ny förpackning åt henne. Nej, jag umgås inte med henne längre.

- Klottrare, vandaler och nedskräpare ska jag inte ens gå in på (har gjort

det så många gånger tidigare).

Mat

13 mar 2007 20:17 

När jag har noll energi och noll tankekraft blir maten ofta ett enormt

dilemma. Oftast kör jag med denna maträtt, som förutom att den är

busenkel att svänga ihop dessutom är ljuvligt god.

Fullkornspasta (koka)

En burk champinjoner (stek)

En liten rödlök (fräs)

En burk crème fraiche (paprika & chili) (blanda i)

En himla massa parmesan (on top)

Servera och njut.

Cykla mer

14 mar 2007 08:08 

Tänk att det är så mycket lättare att cykla med nypumpade däck - man

bara svischar fram. Jag var lite orolig ett tag eftersom det kändes så

otroligt mycket jobbigare att cykla nu än förra året - trots att min kropp

är i betydligt bättre skick. Till slut insåg jag att däcken var rätt tomma

på luft.

Jag köpte min cykel 2004 och den har givit mig mycket glädje men

även en smula vrede - den försvann ur cykelrummet* strax efter att jag

köpt den och jag både skrek och grät av ilska. Husvärden på förra stället

jag bodde på återfann dock cykeln - inlåst i ett annat rum i källaren
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(konstigt). Tur för mig men synd att jag redan hade kontaktat polis och

försäkringsbolag.

Det jobbiga med att cykla i city är att cykelbanorna helt plötsligt

försvinner. Inte åt höger eller vänster, utan rakt upp i det blå. Så om ni

fotgängare undrar varför vi cyklister ibland kommer farande på ställen

vi egentligen inte borde cykla på beror det på att vi inte hade någonstans

att ta vägen.

Mitt problemområde är kvarteren runt Skånegatan. Helt sickojobbigt. Så

ha gärna lite överseende. :)

*Numera står min cykel i hallen.

Ett härligt paket

14 mar 2007 11:24 

Jag skrev för ett tag sedan att jag var uppvaktad av “Slynan“. Jag ville

dock inte träffa honom. Sedan bjöd han mig på ett jippo han anordnade

för en klädkedja men jag ville inte gå. Då frågade han om han fick

skicka presenter till mig och det fick han så klart. Så häromdagen fann

jag ett litet paket på hallmattan. Jag älskar presenter. Skicka gärna fler

till mig. Tack på förhand.

Och nej, jag tänker inte träffa honom hur många presenter han än

skickar.

Photogenique

14 mar 2007 11:58 

Jag är ju inte helt nöjd med fotot på mitt nya leg (och pass). Jag ser lite

fet och skrämd ut men min kollega Gucci fräste; “Fy fan vad du

överdriver! Du ser ju ut lite grann som Snygg-Peter på Pet Sounds“.

Men tack. Antar jag.

Ilska

14 mar 2007 13:02 
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Jag är på väg ner nu, känner jag. Det började igår när jag skrev mitt arga

inlägg. Faktum är att jag är så arg just nu att det flimrar framför ögonen

på mig.

Jag var ute för att handla lunch då Hundvakten ringde. Han bjöd mig på

indisk mat på lokal och det var så skönt att få kräkas ut all irritation jag

hade inom mig. Han är en mycket bra lyssnare.

Så nu ska jag skriva till personerna som gör mig så irriterad. Jag måste

få det ur mig. Och eftersom jag inte är den gnälliga typen tror jag att

folk lyssnar när jag faktiskt tar ton.

Ska sluta skriva nu för jag är så arg att jag darrar.

Update: Jag klickade inte på ”skicka” men tog upp några av punkterna

IRL vid ett senare tillfälle.

Andas, hjärtat, andas!

14 mar 2007 14:17 

Musik är som balsam för själen. Få låtar har någonsin berört mig så

mycket som Breathe med franska elektroorkestern Télépopmusik.

Första gången jag hörde låten blev jag bokstavligt talat blown away och

var tvungen att sätta mig ner. Den har något som öppnar en massa

känslokanaler i mig. Njut. Slappna av.

Efter stormen

15 mar 2007 07:59 

Det finns en klubb på Qruiser som heter Vi som väljer att må bra och

idag tänkte jag mentalt gå med i den.

Det finns så många miffos omkring mig men jag kommer aldrig kunna

ändra på dem. Den ende jag kan förändra är mig själv. Eller snarare hur

jag hanterar jobbiga händelser och korkade människor.

Så det ska jag börja med en torsdag som denna.

Vad ska ni göra idag för att livet ska bli bättre imorgon?

Conversation’s Over*
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15 mar 2007 12:43 

Jag råkar ofta ut för totalt humorbefriade människor, både på nätet och

IRL. Det bådar aldrig gott eftersom jag är en ganska kul kille. Det har

lett till att jag verkligen förstått varför det är så populärt att säga; “det är

viktigt att min blivande partner har humor”. It suddenly makes sense.

I morse fick jag ett meddelande från en yngling som hörde av sig till

mig första gången för kanske ett år sedan. Även den gången slutade vår

konversation med att han blev stött och sa hej då.

Idag lät det så här;

Den Humorbefriade: Blev ju nyfiken nu ? singel fortfarande ;-) ??

Kim M: Jag är den eviga singeln.

Den Humorbefriade: oki får väl ändra på det då ;-9

Kim M: Jag har försökt men jag attraherar ju bara miffos. Så vad är det

för fel på dig? ;)

Den Humorbefriade: Det är inget fel på mej !!! ok tack för den

Kim M: Det är bra. Hur går det med allt?

Den Humorbefriade: bra ha det

Kära gode Gud - ge mig en kille med humor. Tack på förhand.

*Råbra låt med Sugababes

Jag såg nästan ljuset

15 mar 2007 18:26 

Jag och Sebbe har varit ute på ett inte helt självvalt äventyr.

Vi gick vilse i skogen!

Hör upp! Obs! Stopp! Huom! Märk! Även om man bor i Stockholm kan

man gå vilse i skogen. Det är lite komiskt men sant.

Vi var ute och fotograferade våren (det är sånt man gör när man är 30+)

och upptäckte till vår irritation att elljusspåret vi brukar vandra längs
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hade drabbats av en dramatisk översvämning. Vi valde således en annan

väg och gick och gick och plötsligt hade jag ingen aning om var vi var

någonstans. Till slut hörde jag bilar på avstånd så vi följde ljudet och

stod plötsligt i ett för mig helt okänt bostadsområde. Jag kollade skyltar

men de gav mig inga som helst ledtrådar. Det var rätt folktomt också så

jag hade ingen att fråga (förutom två medelålders bollsparkande karlar

med knarkarlook). Efter många om och men hittade vi tillbaks till

skogen och började vandra samma väg vi kom.

Vi var inte borta längre än en och en halv timme men jag såg redan mitt

liv svischa förbi framför ögonen. Tänk så skört livet är ändå…

Puuh! Nu är vi hemma. Nyduschade och nöjda.

Rätt man på rätt plats

16 mar 2007 08:00 

Ni minns kanske kollegan som satt på min plats och inte ville flytta på

sig. I morse när jag kom hade han redan rafsat ihop sina saker och rest

sig upp.

- Varsågod, sa han.

- Å, du har lärt dig! svarade jag.

- Ja, det är ju lite som i filmen Djävulen bär Prada; “nu kommer Kim!

Nu kommer Kim!”

Haha. Jag tycker det var lite roligt.

Låt mig vara

17 mar 2007 13:19 

Jag hatar att få besök av finsktalande Jehovas.

Brunch

18 mar 2007 14:14 
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Å, vad jag behövde sova. Igår var jag uppe och mötte världen redan vid

åtta och på kvällen (som tillbringades i hemmet trots att någon ville

träffa mig för att få “se något härligt”) var jag som en död fisk (vilket

jag för övrigt blivit anklagad för att vara i helt andra sammanhang

tidigare).

Idag lyckades jag på något sätt sova till 12:30 (med ett kortare avbrott

för Sebbes morgonritualer). Underbart var det. Jag behöver nog en dag i

veckan som jag mest sover bort.

För övrigt är jag så nöjd med att sedan jag började jobba enbart

kontorstider blir jag så där naturligt trött på kvällarna - en underbar, 

sund känsla som jag inte upplevt sedan skoltiden för alldeles för länge

sedan.

Jaha, nu har jag vofsing i knät så jag må sluta.

New York vs söndag i närförort

18 mar 2007 19:39 

Idag var jag så uttråkad att jag skurade under badkaret.

Fatta.

Mitt liv kändes ju inte direkt roligare när jag läste sms:n från min vän R

som befinner sig i New York. “Det är underbart. Ikväll ska jag på

klubb. Bla bla bla”. Sparka på en som ligger ner. Gör det.

Drama

19 mar 2007 10:19 

Det är drama och uppståndelse här på jobbet nu. Kollegan, 28, har just

hittat sitt första gråa hårstrå.

Framtiden är en myt

19 mar 2007 12:20 

Jag vet ju fortfarande inte riktigt vad jag ska bli när jag blir stor (läs: 45)
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men en sak jag vet att jag inte kommer bli är professor i matematik.

*Puuh*

Kaffe och tårar

19 mar 2007 13:25 

Svagt kaffe gör mig irriterad. Jag tror iofs att jag dricker abnormt starkt

kaffe. När jag spenderade min barndoms somrar hos farmor på den

finländska västkusten dracks det kaffe från morgon till kväll. Normala

barn drack saft men i min släkt var det kaffe från dag ett. Så man blir

som man umgås.

Det var inte det jag skulle säga, utan; vill du ha starkt kaffe ska du

inte låta engelsmannen på jobbet brygga det.

Edit: Exakt en timme senare kommer han in och säger; “den kaffe war

inte så gott”.

Telefonporr

19 mar 2007 14:04 

Min kvinnliga kollega; “Du har så sexig röst när du talar dirty på

heterovis att jag ska ringa dig när jag vill ha telefonsex”.

1 år

20 mar 2007 09:51 

Gårdagen innehöll lite otippade inslag. Istället för att dega hemma hela

kvällen traskade jag och Sebbe bort till R som just kommit hem från

New York. Vi såg bilder och lyssnade ihärdigt på NY-historier.

Underbart.

Sedan promenerade vi hem igen och bara toksomnade. Idag firar vi vår

ettårsdag. För ett år sedan satte jag och R oss på pendeltåget (senast jag

åkte p-tåg förresten.. hmm…) till Jakobsberg. I en liten alternative



 

67
 

stylish lägenhet fann vi ett gäng hoppande hårbollar. Sebbe var den

mörkaste och jag var tvungen att ta med honom hem.

Grå regnig stockholmsmorgon VS het natt på semesterö

21 mar 2007 09:33 

När jag promenerade till jobbet tidigt denna (gråa) morgon lyssnade jag

först på nån arty typ av electropop som bara gjorde mig sömnig.

Eftersom jag var lite sen och ville speeda på en smula bytte jag till

eurodisco med Alice Deejay och Sash! i spetsen och vips befann jag

mig i en svunnen tid. Jag fylldes av en enorm längtan efter att stå

småsvettig och halvpackad på ett knökfullt dansgolv på någon spansk

semesterö. Kläderna på sniskan och håret i oordning. Inga sorger. Bara

en endaste lång, het natt.

Hmm.. Nu är jag trött på att längta. Nu är det dags att få saker gjorda.

Jag drabbas av andnöd utan musik

21 mar 2007 11:33 

Idag vill jag hylla den bästa musikspelaren jag någonsin ägt (och de är

många). Jag vet inte hur många jag köpt genom åren men otaliga är de

freestyles (remember?), bärbara cd-spelare, minidiscspelare samt

mp3-spelare som fått smaka på mitt visakort.

Jag tror jag har tre eller fyra halvdana mp3-spelare i “elektroniklådan”

där hemma (som jag inte vågar göra mig av med eftersom herr iAudio

faktiskt kan drabbas av kortslutning en mindre vacker dag). Ett tag hade

jag en ipod men jag tyckte ljudet var sugigt (!) och programmen onödigt

komplicerade så jag sålde den. Det var då jag fann min nuvarande

kompis; herr iAudio. Den är rätt ful men hållbar (metall!) och ljudet är

kalasklart. Den har fungerat felfritt längre än någon annan spelare (och

numera, i detta make more cash-samhälle, pajar ju allt hela tiden).

Så hurra för min gode men fule vän; herr iAudio 20 Gb som gör det

han är gjord för bättre än någon annan. Inte en massa krimskrams - bara

ljuva toner.
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Edit: Nej, jag fick inte betalt för att skriva detta inlägg.

Skylten på plats

21 mar 2007 18:50 

Idag fick jag äntligen upp min nya namnskylt på ytterdörren. Wow!

Torsdagstankar

22 mar 2007 08:48 

· Igår upptäckte jag till min enorma irritation att min käre hund

haft bus för sig; han hade vid något tillfälle under de senaste två

dagarna roat sig med att bita av dammsugarsladden. Är det

något jag inte har lust att lägga pengar på just nu är det en ny

dammsugare. Fy tusan.

· På söndag tänker jag (efter att ha ölat med “Slynan”) fira in

våren på båten. Är det någon puma som ska dit? Jag har inte

varit där på evigheter - det är ett sådant stort projekt varje gång

och man blir alltid lite extra rund under fötterna och ramlar hem

när andra är på väg till jobbet (om alls).

· Herr Israels resa kan komma att skjutas på framtiden på grund

av sjukdom i (den stora feta judiska) familjen. Det är väl okej

men jag har varit med om detta tidigare och jag undrar vad det

är för fel på min karma.

Någon ny tv-gala har ägt rum och jag kräks så på alla dessa

galor. Är det någon som orkar se dem? Eller bry sig?

· Å, Brothers & Sisters - älska denna serie!

· Mycket gnälliga tanter på kontaktförmedlingen denna morgon.

“Handlar det bara om sex för er karlar”, fnyser de. “Ja”, säger

jag. “Klockan har inte ens slagit åtta och herrarna är inte på jakt
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efter Den Stora Kärleken vid denna tid på dygnet. De vill bara få

sig en snabb fix”. Det måste vara jobbigt att vara hetero och

komma från Mars resp. Venus.

· Det bästa med att vara singel är att man slipper förklara sig hela

tiden. Jag tänker på det ibland. I mina förhållanden har jag alltid

blivit galen på det eviga pladdret och förklarandet.

- Varför gjorde du så?

- För att jag hade lust att göra så!

· Det sämsta med att vara singel är att tomheten blir så enormt

tom mellan varven.

En gång var jag otrogen

22 mar 2007 10:39 

Jag har ju upplevt ett otrohetsdrama i min bekantskapskrets och det fick

mig att tänka på hur oskyldig/skyldig jag själv är. Plötsligt kom jag på

att jag visst varit otrogen en gång (men jag tog mitt ansvar och förde

ingen bakom ljuset, bless me - the holy saint).

Året var 1999 och jag levde tillsammans med Miljonären. I efterhand

kan jag se att jag inte på långa vägar var redo för ett så seriöst

förhållande. Jag åkte på charter med grabbarna (och här börjar

varningslampan blinka hysteriskt). Det gick som det gick. Naturligtvis

träffade jag en trevlig holländare som tog mig med storm. Han var allt

Miljonären inte var och jag bestämde mig där och då för att bara tacka

och ta emot. Innan jag tillät mig att hångla loss gjorde jag mentalt slut

med Miljonären. Jag låg på stranden med kamraterna och kände att livet

i det ögonblicket var som det alltid borde vara och samma kväll lät jag

mina (få och mycket blygsamma) lustar ta över. Holländaren och jag

hade en fantastisk vecka tillsammans och vi bestämde oss för att ses

snart igen. Samma kväll jag kom hem till Stockholm lämnade jag

Miljonären och någon vecka senare satt jag i en stad utanför Amsterdam
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och lekte holländskt hemmafruliv. Det var en rolig tid men efter den

gången såg jag aldrig Holländaren igen.

Jag tror, tack och lov, inte att jag skulle kunna vara otrogen och fortsätta

som om ingenting hade hänt. Dessutom är jag ju bara måttligt

intresserad av sex och sånt…

Snipiga moderattantsläppar

23 mar 2007 08:14 

Det här med att man som arbetslös blir av med a-kassan om man tackar

nej till arbete på annan ort kan jag delvis förstå men jag blev

rosenrasande av att höra moderattanten på morgon-TV (en sån där

människa som inte kan säga “chock” utan envisas med att forma sina

snipiga läppar till “shock”) mala på om att om man lever ensam får man

minsann packa ihop sina saker och dra. Stopp och belägg säger jag - ska

en stackars ensam människa lämna sitt på egen hand uppbyggda liv och

sätta sig i någon deprimerande håla och bli ännu mer ensam? Då kan väl

stooorfamiljerna packa och dra. De har ju i alla fall varandra. Detta

eviga förakt mot singlar. Har man inte familj har man tydligen inget liv

och man kan kastas runt lite hur som helst.

Tur att underbara mp-Maria Wetterstrand satte m-tanten på plats.

Celine?

23 mar 2007 10:22 

Min vän och kollega; modeslaven Gucci, ger H&M:s

Madonnakollektion ynka två stjärnor av fem.

Hon: Jag är ledsen, men kollektionen kändes inte alls “Madonna”.

Jag: Kändes den mer “Celine Dion”?

Hon: (tystnad) Ja… Det gjorde den faktiskt.

Gucci vill tillägga: Materialen kändes billiga. Inte alls Madonnalyxiga.

Väskorna var dock okej. Skorna kändes väldigt 1998. Jag är fasligt

besviken.
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"You have a friendly face"

23 mar 2007 13:41 

Tillbaka efter lunchdaten med Engelsmannen. Jag är kanske en något

udda fågel men jag hatar ju att fika, och att äta lunch med någon okänd

är helt uteslutet. Därför sa jag till honom innan vi sågs; det blir ingen

fika och ingen lunch och jag måste gå en massa ärenden så vill du ses

får du följa med mig till optikern. Och det gjorde han. Sedan en kort

promenad och så skulle jag tillbaks till kontoret.

Vem fan är Bo?!

23 mar 2007 14:08 

Mobilen ringer. Återigen är det någon från Dagens Nyheter som söker

Bo. Detta är tredje eller fjärde gången. Bo är inte hemma! Bo bor inte

här. Acceptera!

Vi är så metrosexuella här hemma

23 mar 2007 18:49 

Nu har de flesta av er helg och jag avundas er en aning. Jag har

jobbhelgen framför mig och skulle ge mycket för att lyckas förvandla

mitt schema till att inte inkludera några helger överhuvudtaget. Kanske

lyckas jag en vacker dag. Har ju lyckats dra ner helgjobbet till 50% från

100% så det går åt rätt håll…

Men det var inte det detta inlägg skulle handla om, utan:

När jag och Sebbe var ute nyss mötte vi en fräsch tjej runt 25.

Hon: Åååh! Får jag klappa hunden?

Jag: Javisst.

Hon: Man ser att det är en tjej! Visst är det?

Jag: Nej, det är en kille.

Hon: (chockad min) Men bara tjejer är så söta!
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Alla tror att Sebbe är tös. Men som jag berättat tidigare; det trodde de

om mig också ända tills jag var runt 15. Och se vilken robust karlakarl

 det blev av mig!

Reslysten

24 mar 2007 09:53 

Denna morgon har jag äntligen fått tummen ur och lyckats boka en resa

till min älskade syster som för tillfället huserar i Ungern. Som jag

skrivit några gånger den senaste tiden har jag känt mig oerhört reslysten

ett bra tag nu så det är på tiden att det blir av. På torsdag flyger jag till

Wien där jag blir hämtad och förd till systerns småstad; Komárom. Ska

även utforska Gyõr och Budapest samt Komárno i Slovakien.

Golden Games

25 mar 2007 07:51 

Ryktet hade spridit sig till flera bloggar redan innan vi hunnit hem igår

kväll och jag kan tyvärr inget annat än bekräfta att Sebbe igår lekte den

gyllene leken i herr Aronsons kärlekssäng. Sebbe var väldigt uppspelt.

Tror att det var anledningen, snarare än en tyst protest mot någonting.

Vi fick mat iaf. Sebbe serverades kyckling och Aron och jag åt en

magnifik wok. Och vin. Sedan satte Sebbe och jag oss på tuben och

satte punkt för denna dag som kändes extra lång då vofs även varit med

mig på jobbet. Han somnade bums när vi kom hem. Väldigt söt och

tillgiven. Puss på Sebbe.

God (dekadent) helg!

25 mar 2007 14:05 

Nu, mina vänner, tar jag helg. Eller helg och helg - jag har en hemsida

att färdigställa. Förutom det arbetet jobbar jag bara en dag under veckan

som kommer. Sedan far jag till Österrike, Ungern och Slovakien.

Längtar verkligen. Både efter trippen och söstra mi.



 

73
 

Vad som sker ikväll vet jag inte. “Slynan” är avbokad då jag är så trött

att jag inte ville lova något. Tröttheten är enorm på grund av a)

sommartidsfaktorn b) att Snyggogrannen hade fest i natt. Men vem vet.

Kanske befinner jag mig i sorlet på båten vid midnatt ändå. Om jag får

sova när jag kommer hem från kontoret jag just ska lämna (det beror på

Sebbe…).

Jag fotar hellre blommor än lagar dammsugarsladdar

26 mar 2007 12:04 

Här är det vår. På riktigt den här gången. Igår var Hundvakten R här och

lagade dammsugaren. Han knipsade av sladden och hade sig (sådant jag

inte orkar bry mig om att förstå/lära mig). Som vanligt när R ska fixa en

grej blir det fler saker gjorda; han hamrade och hade sig medan jag låg

på golvet och vilade. Bjöd honom på pizza efteråt som tack. Nej, det

blev förresten ingen utgång igår. Jag försökte tappert få i mig ett glas

vin på kvällskvisten för att komma i fas men ville bara gå och lägga

mig. Så det gjorde jag. Känner mig dessutom hemskt stressad av

hemsideprojektet som ska vara färdigt den här veckan. Ska genast sätta

igår. Nu. N. U. NU!

Worky

27 mar 2007 03:17 

Å, vad jag har webbjobbat idag. Har inte hunnit läsa en enda

dagstidning eller blogg. Inte en endaste nyhetssändning har jag sett -

vilket gör att jag känner mig en aning handikappad. Nu varvar jag ner

med musik och strax ska jag sova.

Man får lätt en kick när man jobbar med något och så plötsligt kommer

man på lösningen till ett problem man haft väldigt länge. Euforisk

känner man sig. Det hände mig idag. Jag fick matematikervibbar, vilket

inte är likt mig… Godnatt nu.
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Solskenshistorier

27 mar 2007 11:51 

Hemma efter en riktig solskenspromenad. Nu ska det jobbas, städas,

handlas. Och jobbas lite till. Imorgon ska jag för första gången träffa

kvinnan jag arbetar för.

För övrigt ser jag så mycket fram emot att resa bort. Det är väldigt

trevligt att befinna sig på ett ställe där man inte har en aning om vad

som väntar bakom hörnet - en kyrka? En u-sväng? En läderbög? Eller

kanske stadens välsminkade, cigarettrökande “dåliga” kvinna?

Veglasagne och 90-talspop

27 mar 2007 22:52 

Idag svängde jag ihop min alternativa vegetariska lasagne. Den får väl

inte ens kallas lasagne men jag gör det ändå.

- Fräs rödlök och en halv påse quornfärs + vitlök

- Häll i två stora burkar krossad tomat

- Krydda rejält

- Varva blandningen med lasagneplattor samt lägg till lite fetaost här

och där

- Toppa med riven ost

- 200 grader, 40 minuter

- Njut!

Nu orkar jag inte jobba mer utan slösurfar och lyssnar på Ace Of Base

(!). Låten Never Gonna Say I’m Sorry slängde mig tillbaka till 1995. Jag

var inneboende hos Norrmannen på Söder och jag dejtade Robert som

nyss lämnat sin präst till sambo. Never Gonna Say I’m Sorry var vår låt

och när jag träffade honom många år senare sa han att han alltid tänkt

på mig när han hört låten.

Detsamma tydligen…
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Intryck

28 mar 2007 16:17 

Hemma igen efter webbmötet. Två minuter innan jag skulle gå insåg jag

att eftersom det handlade om en hundrelaterad site kunde jag ta med

mig Sebbe som då var nyvaken och inte alls ville släppa iväg mig.

Mötet gick fint. Vi kom fram till att jag nästa vecka ska presentera mitt

färdiga resultat. Å, jag är så nervös varje gång jag träffar någon för

första gången. Det är helt hemskt. Men jag tror jag gjorde ett bra och

lagom smart intryck.

Sebbe var så söt. Han blir väldigt varm i solen och trots att vi bara

skulle till Söder (=nära) och dessutom åkte tunnelbana var han helt slut,

med fladdrande tunga och allt, när vi kom hem. Så nu sover han och jag

ska snart packa. Måste bara landa lite först. Med en kopp kaffe.

Ikväll flyger jag

29 mar 2007 07:36 

Å, så dåligt jag sov i natt. Mitt huvud var maxat av aktivitet beroende på

webbjobbet + resan.

Nu jobbar jag, sedan ska jag hem och något senare till Arlanda. Flyger

med Tyrolean Airways till Wien till att börja med.

Ha det nu så fint. Jag kommer blogga från utlandet - med bildbevis och

rubbet.

Hälsningar från Ungern

30 mar 2007 01:26 

Resan har gått smidigt. Syster + familj mötte mig i Wien och vi körde

vidare till Ungern. Befinner mig just nu i en liten sömnig småstad.

Återkommer under morgondagen. Godnatt.

Fredag kväll i Komárom
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30 mar 2007 17:43 

 

Här sitter jag och syster med färg i håret. Jag var i full färd med att fixa

henne och bestämde mig för att passa på att slänga i lite färg i min egen

stentrista gubbkalufs.

 

Vi var ute och strosade + handlade + växlade cash och plötsligt vid ett

övergångsställe stod stadens fjolla bakom oss. Tro mig - en fjolla

känner igen en annan fjolla. Tog kort på honom så klart (bakifrån).

Nåja, nu ska vi strax fräscha till oss och ta ett glas. Sedan traskar vi över

till Slovakien och går på klubb. Tokigt va.

Slovakien by night

31 mar 2007 09:03 

Så i natt traskade jag och syrran alltså över bron som tog oss in i

Slovakien. Vi gick på stadens nattklubb där DJ:n frossade i

90-talsmusik. Whigfield, Dr Alban, Felix, Army Of Lovers och vår käre

Tike Tike Kardi-Arash var mycket populär även han.

Nu ska vi ta tåget till Budapest.

Budapest

31 mar 2007 22:33

Efter en lång dag i Budapest har vi hemmakväll med tysk TV (det språk

jag förstår bäst av de tillgängliga). Budapest var en stor, kokande stad.

Spännande. Tågresan var spännande den också. Det är inte helt lätt att ta

sig fram när man inte kan språket och ungrarna inte bemästrar engelska

särskilt bra (om alls).

En konversation kan se ut så här:

- Hej, jag undrar när nästa tåg till XX går.

- Titta på tavlan.

- Den är på ungerska och jag talar inte ungerska.
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- Nehe. (Rycker på axlarna.) Nästa!

De var helt enkelt inte överdrivet trevliga.

Snart sovdags. Saknar Sebbe.

Stockholm

02 apr 2007 22:18

 

Nu är jag hemma igen. Det går alltid så mycket snabbare att åka hem än

att åka bort. Ovan äter jag glass i solen vid en vägkrog vid gränsen

mellan Ungern och Österrike.

Hemma testar jag min nya jacka. För en gångs skull lyckades jag handla

ett plagg. Kläder är ett problem för mig eftersom jag bara hittar tråkiga

trasor i urtvättade nyanser (yak). Mörkmörkblått går dock bra - som nya

vårjackan som jag fann i Gyõr för ca 160 SEK.

Sebbe blev oerhört glad över sin nya goseleksak som jag fann på Tesco

i Komárom. Han lekte med den hela kvällen. Två gånger har jag hunnit

sy den! När det var dags för en tredje omgång med nål och tråd blev det

dags för leksaken att vila till imorgon. Och för Sebbe att gå och knyta

sig.

 

Homecoming blues

03 apr 2007 08:14 

Jaha. Detta är tredje gången jag påbörjar detta inlägg. Webbläsaren

hängde sig de första två gångerna och jag hörde mig själv skrika; “Men

för helvete, jävla fittdator”. Oerhört omoget av mig. Jag som inte är ett

fan av svordomar. Och varför valde jag inte att säga “kukkompjuter”?

Icke PK alls.

Nu sitter jag på jobbet igen. Med blandade känslor. Ofta när jag

kommer hem efter en tripp någonstans drabbas jag av homecoming

blues. Vet inte vad det beror på men känslan är densamma som infinner

sig efter nyår. Allt är sig likt. Inget har förändrats. Livet har gått vidare.

Livet går vidare.
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Och Stockholm - trots sin glans - känns så väldigt ospännande och stelt.

Fjuttigt helt enkelt. Jag måste resa bort snart igen.

Dock är det trevligt att komma hem till rena, fräscha ytor och skyltar

och städer och människor som faktiskt är lite servicemajndade.

Nåja. Nu ska jag göra allt jag brukar göra. Allt är sig likt. Blä.

Prioriteringar

03 apr 2007 23:41 

Jag har en deadline att passa och jättemycket att göra men idag har jag

mest tagit hand om Sebbe.

Borstning, kloklippning och bad stod på schemat. Nu är han fluffigare

än någonsin och trött som få. Å, älskade hund.

Imorgon är förhoppningsvis en annan dag.

Svar på tal

04 apr 2007 08:43 

Jag har fått frågan några gånger nu och känner att jag vill klargöra; det

blev inget hångel i Ungern. Alls. Det betyder dock inte att det inte fanns

hångelobjekt.

“Problemet” var snarare att jag större delen av tiden kuskade runt på en

barnvagn + en syster som såg ut att vara min paranta hustru. Man såg

tydligt hur folk tänkte; “Å, en sådan trevlig liten familj”.

Så nej, inget hångel. Mina lips är och förblir obefläckade. Ren och

oskuldsfull som jag är. Nu vet ni.

Jesus tvättade lärjungarnas fötter

05 apr 2007 07:07 

Om ni inte vet varför det heter skärtorsdag kan jag berätta att namnet

kommer av “skära”, vilket betyder “tvätta”, och syftar på att Jesus

tvättade lärjungarnas fötter före deras sista måltid.

Nyanländ på kontoret med en kopp kaffe framför mig +
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morgonnyheterna på TV. Idag är det hårt arbete som gäller - mina

ursäkter för att kunna skjuta upp det hela har tagit slut.

Annat på tapeten:

Ikväll vill min vän MM ses. Det vore trevligt men jag jobbar imorgon.

Får se.

Imorgon ska jag öla med “Slynan”. De två första “dejterna” har jag

ställt in men nu tror jag att jag ska se till att träffa honom. När allt

kommer omkring kom vi ju överens om att han ska ta med sig

kreditkortet och jag ta på mig “the slutty dress”. Vi skojade (via mail)

om att han ska betala min kvarskatt men jag funderar allvarligt på att på

skoj ta med mig räkningen. Haha. “Ja förresten; här är fakturan!” Så

roligt.

Men nu koncentrerar vi oss på att fira att Jesus instiftade nattvarden. Se

så!

Påsktrams

05 apr 2007 11:37 

Jag är glad över att jag inte har ett jobb där jag måste förödmjuka mig

själv genom att klä ut mig till påskkärring.

Jag har bloggat om det förut men säger det igen; och vi tycker

främmande kulturer är… konstiga och… ja… främmande.

Ett två tre go

05 apr 2007 13:44 

Det enda sättet att ta sig framåt är att hela tiden göra sådant man är rädd

för.

Jag ska försöka, jag ska försöka, jag ska försöka.

Glädjen man känner när man lyckats med något man inte trodde man

skulle klara av är en sådan ljuv känsla av tillfredsställelse att det

sannerligen är värt slitet.

Jag ska försöka, jag ska försöka, jag ska försöka.
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Ovälkomna toner

06 apr 2007 07:33 

Det är märkligt hur jag går runt och nynnar på låtar jag inte hört på

många, många år. Eller som bara är allmänt opassande. Hela hösten

gick jag runt och sjöng på “Stilla natt” (!!!). Nu har jag kommit på mig

själv med att dag ut och dag in sjunga på Aqualåten “Good Morning

Sunshine” - och den har jag verkligen inte hört på minst fem år. Men nu

blir det ändring på det så jag kan gå vidare.

Mer påsk

06 apr 2007 08:18 

Idag firar vi till minne av Jesu korsfästelse och död. Mina judiska läsare

firar dock påsk till minne av uttåget ur Egypten. Om ni undrar vilken tid

Jesus dog denna dag så kan jag avslöja att det var klockan 15. Dvs

samma tid som jag går hem från jobbet idag. I Norden blev

långfredagen helgdag på 1600-talet. För egen del betyder det mest att

pengarna rullar in i snabbare takt än vanligt.

Det första finskspråkiga inlägget i denna blogg

06 apr 2007 11:37 

Hyvää pääsiäistä!

:-)

Rapport

07 apr 2007 10:21 

Jag skrev om kvällen inatt när jag kom hem men det var så

osammanhängande att jag raderade inlägget nyss.

Alltså; var på Torget med “Slynan” och han var riktigt trevlig. Jag var i

mitt esse - vulgär och skojfrisk. Sedan åkte jag hem.
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Påskafton=arbete

07 apr 2007 22:01 

Idag har jag suttit framför datorn och jobbat på webbprojektet hela

dagen. Försök photoshoppa när du har en studsande hund bredvid dig…

Sebbe tyckte jag var jättetråkig men vi tog en lång, lång promenad då

jag passade på att knäppa fotot här intill. Många sådana affischer uppe

numera.

Nu ska jag se på någon överromantisk film, säkert fälla en tår och sedan

väntar bingen.

Till kontoret imorgon. Och partybåten på kvällen.

Informasjon

08 apr 2007 11:43 

Jag har glömt att blogga en sak; när jag flög till och från Wien, med

Austrian Arrows, sa en röst efter de vanliga infomeddelandena “Nu

följer ett meddelande för våra svenskspråkiga passagerare”. Sedan

malde den något torra kvinnorösten på om hur det nu var dags att fimpa

(!) och fälla upp stolsryggarna. Sedan sa hon; “För mer informasjon

vänd er till kabinpersonalen”. Hahaha. Hon sa verkligen “informasjon”.

Det lät hemskt kul för annars talade hon som vilken svensk tant som

helst.

Edit: Jag vill klargöra att jag menar S och J uttalade som just S och J.

Webbslit

08 apr 2007 12:37 

Waaa! Jag är i stort sett färdig med webbprojektet. Naturligtvis fick jag

i sista stund för mig att byta färg på alltihop (till en lyxigare eftersom

ledordet var just “lyx”). Således fick jag göra om alla loggor och

bakgrunder osv men NU är det gjort. Ska bara skicka ut allt på nätet när

jag kommer hem (får inte igång någon uppkoppling på laptopen här på
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kontoret).

Ett par timmar kvar och sedan ska jag hem. Hoppas jag lyckas sova en

timme eller två så jag orkar festa hela natten. Jag har faktiskt lovat.

Dessutom insåg jag just att jag är ledig i två hela dagar framöver.

Skedar och andra bestick kan vara bra att ha

08 apr 2007 20:21 

Jag är på ett mycket romantiskt humör idag.

Gud vad jag törstar efter lite mys och gos och romantiska ord.

Och fina gester. Och att sova sked.

Härregud någon - spoona mig!

Gubbe

09 apr 2007 19:31 

Jag har blivit gubbe. Jag har fått såna där långa, ljusa ögonbrynsstrån.

Fy tusan så beklämmande.

Tras

10 apr 2007 13:07 

Igår när jag satte mig i meditationsställning i soffan hörde jag det

klassiska rrrritsch-ljudet vilket betydde att mina älskade bruna

manchesterbyxor (75 kr på H&M:s rökskadadekläderrea för tre-fyra år

sedan) sprack i grenen. Jag har tidigare lagat dem flera gånger men nu

tror jag att jag måste begrava dem. Det gör ont i mitt hjärta. De var

länge, länge mina favoritbyxor.

För övrigt har jag hål i alla mina byxor just nu. Inte ens jeans håller så

där länge som de gjorde på 80-talet. Två månader och så flashar jag

mig. På tunnelbanan måste jag sitta som drottning Silvia för att inte blir

arresterad för förargelseväckande beteende.

Det är ju tragiskt. Var köper man byxor som håller?
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Jag kan tänka själv, thank you very much

10 apr 2007 14:55 

Jehovas vittnen verkar vara på offensiven på min gata just nu.

Efter dagens skogspromenad mötte vi dem på trottoaren.

Den ene: Hej, får vi lämna en liten tanke?

Jag: Nej tack, jag har gott om egna tankar.

10 till 1

10 apr 2007 16:47 

Tio första

1. Första bästa kompis: Tiina.

2. Första bil: Har inte ens körkort.

3. Första kärlek: JR.

4. Första husdjur: Katten Tupu.

5. Första semester: Finland någon gång i slutet av 70-talet.

6. Första jobb: Restaurangbiträde.

7. Första köpta skiva: Carolas Främling tror jag. På kassett. 

8. Första riktiga kärlek: Herr Portugal.

9. Första piercing: Vänster öra ca 1985.

10. Första konsert: NKOTB.

Nio senaste

1. Senaste alkoholdrycken: Vodka redbull i söndags.

2. Senaste bilfärd: Taxi hem i söndags.

3. Senaste filmen du såg: Passion of the Christ.

4. Senaste ringda telefonsamtal: Rille igår.

5. Senaste bubbelbadet: För kanske tre dagar sedan.

6. Senaste kyss: I söndags.

7. Senaste gången du grät: Förra veckan tror jag. 
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8. Senaste måltiden: Pasta, champinjoner, rödlök, tomat, parmesan.

9. Senaste spelade cd: Melanie Brown “L.A. State Of Mind”

Åtta har du nånsin

1. Dejtat en av dina bästa kompisar? Nej. Men hånglat med.

2. Blivit kär vid första ögonkastet? Ja.

3. Fastnat med blicken i någons urringning? Det har jag säkert. Och i

skrevet. 

4. Fått ditt hjärta krossat? Ja.

5. Sagt att du älskar någon utan att mena det? Jag tror det. Fast jag

trodde nog att jag gjorde det då. 

6. Haft ett one night stand? Ja (väldigt 90-tal). 

7. Busringt till någon? Ja, det tror jag.

8. Stulit något? Ja. En penna kanske…

Sju spårlöst försvunna

1. Våren

2. Mitt kärleksliv

3. Strumpor

4. Min nyfikenhet

5. Gruset på golvet (jag dammsög ju)

6. Pengarna

7. Intresset för det mesta

Sex saker du gjort idag

 

- Promenerat i skogen

- Kollat min mail ca 100 ggr

- Pratat med herr Israel

- Duschat

- Pratat med Rille

- Tänkt att jag borde diska
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Fem favoritsaker utan rangordning

- Laptopen

- Stationära datorn

- Mina glasögon

- Mp3-spelaren

- Mobilen

Fyra personer du kan berätta allt för

- R

- RÅ

- Patsy

- Gucci

(det finns fler)

Tre val

Blått eller rött? Rött

Sommar eller vinter? Sommar

Choklad eller chips? Chips

Två saker att göra innan du dör

- Skaffa den perfekta kroppen

- Sluta ha ångest

En sak du ångrar

- En massa saker. Tyvärr. Men mest kanske att jag varit en dörrmatta

några gånger för mycket.

Feel the fear and do it anyway

10 apr 2007 22:23 
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Igår skickade jag in webbjobbet jag gjort och idag fick jag mail från

min uppdragsgivare.

“Ett kanonjobb” skrev hon.

Jag var naturligtvis så nervös att jag bara skummade igenom mailet. Ska

läsa det ordentligt imorgon.

Jag måste försöka tro lite mer på mig själv. Mitt självförtroende är så

tragiskt icke-existerande.

Jag kan. Jag kan. Jag kan.

Måste sova snart så jag orkar jobba imorgon. Men jag har inte riktigt

lust. Skulle hellre hångla eller nåt. När man väl fått smak på något…

Nåja.

noll åtta noll sju

11 apr 2007 07:59 

På jobbet.

SVT:s morgon-tv.

Småsurt kaffe (Nescafé slut igen).

Överglad kollega (”Min pojkvän är så underbar”).

Musarmen gör sig påmind tack vare den senaste veckans hårda arbete.

Solen tittar fram.

Mitt byxdrama har tvingat mig att ta på mig mina kamouflagebyxor

vilket lett till att jag känner mig som instängd i ett tält.

Idag skulle jag nog helst ligga på en filt i en solig park. Med många rara

vänner. Vad skulle du välja att göra?

Dagens mail

11 apr 2007 08:56 

Damn…how cute are u!

/Man, 32, Sundbyberg

Svar: Damn! I may be the cutest guy in town but I suck in bed. And I
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don’t mean that in a good way.

Fashionabel måste man icke vara. Men bekväm.

11 apr 2007 16:34 

Har ni tänkt på hur viktigt det är att man bär kläder man trivs i? När jag

har på mig något jag inte känner mig ok i sjunker hela jag ihop med en

stilla önskan om att bli osynlig.

Som idag. Kom hem efter jobbet och slängde av mig vinterjackan (som

ju fick lov att åka fram igen häromdagen) och drog på mig en ca år

1996 köpt (då oerhört snygg, poppis och dyr) tunn jacka. Det borde jag

inte ha gjort. Under hela min och Sebbes promenad ville jag kräkas av

min egen fulhet. Fy säger jag. Fy!

Man har ju inte tid att ligga i lä

12 apr 2007 07:12 

Igår blev jag uppvaktad av någon som jag faktiskt skulle kunna tänka

mig vilja gå på date med.

Och vi går upp i brygga av tacksamhet

12 apr 2007 13:24 

Nio månader och tre personalmöten senare fick vi äntligen en ny stol.

Pjuk

12 apr 2007 16:29 

Jag var så upprörd idag (på ett professionellt plan) att jag mådde fysiskt

illa och kräktes. Har aldrig upplevt det förut. Ni vet när man kommer

till insikt om någonting och hela ens syn på livet rubbas. Så där så man

blir yr. Så var det.

Jag är väldigt bra på att hålla saker inom mig men till slut måste det ut.

Om inte annat så rent fysiskt. Genom kräkningar exempelvis.
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(Tydligen.)

Hur ska jag nu gå vidare när inget var som jag trodde?

Dagens lärdom

12 apr 2007 20:21 

Kanske var det trots allt något jag åt. Kanske inte. Men jag har varit så

oerhört illamående sedan jag kräktes på jobbet. Är det något jag ogillar

att göra så är det just det.

Dessutom har jag sån vidrig ångest. Jag letade efter ett papper men

hittade istället en bunt som skulle användas som “bevismaterial” i en

grej för några år sedan. Något jag försökt förtränga så gott jag kunnat

men det kommer upp till ytan mellan varven. Som i fredags när jag

skrev ett fylleinlägg som tack och lov bara RSS-läsarna av denna blogg

hann ta del av. Så kan det gå. Usch.

För övrigt ska jag sluta utföra mina arbetsuppgifter med glans. Jag ska

knappt göra det jag får betalt för att göra eftersom det verkar paya off

bättre. Man hoppas in i det sista på att ens chefer ska ha koll på vad man

gör och hur man gör det men dessvärre är det inte så. Om ingen ser vad

man gör, gör man då något överhuvudtaget? Rent hypotetiskt?

Man får t ex stanna kvar efter ett möte för att få en tillsägelse om att

man inte utfört en syssla som andra på samma möte just uttryckligen

sagt sig strunta i. Kruxet i det hela var att för att ens kunna utföra denna

syssla var man tvungen att göra den strax f ö r e arbetstid (då det ej

registrerades). Vilket var vad jag + några till få ansvarsfulla gjorde.

Vilket alla visste. Utom cheferna.

Dessutom får man en tillsägelse för att man dag två gör vad man dag ett

blev tillsagd att göra. Vilket så klart leder till att man dag tre inte har en

aning om vad som förväntas av en - och mesig som man är gör man då

allt man kanske eventuellt kan väntas göra + gärna lite till

(initivativförmåga) medan andra gör absolut ingenting. Vilket i sin tur

leder till att man blir ifrågasatt; “varför gjorde du alla de sakerna?”

medan de som inte gjorde någonting alls inte får frågan “varför gjorde
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du absolut ingenting överhuvudtaget?”

Och lita inte på en muntlig överenskommelse. Aldrig. Tro inte att någon

vill dig väl eller bryr sig. De vill bara att du ska stanna så långt ner i

hierarkin som möjligt - knäpptyst hårt arbetande för minilön och noll

framtidsutsikter tills du går i pension.

Men å andra sidan skyller jag inte på någon annan än mig själv eftersom

jag är så jävla korkad att jag tror att rätt är rätt och fel är fel. Nu är dock

måttet rågat. Dessvärre är jag inte en sån som “klättrar uppåt och

sparkar neråt” men ta mig tusan - om jag inte kan sparka ska jag

åtminstone inte lyfta ett finger för att någon ovanför mig ska få ett

bättre liv.

Annars går jag under.

Håret fladdrar i vinden

13 apr 2007 10:51 

Jag har sovit dåligt de senaste veckorna och visste att det skulle bli

värre i natt så jag grävde i lådorna och fann min vän från depretiden;

Theralen. Henne kan man lita på. Man somnar som en stock men är

tyvärr väldigt groggy dagen därpå. Jag minns hur jag fick gå igenom

alla de vanligaste sömnmedlen innan jag kom till ett som faktiskt

fungerade och heller inte gav outhärdliga biverkningar (som stickningar

i benen).

Men nu är jag vaken och nypromenerad. Hej och hå.

Han reste sig på nio, dammade av sig, kammade håret och gick

västerut

13 apr 2007 11:11 

Nej, jag ska inte låta mig nedslås. Det går i alla fall väldigt bra med

webbprojektet. Uppdragsgivaren är mer än nöjd och vi har en bra

kontakt. Skönt att känna sig uppskattad och få a) feedback inkl.
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konstruktiv kritik (vilket saknas till 100% på andra jobbet) b)

uppmuntran.

Brum brum sa symaskinen

13 apr 2007 15:21 

Jag skrev en gång att jag aldrig kommer bli professor i matematik. Idag

har jag lärt mig att jag inte kommer bli skräddare heller.

Fy bubblan vilket slitgöra. Tråkigt är det också.

Medelhavsvärmen drar in över Sthlm

14 apr 2007 11:08 

Jag har aldrig förstått det där med julgranar. Först släpar man in dem

(galet), två veckor senare kastar man ut dem på gatan (bilden) där de

blir liggande i månad efter månad. Människan är en idiot svår att

greppa.

Jag blev väckt av telefonen i morse.

- Hej, du ringde nyss.

- Nej.

- Jo.

- Nej. Jag låg i sängen och Sebbe i fönstret. Telefonen låg på

vardagsrumsbordet så ingen av oss rörde telefonen.

- Konstigt.

*Klick*

Sedan sov jag ett par timmar till.

Jeansmums

14 apr 2007 18:55 

Jag och R sydde ett nytt gosedjur åt Sebbe. Av ett par avlagda jeans den

här gången, för maximal livslängd. Jag kan dock konstatera att jeanstyg

smakar lika smarrigt som allt annat. Och är lika lättuggat.
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Nu vet jag inte vad jag ska hitta på. Sebbe är som lyckligast när han får

ligga och dominera ett gosedjur ju. (Vem är inte det…)

"I Want Muscles", som Diana Ross sjöng

15 apr 2007 23:00 

Jag testade en sån där magtränare häromdagen. En sån som man skjuter

framför sig på golvet. Jag gjorde kanske fem (!) övningar och har haft

extrem träningsvärk i muskler jag inte visste jag hade i två dagar nu.

Måste nog köpa mig en sån.

Spagge

16 apr 2007 17:17 

Idag fick Sebbehjärtat smaka på spagetti. Gissa om han hade pastatrådar

över hela huvudet och framförallt invirade i öronen. Det blev till att gå

ut och borsta loss sedan.

O, Herren! Är det min tur snart?

16 apr 2007 20:36 

Jag har lite ångest emellanåt. Alla mina syskon är gifta/sambos och har

barn. Till och med den tio år yngre lillasystern. Och jag? Sitter här med

min (älskade) hund. Jag känner mig liksom redo för parmiddagar och

avkopplande parsemestrar på inte så festliga resmål. Frustrerande. Och

en frustrerad man finner ingen kärlek.

Tisdag morgon

17 apr 2007 11:47 

Jobbig natt. Somnade vid sextiden! Aargh. Tur att jag är ledig - bortsett

från ett möte kl. 15.

Det låg ett brev på hallmattan. “Slynan” (det känns som jag borde börja

kalla honom något annat men jag vet inte vad. Och det var ändå han
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som kallade sig “Slyna” först) hade skickat en fräsig inbjudan till en

butiksöppning nästa vecka.

Hmm… Trevligt med gammal hederlig uppvaktning om inte annat.

Creep

17 apr 2007 12:01 

Jaha. Då var årets första fästing bortplockad från Sebbe. Fy! Mycket

klarar jag av men fästingar.. De är nog bland det äckligaste jag vet.

(Och jag vet mycket.)

Möte

17 apr 2007 18:49 

Hemma igen. Mötet var det bästa på evigheter. Kort (bara 1 h 30 min),

informativt och ganska glatt. Och för en gångs skull åt jag kakor och

drack ramlösa. Det är inte alls likt mig.

Ont i magen idag. Och så är jag trött tack vare min sömnlösa natt. Men

det reder sig.

När jag rör musen

18 apr 2007 11:21 

Jag har en ny fin musmatta med Natacha Peyre på. Hon har mycket

framgångsrikt modellat för vår främsta produkt på jobbet. Nu finns hon

i mitt hem med sitt stora (!) blonda hår, sina fylliga läppar och sin

enorma byst. Och varje gång jag rör musen påminns jag om att jag inte

är heterofil.

Living in a box

18 apr 2007 16:46 

Jag kan inte gå ut för p*rrgrannen står och polerar sin båge på gården.

Jag orkar inte prata väder med honom varje dag.
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Boll

18 apr 2007 17:29 

Vi lyckades smita ut bakvägen till slut. Sebbe och jag var ute och

kastade boll, men hu så kallt det är helt plötsligt.

M:ö

18 apr 2007 21:59 

Om livet inte blir roligare snart flyttar jag till Malmö eller nåt.

Lista

19 apr 2007 10:52 

Tror du att Victoria blir drottning? Nej.

Vem är din favorit i Desperate housewives? Jag har gått från Bree till

Gabrielle.

Handlar du helst på IKEA, MIO, eller grovsoprummet? IKEA.

Har du varit i Rotterdam? Nej. Men i s-Hertogenbosch!

Hur röstade du i euro omröstningen? Ja. Ska det vara så ska det vara.

Skulle du kunna publicera ditt telefonnummer på bloggen? Nej.

Har du VISA eller Mastercard? VISA.

Sex utomhus eller inomhus? Varken eller.

Stolt över just nu? Att jag uppfostrat Sebbe väl.

Rädd för just nu? Sjukdomar. Se två rader upp.

Har du någonsin varit på en läderklubb? Nej.

Vem ringde du senast och den svarade inte? Minns ej. Använder

ytterst sällan telefon.

Kommer det gå bra för the Ark i ESC? De hamnar på plats nummer

12.

Har du en fast anställning? Ja. Sedan 1995.

Amerika eller England? England.

Betalar du TV-licens? Har jag TV?
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Talar du grekiska? Nej, men gärna med greker.

Och jag är trots allt vegetarian

19 apr 2007 14:02 

Idag känner jag mig som ett stycke kött.

X-faktor

19 apr 2007 16:22 

De där exen som kallt dumpat mig - de kommer alltid tillbaka med

svansen där drulen borde vara. 

Sjung, min vän!

19 apr 2007 16:43 

Jag har nog levt ensam lite för länge nu. Inte nog med att jag konstant

talar med mig själv - för att variera mig har jag börjat sjunga det jag

tidigare sade. Är jag nedstämd går jag upp en tonart. Livet blir mycket

roligare. Try it - you’ll like it!

X-faktor volym 2

19 apr 2007 21:09 

Den utlösande faktorn till mitt förrförra inlägg var att Nickepicke, en 

skönhet jag dejtade 2003, hörde av sig till mig idag. Efter fyra års

tystnad. Och håll i er nu - han undrade, lite apropå så där, om jag vill ha

barn!

Jag kunde ej svara på frågan men vi hade (precis som då för fyra år

sedan) ett väldigt långt och trevligt samtal.

Talk to the hand

20 apr 2007 11:33 
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Far ringde och sa att jag inte ska oroa mig över mitt

med-mig-själv-pratande. “Jag är likadan”, sa han, “och min far i sin tur

var likadan”.

Det var skönt att höra.

Hjärtattack + egopump

20 apr 2007 16:05 

Jag är förmodligen stans räddaste man. På topp-tio ligger jag

åtminstone! Jag var i färd med att förhandla (nåja) fram en lön för mitt

webbjobb och när jag mailat in mitt önskemål gick jag som på nålar och

vågade inte kolla min mail. När jag till slut gjorde det och såg att jag

fått svar höll jag på att gå sönder av nervositet. En vacker dag kommer

jag få en hjärtattack. Tills dess tänker jag blogga.

Mitt önskemål accepterades för övrigt.

Jag måste bara blåsa upp mitt ego lite så här kommer dagens mail:

Det är ju helt obegripligt hur en så söt kille som du kan gå och vara

singel. Wish you the best…

Bliss and bless

/Man 34, Eskilstuna

Jag svarade inte så här: Jag vill inte vara SÖT! Jag vill vara SEXIG! Jag

vill VARA SEX PÅ TVÅ BEN! (Ev. fyra om du har tur.)

Morgontanke

21 apr 2007 07:04 

Jag tänker ofta på att jag inte skulle klara av att bo i en stad som inte

ligger vid havet. Skulle känna mig instängd. Det känns som havet är en

möjlig flyktväg på något sätt. Måste vara psykologiskt.
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10 dängor

21 apr 2007 07:30 

10 spontana favoritdängor:

* Dolly Parton “Here You Come Again”

* Madonna “Frozen”

* Barbi Benton “San Diego Serenade”

* Melanie C “Northern Star”

* Nina Simone “Ain’t Got No/I Got Life”

* Björk “All Is Full Of Love”

* George Michael “I Can’t Make You Love Me”

* Dana International “Lama Katavta Li Shir?”

* Spice Girls “Viva Forever”

* Kylie “Put Yourself In My Place”

Oj, oj. Åtta kvinnor, en transsexuell och en bög. Wow.

“Att skriva om musik är som att dansa om arkitektur”.

Patrik Dahlbom, Hufvudstadsbladet.

Healthy?

21 apr 2007 10:10 

Jag vaknade i natt av att jag hade jätteont inne i magen någonstans.

Alltså inte i själva magen utan någon annanstans där inne. Det gjorde så

ont. Lite som kramp. Kände fortfarande av det när jag klev upp 05:30

men nu har det gått över. Tack och lov.

För övrigt har jag kommit fram till att jag är glutenintolerant. Har

misstänkt det ganska länge men nu har jag nog accepterat det också.

Annars är jag ganska frisk, vad jag vet. Bortsett från allergi mot vissa

pälsdjur, astma samt ett gäng psykiska åkommor (well, well).
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Ha en bra kväll

21 apr 2007 14:03 

Om en knapp timme ska jag åka hem och njuta av en ledig kväll +

morgondag. Jag har bestämt mig för att ta min kropp och gå och skaka

loss på Lino i afton (det är bra att ha förmögna vänner så här helgen

före lön) så vill du bjuda upp till dans (du för) är du hjärtans

välkommen.

Mys och gos.

Jo… Jag tänkte på en sak

21 apr 2007 20:55 

Jag hade lite djupa tankar igen. Mitt recept på att bli av med ångest och

annat otrevligt;

om man verkligen lever sitt liv som om varje dag vore den sista har man

ju faktiskt ingenting att oroa sig för. Fatta vilken befrielse. Det låter

som en klyscha men jag ska faktiskt försöka leva mer så.

Jag menar; vad är vitsen med att jag oroar mig för (exempelvis) att få

cancer senare i livet om jag blir överkörd imorgon? Det vore väl ett

slöseri med tid om något.

En natt på stan

22 apr 2007 13:14 

Vilken härlig kväll. Jag var på mitt bästa humör (förutom en stund på

slutet då jag var mycket bitter, men det gick över) och Lino visade sin

bästa sida. Träffade en massa härliga människor (såna med humor) men

mest av allt träffade jag Z som jag dejtade förra sommaren. Z är

förmodligen snyggast i stan.

Happy måndag

23 apr 2007 07:05 
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Igår låg jag och halvsov hela dagen. Trött efter lördagens eskapader och

med en fet förkylning på väg att blomma ut. Såg löjliga filmer på

Hallmark varvade med nyhetssändningar om franska presidentvalet. Å,

jag älskar val! (Jag skulle röstat på Ségolène Royal så klart.)

Har just kommit till jobbet. Promenerade i det trista vädret. Är det

varmt? Är det kallt? Regnar det? Skiner solen?

Singelfrågor

23 apr 2007 08:05 

Jag hittade en singellista hos snart ettårige Ponte.

Du och din partner ska köpa ert första hus tillsammans. Vad bör ni

tänka på?

Att huset inte ligger för långt från stan. Att kommunikationerna är

strålande då jag inte har något körkort.

Du och din partner har varit ihop i fyra år. De senaste månaderna

har sexlivet varit helt dött. Vad gör du?

Åker på semester.

 

Din partner är hypokondriker och både han/hon och katten har

alla krämpor. Vad gör du?

Gläds över att jag träffat någon som är värre än jag själv.

 

Din partner spenderar 100% mer än du av era gemensamma

pengar. Vad gör du?

Ber honom skärpa sig.

 

Din partner är alkoholist. Vad gör du?

Tar en drink. Nej. Jag vet inte. Hoppas han inser det och slutar dricka.

 

Din partner är infertil. Hur reagerar du?

Jag reagerar nog inte alls.
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Din partner har inte svenska som modersmål. Lär du dig språket?

Eftersom jag är en sucker för språk vill jag så klart lära mig lite

vardagsfraser. Been there done that fler än en gång (portugisiska,

franska, polska, spanska). Vid ett långlånglångvarigt förhållande vill jag

lära mig språket helt och hållet.

 

Din partner har en puckad idé om att gifta sig på stranden men du

vill gifta dig i kyrkan. Vad blir det?

Stranden är ingen puckad idé så jag hakar på.

 

Vem för dig till altaret?

Sebbe.

Sånt händer bara när man har feberfrossa

23 apr 2007 19:38 

Jag låg i soffan och gled in och ut ur drömmarnas värld. Ömsom yrade

jag. Eftersom jag var svag och tråkig blev Sebbe sur och urinerade på

golvet. När jag sedan orkade mig upp för att torka golvet sprayade jag

ajax på fläcken. Det var bara det att jag höll flaskan åt fel håll så jag

sprutade rakt i mitt eget ansikte i allmänhet och in i mina av chock

vidöppna ögon i synnerhet. Det sved. Men mest luktade jag

rengöringsmedel. Usch.

Osorterade febertankar

24 apr 2007 11:49 

Jag ska inte älta mitt sjukdomstillstånd men kan inflika att jag sovit så

mycket och underbart välgörande har det varit.

Ikväll skulle ju jag gå på den där flashiga butiksinvigningen men nu blir

det ju tyvärr inte så.
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Idag fick jag min första lönespecifikation för webbjobbet. Jag är ganska

stolt över det. Att jag lyckats göra något jag velat göra. Mer sånt.

Nu ska jag fortsätta kurera mig. Måste ju ändå titta ut i världen mellan

varven för att se vad som står på.

Musik i huvudet

25 apr 2007 01:42 

Vaknade en sväng så här mitt i natten och sjöng på min favorit ur årets

Mello. Var tvungen att lyssna på låten för att få den ur huvudet. Så ja.

Nu ska jag försöka sova igen. Verona “La Musica”.

Jobblista

26 apr 2007 09:54 

Vill du bli chef? Bara min egen.

Har du haft sex på jobbet? Verkligen inte.

Förutom Sverige, vilket land skulle du vilja arbeta i? Vilket

europeiskt land som helst.

Behöver fackets makt försvagas i Sverige? Det har jag verkligen

ingen uppfattning om.

Säger du vad du tycker på jobbet? Om det inte är fler än tre personer

i rummet.

Vad är det första verktyg du som chef för interninformationen

skulle installera? Ehem. Väl fungerande datorer överlag. Med

uppdaterade virusskydd. Och möjlighet att defragmentera.

Tror du på jämlikhet mellan könen? Ja. Är detta en kuggfråga?

Har du stulit från jobbet? Inget som jag inte jobbat för och därmed

med råge förtjänat.

Har du fuskat med lönen? Nej.

Har du blivit förälskad på jobbet? Ja, faktiskt. Aldrig igen.

Vet du något riktigt smaskigt om en kollega som du aldrig har

berättat? Jag vet en massa smaskigheter men allt publicerades i mitt
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magasin TM då jag ännu hade tid för det. Det kanske är därför vi är så

täta på jobbet…

Klubbefterlysning

26 apr 2007 10:53 

Tiden då jag visste allt om stadens klubbar är sedan länge förbi.

Nu undrar min otroligt kärlekskranke vän Hetero-Jompa om det finns

någon het, mixad klubb i Sthlm just nu. På så vis skulle vi slippa bråka

om vart vi ska gå i sommar. På så vis skulle vi båda kunna få till det.

Jag kommer inte på någon sådan klubb. Finns det en?

Hårig yngling

26 apr 2007 13:53 

Så här var det. 

Jag hade bestämt mig för att skaffa en ljusbrun, somrig hårfärg. För att

få ett så bra resultat som möjligt (inte för mörkt) blekte jag först mitt

hår. Bestämde mig för att låta håret vila i ett par dagar innan jag smällde

i nästa färg och har således gått runt med jätteblont hår idag. Jag var på

Systemet på lunchen (vin till helgens eventuella picknick) och

ungtuppen bakom kassan sa; “Är du över 25?” “Jag är 32″, svarade jag

och myste inombords. Jag har ju haft lite åldersångest de senaste

månaderna. När jag sedan kom tillbaka till kontoret hade min

vän/kollega PG dykt upp. Han om någon har sett mig i alla tänkbara

frisyrer och färger och nu satt han där mittemot mig och sa; “Asså hallå!

Du ser mycket yngre ut när du är blond. 10 år bara… svisch! Borta!

Dessutom passar du i det. Det ser naturligt ut på dig”.

Alltså blir det ingen ljusbrun, somrig färg just nu. Istället behåller jag

min ungdom. Den sitter ju uppenbarligen i håret.
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Some salted nuts, sir?

27 apr 2007 08:46 

Jaha, det var fredag och jag sitter här på jobbet och bländas av strålarna

som letar sig in trots neddragna persienner. Lite diskret sänder jag ut

tankar och önskemål. Rakt ut i universum. “Svara snart”.

Jag tror inte jag bloggade om det men herr Israel var ju tvungen att

avboka sin resa då det begav sig. Nu har han dock en ny tripp

inplanerad. Den här gången får han sällskap av en ljuv, judisk dam så de

ska bo på hotell. Närmare bestämt på ett hotell bredvid en glob nära

mig… En dryg månad har jag på mig att lära mig tala flytande

hebreiska. (Det går bra, mycket tack vare Eurofivestar - “Hey, hey, mr

Israel”.) Tsss…

Well, well. Nu ska jag fortsätta jobba till tonerna av Scooch “Flying

The Flag (For You)”.

Eftersom

28 apr 2007 03:50 

ni undrar. Jag är hemma. Nykter och fin.

Jag blev uppvaktad av en och annan och det är så sorgligt när man

kommit så långt att när en fyllerist tar i en med sina packade fingrar så

känner man; “Å, mänsklig kontakt - wow”. Då har det gått gör långt. Så

är det att vara 30+ och singel. Anything goes.

Röda ögon

28 apr 2007 12:36 

Hahaha. Vilka konstiga saker man skriver när man är “nykter och fin”.

;)

Jag kände mig en smula despo igår och visste att jag var kapabel att
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göra saker jag skulle ångra så jag gick hem. Mycket moget.

Idag gör vi ett nytt försök.

Nu ut för en stund i gröngräset.

Dagens mail

28 apr 2007 13:26 

En kille med humor, det är alltid roligt.

Bra musiksmak dessutom! Skulle du varit 19 hade vi absolut varit bästa

kompisar!

/Gosse, 18, Vänersborg

Svar: Ja. Bästisar! Du får återkomma när du har hår på ryggen.

Våga våga

29 apr 2007 04:38 

Jag är hemma och jag är välmående. Hade en händelserik kväll. Jag var

till och med lite vågad… Det du.

Kärleksblogg

29 apr 2007 16:17 

Jag älskar min blogg. Jag har träffat så många hääärliga människor tack

vare den. Umgås ju nästan uteslutande med bloggare numera. Och det

känns som att de som känner mig genom bloggen känner mig på riktigt.

Så det så.

Semester

30 apr 2007 09:12 

Jag är väldigt dålig på att fatta beslut. Vanliga vardagsbeslut. Idag ska

jag bestämma mig för när jag vill ha semester. Hur ska jag kunna veta

det? Jag har aldrig haft någon lång semester utan bara en dag här och en
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dag där men jag tänker nog ändra på det i år. Eller ska jag? Jag vet inte.

Nu ska jag kolla min kalender och försöka komma fram till något som

känns bra.

Dofter, lemmar och grabben runt hörnet

30 apr 2007 14:04 

Igår kväll när jag och Sebbe skulle gå ut doftade det sommarregn - det

hade visst regnat lite - och det finns inte mycket som slår doften av just

sommarregn. Det är nog det bästa med att bli äldre och mindre hysterisk

- man uppskattar det lilla i livet.

 

Det var bara en parentes. Detta inlägg skulle egentligen heta Dagens

mail som idag (på Communityt) kom från en man som skrev;

“Vi sågs ju på fest eller nått …XX kompisar….tusan ja vad Mikas

platta är bra…jag rekar den till alla.. Glad Valborg! /XX”

 

Jag har ingen aning om vad han pratade om och han hade ju ingen

ansiktsbild utan visade enbart sin lem. När jag sedan frågade hur han

såg ut (dvs “skicka en bild och låt mig se om jag minns dig”) svarade

han bara; “Ja.. Lite mörkt kort hår”.

Det sa mig verkligen jättemycket.

En sak till; det jobbar en underbar yngling i kiosken runt hörnet från

jobbet. Jag blir så glad när jag går dit. Idag log - eller till och med

skrattade - jag när jag gick därifrån. Ja. Han är snygg också.

Valborg och semester

01 maj 2007 07:05 

Jag hoppas ni fått en överdos av brasor, töntiga sånger och annat larvigt.

Jag har svårt för helger, högtider och kollektiv fylla så jag satt hemma

igår och såg på senaste Ugly Betty + två senaste avsnitten av Desperate

Housewives. Alla klagar på att den senare av dessa två blivit ack så kass

på senare tid men jag håller inte alls med. Jag blev för övrigt ovanligt
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tårögd under båda serierna. *Snyft så vackert*

Idag är Sebbe med mig på jobbet och i morse när vi gick till t-banan

(man promenerar inte genom stan morgonen efter valborg, fatta så mkt

krossat glas det ligger överallt) fastnade vi ett tag vid en dam med hund

och höll på att missa tåget. När vi kom upp på perrongen hade dörrarna

just stängts. Som tur var såg föraren oss och han undrade om vi skulle

med. “Kom då”. “Tack”, pep jag. Lite jobbigt. Jag är ju aldrig sen. Det

hela slutade i alla fall med att vi kom till jobbet alldeles för tidigt

eftersom vi råkat hinna med ett tidigare tåg. Så vi har suttit här ett bra

tag redan.

Jag lyckades fylla i min semesteransökan igår. Det blir tre veckor på

raken i augusti och ett par spridda skurar; dels nästa vecka

(”Eurovisionsemester”) samt när herr Israel hälsar på om en dryg månad

(”judisk semester”).

Mitt liv är så innehållsrikt och fantastiskt spännande…

Tidigt, tidigt

02 maj 2007 07:49 

Äntligen vardag. Röda dagar går mig på nerverna oavsett om jag jobbar

eller inte. Blä! I morse vaknade jag innan klockan ringde och hann göra

lite saker jag skjutit på framtiden väldigt länge. Som till exempel att

tömma goodiebagen som delades ut på den där butiksöppningen jag inte

kunde gå på då jag var sjuk. Fick alltså en goodiebag i alla fall, med en

massa krämer och hårbös.

Ring ring

02 maj 2007 09:42 

Jag avskyr att telefonera men jag lyckades börja denna dag med att

ringa ett samtal jag skjutit upp i två och en halv vecka. Bra gjort. Men

det var dessvärre den lättare delen av det hela.
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A fag’s gotta do what a fag’s gotta do

02 maj 2007 14:06 

Det jobbiga med att ha ett “konstnärligt” arbete är att har man ingen

inspiration kan man inte jobba. Gör man det ändå blir allting fult och

dåligt och nästa dag får man göra om allting.

Blä.

Inspiration - kom till mig.

Jag packar ihop mina saker och går hem.

Dagens mail

02 maj 2007 17:10 

You are so cute. Can I see you in boots?

/Man, 29, Madrid

Svar: Por qué?

Från noll till 100

03 maj 2007 08:21 

Dagarna går så snabbt just nu. Det känns som jag inte hinner göra något

och när jag väl skulle hinna orkar jag inte. Ibland är jag så trött att jag

sluter ögonen och tar en panikpowernap när jag är ute med Sebbe och

han stannar för att nosa.

Metro skriver idag att bara 3% sover åtta timmar per natt och att 25%

uppger att jobbstress håller dem vakna. You can count me in. Just nu

håller inte jobbstress mig vaken, utan snarare en mer personlig stress.

Livet ska vara en fest ju. Eller?

Världsläget

04 maj 2007 07:00 
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Jag behöver kärlek och respekt som alla andra.

Mer kärlek i världen.

Och diskodans.

50 frågor

04 maj 2007 12:31 

I morse talade jag med en man jag eventuellt vill gifta mig med.

Eftersom mina frågor till honom var många och fräsiga fick de följa

med som lista till bloggen. Varsågoda, känn er utmanande. Fungerar

lika bra för män som kvinnor, oavsett läggning. Framförallt fråga

nummer 26.

Här är listan för simpel kopiering.

Mina egna svar finns längre ner.

01 Vad är det bästa med dig?

02 Vad är det näst bästa med dig?

03 Vad är det sämsta med dig?

04 Hur var du som barn?

05 Har du bra kontakt med din familj?

06 När hånglade du med en man första gången?

07 Har du varit intim med en kvinna?

08 Har du varit kär?

09 Hur långt var/är ditt hittills längsta förhållande?

10 Hur stora fötter har du?

11 Hur ofta filar du dem?

12 (m) eller (kd)?

13 När var du riktigt full senast?

14 När ångrade du senast något du gjorde på fyllan?

15 När dansade du senast?

16 Följer du någon TV-serie?

17 Vilket stjärntecken är du född i?

18 Vad gjorde du nyårsafton 1999?
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19 Vilken roll hade du i skolan?

20 Boxers, briefs eller tanga?

21 Vart vill du åka på storstadssemester?

22 Vart vill du åka på solsemester?

23 Vill du gifta dig?

24 Vill du ha barn?

25 Hur långa ögonfransar har du?

26 Hur håriga ben har du?

27 Brukar du bada på sommaren?

28 Älskar du alla former av sport?

29 Vilken skiva/download köpte du senast?

30 Är du för ung för att äga vinylskivor?

31 Lyssnar du på radio? Vilken kanal?

32 Är du med i någon fackförening?

33 Gillar du parmesan?

34 Har du gjort något kriminellt?

35 Knarkar du?

36 Vad heter din bästis?

37 Vad är det första du gör på morgonen (jobbdag)?

38 Vad är det första du gör på morgonen (ledig dag)?

39 Vad är det sista du gör innan du somnar?

40 Vad äter du oftast till lunch?

41 När åt du kött senast?

42 Är du en van porrklubbsbesökare?

43 När hiv-testade du dig senast?

44 Sopsorterar du flitigt?

45 Hur många koppar kaffe dricker du en vanlig vardag?

46 Är du med i någon förening/organisation?

47 Har du några allergier/handikapp?

48 När besökte du ett gym senast?

49 Äger du en cykel?

50 Prenumererar du på någon tidning/något magasin?

Mina svar:
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01 Min humor.

02 Min snällhet.

03 Min lathet.

04 Introvert.

05 Bättre än någonsin.

06 När jag var 17.

07 Ja.

08 Ja. Tre gånger tror jag.

09 2 år (tre gånger).

10 42½

11 Varje torsdag.

12 (kd) även om det tar emot.

13 För tre veckor sedan.

14 För tre veckor sedan.

15 I lördags.

16 Desperate Housewives, Ugly Betty och Grey’s Anatomy (på nätet).

17 Stenbockens.

18 Jag fyllde 25 och firade på Münchenbryggeriet med PG och MM.

19 Den konstiga, tysta typen.

20 Briefs.

21 Alltid Madrid men är just nu mest sugen på Berlin.

22 Alltid Spanien men är just nu mest sugen på Kroatien.

23 Jag har gått från ja till nej till ja.

24 Jag vet ej.

25 Ganska långa faktiskt!

26 Rikligt.

27 Aldrig.

28 Verkligen inte.

29 ESC-skivan. Beställde Björk idag.

30 Verkligen inte. Jag har min 80-talssamling därhemma.

31 Aldrig.

32 HTF. Men ska just gå ur.

33 Jag älskar parmesan!

34 Något litet har jag nog gjort.
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35 Nej.

36 Rille.

37 Klär på mig och går ut med Sebbe.

38 Klär på mig och går ut med Sebbe.

39 Kollar att plånbok + ev. SL-kort ligger i hallen.

40 Pasta, champinjoner, kryddig crème fraiche och parmesan.

41 Jag åt en korv på en fest 1997.

42 O nej.

43 När jag blev tillsammans med mitt ex för snart två år sedan.

44 Ja.

45 Tre-fyra.

46 Amnesty, Republikanska föreningen.

47 Allergi mot vissa pälsdjur. Något krokig rygg (orsakar ofta smärta).

Ev. glutenintolerans.

48 För tre månader sedan. Tränade dock inte.

49 Ja! En gråmetallic Crescent.

50 Illustrerad Vetenskap + Hundsport.

Upp och ner och upp… Och ner

05 maj 2007 07:21 

Ljuva lördag! Arbetar idag och jag hade gärna varit ledig. Blev

“utbjuden” igår och det hade varit så härligt att vara lite spontan och

säga “ja, gärna” men nu är det som det är med detta eviga helgjobbande.

För övrigt börjar jag (på allvar) tro att jag är manodepressiv (som min

syrra) - ena stunden är jag jättenere och en timme senare är jag i extas.

Oerhört jobbigt.

Dagens mail

05 maj 2007 08:55 

Kan du tipsa om någon riktigt välhängd kille här på communityt?

/Man, 34, Sthlm
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Svar: -

Old people och dagdrömmar

05 maj 2007 14:01 

Jag är så uttråkad här på jobbet just nu. Visst, jag jobbar med Gucci och

det är lovely. Massören som hyrt in sig på kontoret har oerhört roliga

kunder på lördagar. Tänk er väldigt gamla människor. Så gamla att de

har svårt att gå. De är lite förvirrade också och så vinkar de till mig

bakom ett glasfönster. Och de hittar inte utgången.

Svammel.

 

Uttåkad är jag hursomhelst och snart ska jag promenera hem.

Under tiden drömmer jag mig bort. Jag tänker mig en lagom varm

sommarkväll på en filt i en grön park. Fåglar kvittrar och långt bort hörs

stadens sorl. Vännerna skrattar och pimplar vin. Kanske grillar vi också

(jag en marinerad quornfilé med potatissallad till). Sebbe ligger nöjd i

gräset och tuggar på ett ben. Och så en hunk. Det finns alltid en hunk

med i mina dagdrömmar. Jag tror jag har huvudet i hans knä. Jag ligger

nämligen ner. Och han har blå slitna jeans och ett randigt blåvitt linne

och solglasögon och svart hår och han gillar mina vänner och mina

vänner gillar honom. Och han är rar mot Sebbe. Och han skrattar och

har ganska fylliga läppar och vita tänder. Å, hur länge ska jag behöva

drömma?

Ris, please

05 maj 2007 19:24 

Sebbe och jag promenerade hem från city och R kom förbi, märkbart

bakis men vid gott mod. En trevlig pratstund en lördageftermiddag

gjorde gott för själen. Nu blir det ris och morotsbiffar. Hoppas ni har en

ljuvlig kväll, allihop. Speciellt ni som på min inrådan dricker öl på

Strindbergs Cafés uteservering i Helsingfors. Å, så underbart ni har det!
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Jag tror jag såg mannen jag beskrev i mitt förra inlägg. Jag och Sebbe

kom gående längs Götgatan och i korsningen Götgatan/Folkungagatan

dök han upp. Bakom hörnet. Bara så där. Han var vacker.

Rastlöshet

05 maj 2007 21:03 

Lördagkväll i hemmet - lagom spännande.

Tänk om jag missar något. Tänk om Detta Är Kvällen Då Något

Underbart Händer och jag missar det. Nej, så kan det ju inte vara. För

att det ska kunna hända mig måste jag ju vara på plats och det är jag

bevisligen inte. Alltså väntar det till nästa lördag. Så måste det ju

fungera. Hoppas jag.

Med sommaren kommer karlarna

06 maj 2007 07:11 

Det som är kul när man är singel är att man aldrig vet hur det slutar

(=spänning). Och ju äldre man blir desto kräsnare blir man. “Nästa gång

måste det hålla” är ett mantra som går på repeat i huvudet. De senaste

veckorna har hursomhelst friarna av en för mig helt okänd anledning

flockats som aldrig förr.

Här är männen i mitt liv och vad som är bra/mindre bra med dem;

De som är på:

Gyminstruktören

+ Den latinske gyminstruktören låter ju som en våt dröm. Dessutom

glad i hundar och trevlig och alert. Han verkar inte heller alltför

medveten om att han är en hunk. Talar skånska.

- Nyskild.

Aktivisten

+ Vänsteraktivisten är inte bara vegetarian. Han delar även min humor
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och verkar ha sunda (enligt mig) värderingar. Ev. väldigt bra

pojkvänsmaterial.

- Lite för lik mig?

Socialsekreteraren

+ Mörk sydamerikan i mogen ålder. Verkar genuint snäll utan att vara

mesig. Rolig och sympatisk. Och intresserad.

- Övermogen? För latinsk i sitt sätt (dvs överdrivet romantiserande när

han egentligen bara vill ha lite action mellan lakanen)?

Avskrivna fall:

Rultan

+ Mycket trevlig och uppenbart intresserad.

- Jag är ledsen, men jag klarar inte av fetma. Något syrlig attityd.

Använder ord som “diskret”.

Studenten

+ Kul, smart kille med fördelaktigt yttre.

- Har bara varit “ute” i ett år, dvs är som ett barn i en leksaksaffär. Jag

kan bara inte handskas med “oerfarna”.

Lights! Camera! Action!

06 maj 2007 09:06 

Socialsekreteraren hörde just av sig. Han vill “bjuda mig på vin

någonstans i city ikväll”.

Å, jag älskar när de tar initiativ. Och ännu mer när de gör det snabbt. I

love snabba puckar och raka rör.

Snabbrapport

06 maj 2007 16:20 

Jag tror han sprang förbi mitt hus alldeles nyss! Han var jättelik honom
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jag tänker på. Har aldrig sett honom förut och vips sprang han förbi och

han tittade upp mot mitt fönster (en trappa upp)! Han hade slitna blå

jeans och nån randig sak på överkroppen och solglasögon och svart

(väldigt kort) hår.

Å, kom upp på kaffe, yngling!

Hallå! Nu går han förbi åt andra hållet! Han + vänner picknickar på

gräsmattan runt hörnet! WOW!

För övrigt: Nu har jag en veckas semester - bara så där. Paniksemester

kallar jag det för. Känner mig väldigt utarbetad och humöret har gått

upp och ner som en sol på FFWD så jag drog i bromsen och kved; “jag

behöver vara ledig några dagar”. Så semester blev det.

En försmak av sommaren

06 maj 2007 19:34 

Jag och Sebbe har varit på date.

Vi träffade “Socialsekreteraren” vid Medborgarplatsen och drack rödvin

i en park. Han var hemskt trevlig och både stiligare och roligare än jag

hade kunnat tro. Dessutom älskade han Sebbe! Han hade med sig mat

(eftersom han suttit ute och läst hela dagen) och frågade om jag ville ha

men det var kyckling så jag tackade nej. Då skar han upp en rejäl bit åt

Sebbe som glupskt glufsade i sig.

Det var en sådan kontrast till Dansken som jag dejtade i januari - han

som var hemma hos mig och fick för sig att han skulle gå just när det

började hetta till - med motiveringen att jag gav Sebbe mer

uppmärksamhet än honom. Loser och bitch. Jag tror iofs att det var ett

svepskäl. Egentligen tyckte han nog att jag hade för lite muskler/var för

fet. Bara en känsla jag fick.

Hursomhelst var det en mycket trevlig date och jag fick en försmak av

sommaren; vin och mys i gröngräset - exakt vad jag önskar och

behöver.
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Sätt er ner ska ni få höra

07 maj 2007 17:37 

Idag har jag sparkat på en fotboll! Det var första gången på (minst) 15

år! Sebbe och jag var ute och en fotboll kom rullande mot oss. I vanliga

fall får slynglarna vars boll det är komma och hämta den själva men

idag kände jag mig en smula wild and crazy så jag sparkade iväg den.

Och det blev en snygg spark kan jag lova! Kanske har jag en

fotbollsspelare i mig (upphetsande tanke för övrigt)!

Å, det är så härligt att vara riktigt vardagsgrabbig mellan varven.

Uppdatering [dating]

07 maj 2007 23:12 

Okej, mannen från den lyckade dejten igår börjar gå mig på nerverna.

Snacka om att vara PÅ. Mail + SMS kommer stup i kvarten och till slut

frågar han; “Tycker du att jag är för på?” Jag svarar; “Jag vill ta det

LUGNT och SANSAT.” Varpå han frågar; “Vad gör du på onsdag kl

17, du kanske vill komma hem till mig och lära känna mig bättre?”

BLÄ.

Då fylls åtminstone jag av en “låt mig vara-känsla”.

Jag har för övrigt haft kontakt med “Gyminstruktören” hela dagen.

Mycket trevlig.

Och nyss hörde “Aktivisten” av sig. Han har varit bortrest över helgen

men nu är han hemma igen. “Kram” skrev han. Tihihi.

Förresten är det så himla märkligt att karlarna alltid kommer i flock.

Har knappt haft en endast liten date på ett helt år och nu står de i kö

utanför min paradvåning. Typ.
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Farväl lata dagar

08 maj 2007 10:19 

Jag fick ett paket med posten. Det innehåller en massa material till

webbjobbet som jag måste gå igenom idag.

Jag kysser mina lata dagar farväl.

Brudar och billig bira

08 maj 2007 20:07 

Å, det är så härligt när det händer saker man inte hade en aning om

skulle hända när man vaknade på morgonen (om det är bra saker vill

säga). Nu ska jag iväg på heterosexkrog med Jompa. Ni vet ett sådant

där ställe dit män och kvinnor går för att först berusa sig och sedan

eventuellt knyta nya kontakter. Ska försöka finna en kvinna åt Jompa.

Jag citerar honom; “Jag älskar kvinnor men jag är så fasligt rädd för

dem”.

Då rycker jag in.

Var är brudarna?

09 maj 2007 12:49 

Nu är jag hemma/vaken igen.

:-O

Trevlig kväll igår. Det gick väl sådär med Jompas brudar.

Naturligtvis fick jag den briljanta idén att ringa “Aktivisten” mitt i

natten. Sluddrade in något på hans telefonsvarare (vi har aldrig talat i

telefon). Nu vågar jag knappt kolla min mail.

Bullshit

09 maj 2007 21:23 

Aftonbladets Markus Larsson: “Det snackas inte jättemycket om The
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Ark och det beror inte på gruppen utan på Sverige. Folk är vana vid att

det kommer en bra låt från Sverige så de räknar med det och ger oss inte

så mycket uppmärksamhet”.

HAHAHA. HAHAHAHA.

Porr från Polen (polacker är väldigt heta för övrigt) (I should know

- med tanke på mina ex)

10 maj 2007 03:09 

Oj, jag har visst inte gått och lagt mig ännu - men jag har ju faktiskt

semester. Sitter och kollar klipp från repetitionerna i Eurovision. Alltså

- jag gillar den polska låten [egentligen] men det känns så ofräscht med

brudar i bur. Och jag ogillar starkt när man sjunger “Let’s party, you’ve

got the right to party”. Very tacky.

Och om jag - som trots allt är mer eller mindre homosexuell

(förmodligen mer) - inte kan slita ögonen från sångerskans

icke-existerande klänning så kan man ju undra om heterosarna kommer

koncentrera sig på henne eller låten. Men allvarligt talat; jag kan nästan

skymta hennes klitors (ja, jag vet var den sitter - jag är mycket erfaren

även på den punkten*).

Och jag har faktiskt börjat gilla Edsilia Rombleys låt On Top Of The

World (Nederländerna). Det känns så skönt med en gammaldags

“schlager” mitt i alla fantasifulla nummer. Och Danmarks låt - mycket

trevlig. Men han är ju en sådan tråkig och ful druga.

Såg en intervju med finska Hanna Pakarinen - å, vad hon verkar trevlig

och fin. Kram på henne.

Ikväll är det dags för semifinalen. Jag är nervös så klart. Min höjdpunkt

på året är Eurovision. Så har det varit sedan 1982. Godnatt.

*Nu tog jag kanske i en smula.
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Konsert?

11 maj 2007 14:47 

Jag - som ju har semester nu - har just mötts av ryktet att min

arbetsgivare ska ta med oss arma anställda och se George Michael på

stadion den 29 juni.

Molitva + date

11 maj 2007 20:14 

Jag måste bara säga att Serbiens låt är i särklass bäst.

SÅ vacker och som en bonus oerhört lesbisk.

Min lista kommer imorgon. Nu ska jag snart gå på date* och sedan

eventuellt på klubb med R.

*Lite osäkert just nu eftersom det verkar som att han tror att han ska få

knulla. Eller så skojade han bara till det. Vi får se.

Tack

12 maj 2007 02:33 

Okej. Dejten gick bra. Men jag är så pass vuxen nu att jag omedelbart

känner om det finns “något” eller ej och idag fanns där ingenting, trots

oerhört trevligt sällskap. En bra sak med att bli äldre; man vet vad man

vill och kan säga “tack, men nej tack”.

Årets viktigaste dag har just börjat (sovmorgon)

12 maj 2007 12:10 

Lördag! ESC! HURRA!

Jag och Sebbe var ute och vi träffade Pudelkvinnan. Hon är en

medelålders oerhört ärtig dam som ser ut som en sådan som har en
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pudel vid namn Tracy. Och det är just vad hon har det.

Hon pratade bebisspråk med Sebbe och sa sedan till mig; “Vilken

oerhört glad hund du har. Positiv!”

Jag ler för mig själv. Sebbe är en “glad och positiv” hund. :-)

Å, jag måste rekommendera stans godaste fyllemat. Igår gick jag förbi

Jerusalem på Götgatan och köpte en “meny nummer fem”. Vegomix

eller något liknande heter den. Otroligt gott. Det tyckte Sebbe också.

Angående dejten så måste jag inflika att det är nog så att jag måste

träffa någon som är äldre. Åtminstone inte yngre. Ibland känns det som

att det är förvånansvärt stor skillnad mellan 26 och 32.

Molitva

13 maj 2007 01:21 

Vad var det jag sa. Serbien vann.

Hade en underbar kväll på krogen.

Godnatt.

Flopp

13 maj 2007 11:33 

Det är oerhört underhållande att läsa dagens tidningar.

Så här enkelt är det: The Arks låt är inte bra.

Det är vad vi schlagerfjollor sagt från dag ett.

Ni borde lyssnat på oss.

Och vi borde - som vi sagt sedan dag ett - skickat Cara Mia.

P.E.D.

13 maj 2007 15:03 

Tråkig dag.

Eurofivestar förklarar det så bra.
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Post Eurovision Depression.

Vad ska dagen nu fyllas med?

Grått och tyst är det också.

Och en propp gick idag. Och det var första gången sedan jag fick ett

sånt där nytt, modernt proppskåp. Visste inte vad jag skulle ta mig till

men jag vevade runt lite på knapparna och vips fungerade allt igen.

Måndag morgon

14 maj 2007 07:00 

I morse när jag och Sebbe var ute mötte vi hurtig kvinna.

“Godmorgon”, sa hon käckt. “Godmorgon”, svarade jag med

whiskyröst.

Sånt är alltid trevligt.

Jag längtar efter min soffa

14 maj 2007 10:08 

Det känns som om jag sprungit ett maraton. Kroppen är verkligen trött

efter helgen (som ju inte betydde mycket vila) och skriker efter

ryggläge. “Snart, min vän”, säger jag uppmuntrande, “snart går vi hem

och vilar”.

Det var en dag i maj

14 maj 2007 19:08 

Kom hem från jobbet. Somnade i soffan (inte populärt hos Sebbe).

Vaknade. Var ute. Såg just senaste Desperate Housewives (mycket

rörande). Åt havregrynsgröt. Sånt är livet.

Jobbig kund

15 maj 2007 07:34 

Jag blev just kallad “lilla gubben” (sagt med en mycket överlägsen ton)



 

121
 

av en sådan där jobbig person som vill verka viktig. Som säkerligen

skriver menlösa insändare till alla möjliga tidningar och som alltid har

en åsikt om allt. Idag hade hon fel beträffande en datingtjänst vi har på

menyn, men hon fortsatte tjata med sin gnälliga röst.

Vissa människor är bara jobbiga. Det är bara att acceptera. Om man

ignorerar dem ett tag lugnar de ned sig. Sedan tacklar man dem med

humor. Det gjorde jag just. Tanten kröp till korset och önskade mig

både en trevlig dag + kommande helg. Jag önskade henne lycka till med

herrarna.

Vi gillar inte stressmoment

15 maj 2007 11:44 

Eftersom jag lätt blir stressad nuförtiden och i och med att jag redan gått

in i den där berömda väggen en gång (för snart två år sedan) försöker

jag minimera alla situationer/saker som stressar mig. Mitt bästa tips är;

sluta kolla mailen.

Tidigare kollade jag min inkorg (eller snarare inkorgar) stup i kvarten.

Nu gör jag det bara några gånger om dagen - och endast på arbetstid.

Kvällar och lediga dagar låter jag helt och hållet bli. Mycket bra knep.

Rekommenderas.

En annan grej jag börjat med är att eftersom jag blir förvånansvärt

stressad när städ.. förlåt lokalvårdaren (en mycket trevlig kvinna)

kommer till kontoret och far och flänger som en vind från väst tar jag

numera lunch direkt när hon kliver innanför dörren. Jag ger mig ut på

stan och strosar och filosoferar tills hon är färdig.

Ett tredje tips; lyssna inte på radio (annat än kanske Lugna Favoriter -

laidback och bra). Radiopratarna är så oerhört hysteriska och

gapiga=hög stressfaktor (för att inte tala om all eländig rapmusik som

spelas överallt).

Det var dagens tips det.

Let’s get physical
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16 maj 2007 07:07 

Idag ska vi vara personliga.

Igår efter jobbet traskade jag iväg till Södersjukhuset. Det var dags för

den årliga helundersökningen. Nu är ju jag sannerligen inte känd för att

ha ett vidlyftigt sexualliv men jag kollar mig varje vår i alla fall. Den

obehagliga känslan av att få pinnar uppstoppade i alla möjliga

kroppsöppningar samt synen av dessa blodfyllda rör övervinns lätt av

den härliga känsla man uppfylls av efteråt när man känner sig frisk,

fräsch och redo för nya äventyr. Tänk om alla tog sitt ansvar. Tänk så 

mysigt vi skulle kunna ha det.

Så iväg och kolla er allihop så har vi en riktigt härlig sommar

tillsammans.

När jag för en gångs skull gick och lade mig i tid

16 maj 2007 09:54 

Jag som hade tänkt sova ut ordentligt i natt blev besviken.

Först väcktes jag av Sebbe. Vet inte varför men han rusade iväg och

satte sig och tittade ut genom vardagsrumsfönstret. Han satt där och

morrade aggressivt åt jag vet inte vad. När jag väl somnat vaknade jag

igen av att jag hade fruktansvärt ont i magen. Det kändes ungefär som

om jag hade en fyrkantig, snurrande träkloss i magen. Varje gång den

slog ett varv gjorde det så ont att jag vek mig dubbel.

Så det blev inte mycket sömn i natt och jag sitter här med mörka ringar

under ögonen, huvudvärk och fortfarande magont.

Tillstånd

17 maj 2007 07:16 

Min sjuksköterskevän kom förbi igår och såg mig våndas i soffan. “Du

har nog magkatarr”, sa han, så nu gäller;

- mat på regelbundna tider

- ej starkt kryddad mat (jobbigast att avstå från på denna lista)*
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- ingen alkohol

- inga stressmoment

- mer sömn

*Chilikryddor ska paradoxalt nog vara fördelaktiga vid magkatarr.

Lista

17 maj 2007 07:57 

En person jag aldrig glömmer

Min första (och enda) flickvän.

En bok som gjort ett starkt intryck på mig

“Mitt Liv” (Marilyn Monroe).

En hemsk upplevelse

När jag blev misshandlad.

En rolig händelse

Alla roliga resor.

Mitt bästa semesterminne

Första chartern! Med MM och PG i Spanien. Allt hände!

Mitt värsta semesterminne

Köpenhamn med ett ex. Han var sur och sotis hela tiden.

En måltid jag minns

Indisk mat en majkväll 2003, med Lilla J på Söder.

Ett barndomsminne

När jag klädde min syster i dockkläder och hon mimade till

Madonnalåtar.

Så skulle vilja bo…

I en liten, liten villa i närförort.

När jag var riktigt rädd

Alla gånger jag passerat skräniga/påverkade ungdomar.

En person som jag beundrar

Min syster som gör lite som hon vill.

En film jag minns

“Bitter Moon” (Roman Polanski).
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"Hot latino stud, 8 inches, well built, extremely wealthy, kind to

animals" wants you now!

17 maj 2007 12:58 

SMS från “Socialsekreteraren“. Han vill att jag ska följa med på fest på

lördag. Eftersom han är latino är inte frågan “vill du följa med på fest?”

utan “ska du följa med på fest i Gröndal eller i Norrköping? Jag står för

resekostnaderna”.

Jag vet inte.

Tänker inte åka till Norrköping i alla fall. Jag vet inte. Vi får se.

Men det var då ett himla tjat

18 maj 2007 12:21 

Jag fick ett brev. “Vad är det här för kul?”, tänkte jag men blev mäkta

besviken när jag slet upp kuvertet. Ännu en gång Jehovas! Den senaste

månaderna har de a) ringt på min dörr b) stoppat mig på gatan c) och nu

skickat ett brev till mig.

Jag blir så trött. Och sur. LÅT MIG VARA! Jag är INTE intresserad av

er och ni är INTE intresserade av att ha en liten schlagerfjolla i er

församling.

Jag har en tro. En egen tro som jag kommit fram till alldeles på egen

hand. Tänk om fler gjorde så istället för att låta sig hjärntvättas av all

världens religioner som inte för mycket gott med sig. Min Gud är

genomgod och kul. Hon är naturen och jorden och kärleken och ljuset.

Och hon har satt mig till den här världen som den jag är. Av en

anledning jag ännu inte lyckats klura ut (men jag är på god väg).

Min Gud låter mig göra vad jag vill så länge jag inte skadar något annat

levande väsen. Min Gud tycker det är kul att jag tar ett glas en

fredagkväll och går ut och dansar diskodans tills jag svettas. Min Gud

har humor - ganska vulgär och rolig humor. Och hon gav den till mig

som en stor, fin gåva. Min Gud finns överallt och jag är så oerhört trött

på folk som “talar i Guds namn” eller i största allmänhet gör saker “i
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Guds namn”. Gör saker i ert eget namn istället och sluta gömma er

bakom Gud. Fegisar.

Vila

20 maj 2007 10:34 

En hemmakväll var precis vad jag behövde. Tackade nej till både

“Socialsekreterarens” fest samt att följa med pågarna ut. Låg i soffan

med Sebbe och såg Michaelangelos kod på SVT1. Mycket intressant

och lagom spännande för en lördagskväll.

Skönt med en god natts sömn, trots att pågarna ringde och väckte mig

när de var på väg hem vid fyratiden..

"Suddenly Monday appears again, where is the weekend? I lost it

again"

21 maj 2007 07:01 

Ny härlig vecka och igår blev det inte mycket bloggat.

Njöt av solen (mest inomhus i ärlighetens namn) och tog en

långpromme med Sebbe och R. Jag hade t-shirtpremiär och dagen till

ära klädde jag mig i min chockrosa Kylie-t-shirt. Såg fem avsnitt av

underbara serien Dirt. Åt vegokorv och pommes. Men mest av allt hade

jag ångest efter att ha mördat en snigel. Kvällen innan promenerade jag

och Sebbe längs lillstigen som leder från hemmet till hundängen. Jag

noterade en jättesnigel med ett jättehus på ryggen som var på väg att

korsa stigen och jag tänkte; “rappa på nu, lilla snigel så du hinner över

innan någon trampar på dig”. 20 minuter senare när vi var på väg

tillbaka hem hörde jag plötsligt ett krasande ljud under min högra sko

och jag förstod genast. “Å nej!” skrek jag. Det var mycket traumatiskt.

Sebbe har för övrigt upptäckt att det finns myror. De är mycket

intressanta. Jag vill inte ens tänka på hur många myror jag trampar ihjäl

dagligen.

Ut med det bara
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21 maj 2007 11:46 

Igår lämnade jag min espressomaskin i grovsoprummet. Den fick mig

att tänka på mitt ex nämligen.

Förra veckan gjorde jag mig av med en tjusig kandelaber som jag för

många herrans år sedan fick av en kvinna jag senare kom att känna

hatiska känslor för. Jag tänkte på henne varje gång jag såg den.

Ja, jag har känslomässig storstädning just nu.

Rekommenderas.

Here we go again

21 maj 2007 22:09 

Varför tänker jag på Honom?

Det är trots allt måndag.

Och jag är nykter.

Datorn är full av sk*t

22 maj 2007 11:50 

Vi har väldigt crappiga datorer på jobbet och de är överfulla av virus.

Tyvärr har jag inte behörighet nog att uppdatera virusprogrammen och

jag sade till den ansvarige för ett halvår sedan; “kan du vänligen

uppdatera dem alternativt ge någon annan, exempelvis mig, behörighet

att göra det?”

Som vanligt blev svaret något svammel i stil med “jaja”.

Idag kollade jag om något hade hänt men virusprogrammen var inte

uppdaterade på 438 (!) dagar. Jag hittar dagligen sisådär 20-30

virus/trojaner i mina datorer hemma så jag vågar inte ens tänka på hur

nedlusade jobbdatorerna är*.

Ska jag säga till en gång till?

Eller ska jag strunta i det och när allt brakar ihop säga “vad var det jag

sa”?

Jag har väldigt svårt för att låta sådant här passera men jag är ännu
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tröttare på att alltid ta ansvar när jag aldrig någonsin får något för det.

*Hemma uppdaterar jag mina virusprogram (3 stycken) minst varannan

dag.

Let’s get physical del 2

22 maj 2007 19:23 

Jag var ju på så kallad helundersökning förra veckan och idag var jag på

Södersjukhuset för återbesök. Inga sjukdomar fanns att finna i min

fräscha kropp. Kom så hånglar vi loss.

2 år senare

22 maj 2007 21:03 

Jag har bloggat dagligen i två år nu, kom jag just på. Och lite drygt ett

helt år på denna adress. Satt och kollade tillbaka lite och det är en sörja

av dating, jobb, fest, musik, familj, depression, hundar och allmänt om

singellivets glädjeämnen + tristess. Precis som det ska vara. Alltså

fortsätter jag ett år till. Lite klokare. Mycket gladare.

Stockholm eller Västergötlands skogar?

23 maj 2007 07:30 

Nu har jag en massa beslut att fatta igen. Och som jag sagt tidigare är

beslutsfattande inte min starka sida.

Vad ska jag göra på min semester? Ska jag skippa Sthlm Pride och åka

långt ut på landet och hälsa på min bror istället? Ska jag samtidigt - när

jag har potentiella hundvakter - passa på att åka på en tripp någonstans?

Kanske en panikcharter? Kanske blir det så. Det låter ganska

spännande.

Kajsa

23 maj 2007 19:26 
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Jag har en ny kompis. Jag vet inte vad hon heter men hon har en sexårig

blandrashund som heter Kajsa. Tjejen bor på min gata och vi träffades

första gången häromdagen. Hon är någon typ av rockbrud - svartrockare

kanske. Vi sprang på varandra nyss. Hon kom trippande med en påse

full av choklad (Marabous frukt & mandel) och öl (”that’s my kind of

girl” tänkte jag då). Vi umgicks ett tag medan hundarna våra sprang

runt, runt och jagade varandra. Trevlig tös. Trevlig hund.

Jag älskar nätet

24 maj 2007 11:10 

Jag har suttit och chattat med herr Tel Aviv non stop i fyra timmar och

tio minuter nu. Jag vet inte vad det är med dessa gossar men de älskar

mig och jag älskar dem.

Internet är den bästa uppfinningen någonsin. Jag menar; man loggar in

på morgonen och säger saker som “God morgon, vad händer i Tel Aviv

en dag som denna?” Hur lovely som helst.

Förmögenheten var försvunnen i ett drygt dygn

24 maj 2007 16:17 

Jag var en av dem som drabbades av Nordeatrasslet insåg jag idag.

Loggade in på banken och fick en smärre chock då mitt saldo plötsligt

stod på minussidan (jag är mycket ordningsam på denna punkt).

Mailade genast herr Bankdirektör och till min stora förvåning var

problemet ur världen bara två timmar senare. Det var bra. Men vad är

det med Nordea som har trassel efter trassel efter intrång efter

lurendrejeri. Skärpning, tack.

Dagens mail (Varning för pryda)

24 maj 2007 20:27 

Skulle kanske ha kunnat tänka mig att råknulla dig just nu om jag inte
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varit så ofattbart trogen.

/Man, 31, Oslo

Svar: Det var ett fint mail. Och jag menar det.

Reningsprocess

25 maj 2007 19:15 

Nä, jag orkade inte ha kvar mitt hår den här gången heller. Det är så

himla jobbigt och det tar sån tid och man ska ha massa gegga i som

kliar och gör att man konstant känner sig smutsig. Så jag klev in i

badrummet och rakade av mig eländet.

Det är väldigt renande att raka av sig håret. Speciellt om man mår

dåligt. Då blir det en nystart av det hela. Testa själva.

Kyss mig, korkskalle

26 maj 2007 00:39 

Så… Jag tog en (3) öl med Aronbaby (som för övrigt har perfekta

tänder). Min mobil ringde (det var herr Hundvakt) så jag gick ut på

gatan i Gamla Stan och där stod Z (som jag dejtade och dumpade förra

sommaren, för nytillkomna läsare) och rökte. Han lutade sin sexiga

kropp mot byggnaden och medan jag talade i telefon gick jag fram och

lutade mig mot honom och han välkomnade mig och halv-höll-om-mig.

Sedan pratade vi lite och innan jag gick kysste jag honom (ganska

bestämt) på de perfekta östeuropeiska läpparna och han log.

Han är så vacker. Men han är inte min man, tyvärr.

Det var bara det. Godnatt.

Min personliga assistent/butler/slav

26 maj 2007 17:32 

När jag kom hem från jobbet satt Sebbe och herr Hundvakt ute på

gården och väntade. Sebbe sov borta i natt nämligen. Nu ligger
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Hundvakten och sover på soffan och Sebbe i sin tur sover på

köksgolvet. Börjar undra om båda två var ute och klubbade i natt - de

verkar lika trötta.

Hundvakten är även min alltiallo. Det var han som lagade

dammsugarsladden (som Sebbe bet av). Han brukar alltid hitta något att

skruva ihop hemma hos mig. Idag fick han byta glödlampa i den

jobbiga lampan i hallen. Man måste skruva isär den och hålla på så det

är tur att den nya energisnåla glödlampan - enligt Hundvaktens

beräkningar (jag kan ju inte räkna) - ska hålla i tre-fyra år!

Jag skrattade hursomhelst åt det faktum att alltid när jag ger

Hundvakten ett arbete att utföra hittar han alltid “extrauppgifter”. “Det

blir så när man har prestationsångest”, sa han.

Vid närmare eftertanke förtjänar han faktiskt en tupplur på soffan min.

Arbetsveckan lider mot sitt slut

27 maj 2007 07:13 

Veckans sjunde och sista arbetsdag är äntligen här. Jag har iofs ett

fräsigt intro att göra till hemsidan + lite andra justeringar som jag och

uppdragsgivaren kom fram till under fredagens långa telefonmöte. Men

allt det där kan jag göra hemifrån och framförallt; jag behöver inte kliva

upp 05:30!

Synd bara att jag sedan igår haft panikont i halsen. Hoppas det går över

till ikväll för då ska det firas i det Kimska hemmet.

Idag undrar jag vad tonårsungar gör ute på gatorna i Sthlm city en

söndagmorgon kl 06:30. Har de inget bättre för sig än att supa, knarka,

vandalisera och sprida klamydia? Jag skulle aldrig låta mina glin härja

runt i stan hela nätterna. Skräniga och störiga är de också och jag är

uppriktigt rädd för dem.

Idag minsann

28 maj 2007 12:42 
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Han: Vilken underbar kropp du har.

Jag: Jaså.

Han: Du är skum.

Jag: Lite kanske.

Muffinsbesök

28 maj 2007 17:46 

Idag har jag haft besök av min vän Tysken. Han hade med sig muffins

och jag är en muffinsälskare. Hade inte ätit några på mycket länge. Inte

sedan jag och mitt ex avslutade vårt stormiga förhållande faktiskt. Det

kändes lite som vår grej. Vi bakade ofta muffins nämligen. Nu kanske

jag kan koppla ihop dem med Tysken istället.

Känner att jag måste påpeka att detta inlägg på intet sätt kan kopplas

ihop med mitt förra. Tysken är mycket gift, you know.

Trevligt med besök. Man träffar så många roliga genom bloggen.

Rus

28 maj 2007 18:55 

Livet känns väldigt bra ikväll.

Underbar känsla.

Folk är galna del 143 876

29 maj 2007 11:09 

Tänk att det i Europa minns myndigheter som lägger ner tid på att

undersöka om en av Teletubbiesarna är gay; “Om opassande attityder

uppmuntras måste vi reagera”, säger den polska barnombudsmannen.

Det anses nämligen vara homofilt av den lila Teletubbiesen att bära

handväska (för det är ju det som kännetecknar en homoman? Det eviga

bärandet av en damig handväska…)

Samtidigt attackeras homofolk i Moskva. I Stockholm blir en kvinna

anställd hos RFSL slagen med en yxa i huvudet. I USA klär
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sektmedlemmar sina barn i t-shirts med texten “Gud hatar bögar”.

Visst är det en charmig värld vi lever i! Och folk orkar ifrågasätta vår

årliga parad.

Bim 2

29 maj 2007 15:18 

Nu träffade vi Bim igen. Mitt i skogen. Hon är verkligen söt på något

vis.

Det finns inte mycket som slår den ljuva känslan som infinner sig när

Sebbe och jag varit på långpromme i skogen och vi kommer hem trötta

och svettiga och jag hoppar in i duschen. Det är så härligt.

När jag är färdig ligger Sebbe på badrumsmattan och sover.

Sedan äter jag sallad och dricker en massa vatten.

Jag var dock inte otrevlig (så klart)

29 maj 2007 20:27 

Jag fick ett mail från en 19-åring idag. Han bad mig hjälpa honom att

“släta ut huden” samt ge honom “mer lyster” på en bild. Jag förklarade

att han var slät nog och sa åt honom att veta hut.

To do ledig dag nummer 3

30 maj 2007 09:31 

Om jag publicerar en to do-lista igen kanske lata jag faktiskt får något

gjort idag.

- Ring Lindexmannen och be om bilder + ev. filmen*

- Ring tandläkaren* (stängt, lämnade meddelande)

- Ring veterinären* (fick tid imorgon)

- Boka tvättstuga
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- Tvätta om det fanns ledig tid (håller på)

- Leta upp det där scriptet (hittade ett annat)

- Köp två frimärken och posta de där två blanketterna som legat på

köksbordet i veckor

- Klipp Sebbes klor

- Avlägsna tovan bakom Sebbes högra öra

- Bada Sebbe efter långpromme

- Dammsug (köket)

- Påbörja golvskurandet med den nyinköpta gammaldags

skurborsten (köket)

- Ring MM om kvällen

- Diska

- Handla mat (salladsfri dag)

(Fet stil: utfört)

*Observera att jag, som har telefonskräck, började dagen med att ringa

tre samtal!

Lunchpaus

30 maj 2007 14:33 

Jag är så nöjd!

Hade ett mac-till-pc-problem (tror jag) med några bilder (till

webbjobbet) och jag lyckades lösa det idag - efter en veckas klurande.

Det krävdes bara en plug ins-nedladdning och lite smart pånyttsparande

så var dilemmat ur världen. Ibland är det enklare än man tror att lösa

tekniska problem.

Annars har det ju gått bra med listan min. Får se hur det blir med

golvskureriet (visst är det mycket roligare att säga så än att säga

golvskurandet!?) eftersom jag lyckades hitta en ledig tvättid.

Var också och handlade SL-kort och åkte till Guppet (Gullmarsplan)

och handlade vegopytt + lite annat samt slank in på Systemet och köpte

ett par burkar tjeckiskt öl. Tänkte, om jag orkar efter denna maratondag,
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gå på dans i afton då jag kommer jobba hela helgen igen.

Jag har också kommit på att jag förmodligen är lite mer kinky än jag

tidigare trott.

Mer om det - kanske - en annan gång.

Ny era

31 maj 2007 13:37 

Idag byter denna blogg namn från Shameless till… mitt namn.

*Fanfarer och sporadiska applåder*

Välkomna.

På besök hos fru Veterinär

31 maj 2007 16:42 

Vi kom just hem från veterinären - en mycket trevlig kvinna med stort,

burrigt hår.

När vi klev in i väntrummet satt där två hundar i ungefär samma storlek

som Sebbe och det blev ett himla liv på de två andra. Jag var mycket

stolt över hunden min som var tyst och coolt lät sig nosas på. Lika lugn

var han inte när han fick se sprutan (det var dags för vaccinering, alltså).

Han såg mycket stressad ut och ställde sig på baktassarna och lade

framtassarna på min (oerhört breda) bringa - som för att söka skydd. Jag

blev mycket rörd så klart. Ännu mer rörd blev jag då Sebbe såg in i

mina ögon när jag talade till honom med lugn röst. Han visste att jag

inte skulle låta något hemskt hända honom så han lugnade ner sig och

fick till slut sin spruta.

Han är så fantastiskt fin.

Damerna och jag

01 jun 2007 07:13 

Jag kom till jobbet och möttes av en vän och kollega. Hon mötte mig i
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dörren och jag slogs nästan omkull av hennes sex appeal. Hon har

vackert ansikte (perfekt make up kl 06:50 en fredagmorgon), blont hår

(lite k-rufs), djup urringning (rejäla tits) och en mycket välsvarvad

kropp. De långa slanka benen mynnar ut i ett par porröda stilettklackar.

Inte konstigt att karlarna står i kö för att få uppvakta denna donna. En

bra sak med att vara lagd åt andra hållet är att man får klämma på och

mysa med damer utan att det blir porrigt. Utan att bli sedd som en ful

gubbe.

Nu väntar jag på nästa kollega - den mörka skönheten. Amazonen.

Dock utan stilettklackar.

Edit: Amazonkollegan har ganska vassa klackar hon också.

Damerna och jag del 2

02 jun 2007 10:57 

Min korta, oerhört yppiga kollega kliver in på kontoret i sandaletter med

sylvassa mördarklackar.

- Du ser så sensuell ut, flåsar jag gubbigt.

- Jag tror jag är fertil just nu. Det är nog därför, svarar hon.

Visitors

02 jun 2007 12:13 

Min kära syster anlände igår till Sverige efter ett år i Ungern. Det första

hon + karl + dotter gjorde när de kört över Öresundsbron var att stanna

och köpa chips och godis (”Fatta! Riktigt lösgodis!”). “Ikväll ska jag

basta”, jublar hon. “Det har jag sett fram emot i flera månader”.

På måndag kommer de till Stockholm och hälsar på mig i ett par dagar

innan de åker vidare till Finland. Mycket trevligt. Jag har ju ytterst

sällan besök. Och om en vecka kommer herr Israel. Det är mycket nu.

Sport = patetiskt
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03 jun 2007 07:20 

Jag visste väl att det var något slags fotbollsmatch igår och när jag

kollar dagens tidningar är jag så glad att jag inte är intresserad av det

patetiska eländet.

Men guuuu! Heterokarlar! Väx upp. Se på oss schlagerfjollor; inte

saboterar vi Eurovision! Inte kastar vi flaskor eller stormar scenen. Och

framförallt - inte slår vi sönder stan efteråt. Eller varandra.

Jag har tänkt på…

03 jun 2007 10:56 

Jag har tänkt på det här med kontaktannonser (jag jobbar ju i

branschen). Är det inte lite tossigt när de är kryddade med väldigt

specifika önskemål? Exempelvis denna: “bla bla bla… Du bör vara

man, mörkhårig och viril. Gärna svart bodybuilder…”

Missförstå mig inte - det är ju trevligt om man vet vad man vill ha men

utsikterna för att denna 52-åriga västeråsbo kommer träffa en svart

bodybuilder (som dessutom är intresserad av “konst, disco, soul,

electro” och… “möbler”) är väl inte så där jättelysande.

Tänk om man blir tillsammans med någon som uttryckligen önskat sig

något man själv inte kunde leva upp till - är inte risken ganska stor att

man med jämna mellanrum känner “jo, jag är ju trevlig… men jag är ju

ingen svart bodybuilder direkt…”?

Jag skulle iaf ha komplex.

Men å andra sidan är ju inte mitt självförtroende det bästa heller.

Ingen vilodag här inte

03 jun 2007 19:30 

Inte nog med att jag tokstädar - jag toktvättar också! Till och med

vardagsrumsgardinerna ligger i tvättmaskinen. Inte illa. Men vad gör

man inte när lillasyster kommer på besök! Jag vill ju visa att jag är
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seriös.

Som grädde på moset kommer snart Hundvakten förbi för att bli klippt!

Och det var väl 50 grader i tvätteriet

03 jun 2007 23:10 

 

Äntligen färdig med tvätten! Fatta att jag tvättade gardinerna! Och

sofföverdraget! Och kuddar! Och två täcken! Och alla handdukar jag

äger!

Har inte hunnit städa klart då jag klippte hår. Hundvakten blev fin och

nöjd och vi avslutade det hela med söndagspizza framför andra halvan

av sista Six Feet Under.

Nu varvar jag ner framför datorn. Måste bli trött så jag kan sova och

kliva upp halv sex igen. Lång dag imorgon.

Sov gott.

Vi ses vid Zinkensdamm

04 jun 2007 07:12 

Eftersom homofobin frodas, både i Sverige och utomlands, och folk på

allvar inte verkar förstå att en människa bara önskar få kära ner sig i en

karl/dam, hur han/hon vill, och då ha samma rättigheter som någon

Lars-Gunnar och Britt-Marie, har jag nu bestämt mig för att gå på Sthlm

Pride i år. Jag övervägde som bekant att resa bort istället eftersom jag

inte hade särskilt kul på förra årets festival. I år går jag dock inte dit för

att ha kul, utan snarare för att stödja mina ljuva bröder och systrar i

fjärran land. Inte så fjärran förresten. Det räcker med Polen, Lettland &

CO.

Så - vi ses i parken. Både snyggare, gladare och mer politiska än

någonsin.

Kajsas matte

04 jun 2007 19:31 
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Ni minns kanske min nya vän; rockbruden på min gata. Nu har vi setts

igen. Lika trevligt som förra gången men jag vet fortfarande inte vad

hon heter och vice versa. Däremot vet hon att min hund heter Sebbe och

jag vet att hennes heter Kajsa. Imorgon får hon hem en ny valp - en

papillontös! Hon visade bild och allt. Mysigt.

Sitter och väntar på syster + fam. De är på väg har jag fått höra.

De är här

04 jun 2007 21:23 

Nu har syrran anlänt så jag önskar fortsatt god afton.

Imorgon ska jag berätta om när jag upplevde Hitchcocks Fåglarna!

Tandläkardrama

05 jun 2007 10:16 

Så jag började dagen med att gå till tandläkaren. Hade så ont i natt. Det

konstiga var att jag hade ont både i över- och underkäken. Det visade

sig att jag inte hade några hål - däremot en tandköttsinflammation.

Ursprungligen bokade jag min tandläkartid för att en bit av en rotfylld

tand lossnat men den ville de inte göra något åt idag. Är det inte

märkligt att när man ringer och bokar en tid “för att jag vill få en

rotfylld tand lagad” eller “jag har ett hål som jag vill få lagat” - att man

ändå alltid bara får komma på undersökning för att därefter boka en ny

tid för att få felet åtgärdat!? Om man vet vad problemet är, kan man inte

åtgärda det direkt då? Är det ytterligare ett sätt att suga åt sig cash?

Eller vad!? Mycket irriterande. Speciellt då man, som jag, inte kan gå

ifrån jobbet hur som helst utan måste ta ut semestedagar för sådana här

saker.

Nu ska vi strosa ner till Söder. Ikväll berättar jag om fågeldramat.

 

Stockholm låg som vackrast framför våra fötter

05 jun 2007 16:43
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Hemma efter äventyr på stan. Vi promenerade (i hettan) till Skanstull

och strosade runt. Handlade mat på Jerusalem på Götgatan. Jag kan

verkligen - vilket jag gjort en gång tidigare - rekommendera meny

nummer 5: Vegmix. Satt i gröngräset och åt och det var så somrigt.

Stockholm visade sina bästa sidor med sol och glada vackra människor.

Kände mig en smula stolt då syrrans karl inte varit här tidigare. Syrran

däremot är ju en van stockholmsresenär och pridebesökare. Min

guddotter är en oerhört världsvan ettåring… Promenerade vidare för

glass i Gamla Stan och shopping i city. Sedan satte vi oss på t-banan

hemåt och här är vi nu. Det är sommar.

Fågeldramat

Jag var ute med Sebbe igår kväll och två måsar (?) cirkulerade ovanför

oss. De lät som 400 och stämningen var mycker aggressiv. Har aldrig

känt så förut - jag var faktiskt rädd! Det satt en katt på vägen och jag

såg hur en av måsarna tog sats och attackerade den stackars katten som

dock hann undan med andan i halsen. Mycket läskigt. Vi skyndade hem

och stängde alla fönster.

I morse förresten kom det en helikopter flygande på mycket låg höjd.

Den landade (!) här utanför huset (!). På gräsplätten. Den stod där ett

par minuter och flög sedan vidare. Mycket otippat en tisdagsmorgon.

Och så tar vi tillbaka flaggan från nynassar och

nationaldemokrater

06 jun 2007 07:09 

Idag firar vi landet vårt. Jag har alltid haft lite svårt för patriotism och

nationalism och nationer i allmänhet men har hängt ut en flagga på

balkongen (på samma sätt som jag hänger ut regnbågsflaggan vissa

dagar varje år). Är, som ni kanske förstått vid det här laget, inte så

mycket för traditioner utan skapar helst mina egna. Här är några punkter

värda att fira en dag som denna:
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Idag firar jag att jag bor i en del av världen…

- som är fri

- där folk i allmänhet är relativt liberala och öppensinnade

- där vi har en ombudsman mot diskriminering pga sexuell läggning

- där vi sedan länge är miljömedvetna

- som har fyra härliga årstider

- där vi har en massa god utländsk mat…

- …och andra bra utländska saker

- där kyrkan är separerad från staten

- där kranvattnet är drickbart

- där våra grannländer är våra vänner (inga misslier kommer farande om

nätterna)

- där Melodifestivalen är det mest sedda TV-programmet

Och en massa andra bra saker. Det finns många dåliga också men dem

tar vi en annan gång. Happy 6 juni!

Mun (konstigt ord när man tänker efter)

07 jun 2007 07:38 

Sista jobbdagen för den här veckan har just börjat. Har varit übertrött de

senaste dagarna då jag inte kunnat sova pga käftvärken (som jag inte

bloggat om då det är trist att läsa om). Jag har haft så ont så ni anar inte

och inga receptfria smärtstillande preparat hjälper. Ge mig citodon! Jag

älskar citodon.

Det har blivit lite bättre dock. Mycket orättvist det hela, då jag

pedantiskt sköter mina tänder (Sebbe tycker det ser oerhört konstigt ut

när jag använder tandtråd) och nu kör jag med bakteriedödande

munskölj varannan timme. Borde kanske fortsätta med det i all evighet -

fatta så uppfriskande! Synd bara att man, ironiskt nog, får bruna tänder

av medlet.

Spola mig ren

07 jun 2007 13:29 
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Hurra. Jag fick en tid hos tandhygienisten redan imorgon. De lär väl

bända upp mitt tandkött och spola rent med en massa härliga, starka

vätskor. Kanske får jag piller med trianglar på med mig hem. Det vore

ju bra för då kan jag knapra på dem hela helgen istället för att hälla i

mig sprit för att orka med eländet.

Gladare än på länge.

Mysig balle

07 jun 2007 17:57 

Nu sitter jag på balkongen igen. Värsta myset ju. Det är varmt men min

stora lönn skyddar från solens skoningslösa strålar. Blir jag gammal vill

jag inte se ut som ett russin så jag undviker kategoriskt solen.

Sebbe orkar inte vara ute. Våra långisar brukar pågå i en sisådär 60-70

minuter men nu lägger han sig i gräset efter tio. Söt-Liisa är vad han är.

När något ligger under soffan börjar han krafsa på den som om han

skulle kunna gräva fram grejen. Mycket roligt. Soffan är för övrigt,

konstigt nog, inte det minsta sönderriven.

Rörigt inlägg, jag vet. Men jag har ont i käften och kan inte tänka klart.

I väntan på att någon S&M-aktigt rotar runt i käften min

08 jun 2007 09:53 

Morgonkaffe innan jag ska till tandhygienisten. Hade riktigt ont i natt

igen och jag hoppas behandlingen jag får idag är riktigt smärtsam. Det

känns lite som att ju mer ont det gör desto mer nytta gör det. Så ge mig

svår (övergående) smärta, tack. Och piller.

Sebbe fick plötsligt för sig att det var helt okej att slå en stråle mot min

nytvättade gardin, som i sin tur glatt sög åt sig vätskan. Aaargh! Det är

en pärs ibland.

Det är väldigt varmt ute redan. Ser fram emot att komma hem, fixa i
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ordning hemmet och sedan slöa på ballen. I skuggan naturligtvis.

Hej hej.

S&M-behandlingen gjorde mig gott

08 jun 2007 12:07 

Hemma igen. Å, jag fick uppleva sån där smärta jag önskade. Kände

hur den mycket fina och trevliga tandhygienisten gjorde mig gott.

Tyvärr fick jag inga piller.

Jag fick inte ens betala på faktura vilket lett till enorm fattigdom. Ni vet

- är man “vanlig” löntagare är två tandläkarbesök samma måndad (eller

vecka i det här fallet) ett besök för mycket.

Så nu ska jag städa och sedan sätta mig på balkongen och glo resten av

månaden. Jag är redan trött på det.

Hetta

10 jun 2007 12:25

 

Jag minns inte när jag senast umgicks så här mycket. Igår var

favorittysken hos mig. Sedan kom Hundvakten. Vi hamnade på klubb.

Träffade Z. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att Z och jag nyss

var ute och åt pizza till frukost. Se så snygg han är! Snyggast i stan.

Livet är rätt fint ändå. Och varmt.

 

Bo tackar för sig (hoppas jag)

10 jun 2007 18:00 

Jag och Sebbe hade just lagt oss på gräsmattan när mobilen ringde.

Gissa vem DN sökte! Ja just det; Bo!

Jag sa; “Ni har ringt fem eller sex gånger nu och frågat efter Bo”.

Kanske var detta sista gången. Bo bor verkligen inte här.
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Dagens mail

11 jun 2007 11:26 

Jag övervägde att inte publicera detta mail men jag kan faktiskt inte låta

bli. Känner mig dock tvingad att censurera friskt. Även jag har mina

gränser. (I denna bok publiceras den ocensurerade versionen!)

Tja, Gör en vild chansning nu, hoppas det finns intresse! 

Jag är en vanlig, juste och ständigt kåt grabb som är lätt bs och diskret.

Tycker det skulle vara coolt med en porrpolare i samma sits som också

är kåt ofta och diggar rätt.

Vi kan typ kolla porr ihop, runka och snacka snusk. Vara tokkåta och

bara ha skönt. Diskret, enkelt och kravlöst. 

Kan tänka mig att suga kuk oxå och bli munknullad av dig. kanske får

du sagga ner mig. Är flexibel enligt dina önskemål. Även analt kan va

intressant då jag är passiv.

Intresserad? vad gillar du/tänder på? 

Hör av dig och berätta lite mer om dig.

/Man, 30, Sthlm

Svar: Tack, men jag är mer sugen på lite hederlig romantik.

Shalom Israel

11 jun 2007 16:28

Dra på trissor.

Sätt er ner ska ni få höra (min vän MM:s favorituttryck)!

SMS-pratade med herr Israel och det visade sig att jag missuppfattat en

liten, liten detalj. Han ska ju bo på ett hotell nära mitt hem och jag

trodde han skulle checka in där redan ikväll. Men nej. Han ska bo hos

mig de tre första nätterna (dvs tills hans väninna* anländer till Sthlm

och de båda checkar in på nämnda hotell). Så ni kan ju gissa vem som

utnyttjade lunchen till att panikhandla mat att bjuda på. Och vem som
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rusade hem för att dammsuga och plocka lite bland prylarna…

Det känns väldigt spännande nu. Har inte riktigt kunnat ta in det hela

ännu då turerna varit många och han avbokade sin förra tripp. Men nu

sätter han sig strax på planet från Finland (han har väl förmodligen en

nordisk skönhet i varje nordisk stad…) (ehem).

Det enda som stör mig - förutom att jag inte hunnit städa - är att mina

käftsmärtor blivit värre. Eller snarare kommer de oftare nu och varken

Alvedon eller Ipren hjälper. Det gör liksom ont i hela vänstra halvan av

huvudet. När jag för två år sedan trodde jag hade en hjärntumör låg

smärtan på 10 (på en tioskala). Käftsmärtan ligger på en stark åtta. Blir

det inte bättre snart måste jag ringa tandläkaren och be om knark.

Kanske hotar jag med att hoppa från balkongen om de är snåla (de

behöver ju inte veta att jag bor på 1 tr).

*Ej hans fru, som min kollega antydde idag. Han må vara a so called

closet case men någon fru har han då inte.

Herr Israel har landat

11 jun 2007 20:43

Nu kommer han strax.

Nervo.

Visst är det lustigt hur man, när man får besök från utlandet, gärna vill

visa sitt lands bästa sidor. Lite patriotisk (kom inte på något bättre ord,

tyvärr) är jag kanske. Men på ett sunt sätt.

Å, ni är så nyfikna!

12 jun 2007 10:06

 

Det har gått fint, mina vänner.

Kvällen tillbringades på balkongen. Småprat. Sebbe var snäll. Herr

Israel är så blyg att jag känner mig mycket djärv.
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Jadå, sovandet gick bra. Inga konstigheter alls. Oroa er icke.

Nu ska vi se vad dagen har att bjuda.

 

Herr Israel har mycket vackra ögon och snygg kropp

12 jun 2007 15:06

 

Hemma och vänder. Herr Israel är i city och strosar i ensamhet ett tag

innan vi ska återförenas för middag.

Vi kan ju konstatera att jag är en rätt usel guide. Eller snarare; allt som

ligger norr och öster om NK är inte mina kvarter.

Han är mycket trevlig kan vi också konstatera. Och snyggare än jag

trodde. Men ack så blyg. Och om jag kallar någon blyg är den personen 

verkligen blyg. Jag har väldigt svårt för att axla rollen som den

initiativrike och pratsamme. Vill hellre vara mycket passiv och bli tagen

med storm (det där kan ni tolka precis hur ni vill).

Summan av kardemumman är att det är trevligt med utländska vänner.

Så var det avklarat.

 

En snabbrapport

12 jun 2007 20:23 

Det blev en fin dag det här. Jag uppskattar alla era kommentarer och

frågor och jag ska besvara dem så fort jag får tid. Just nu har jag ju en

långväga besökare att ta hand om. Dessutom måste jag göra det sista på

webbjobbet som har sin big launch i helgen.

Å, det var så skönt idag när vi under långpromenaden äntligen kom

tillbaka till Gamla Stan och Söder. Äntligen visste jag vad jag snackade

om. “This is my part of town, my friend” sa jag glatt.

Jag fick Shiri Maimons album av herr Israel! Mycket glad blev jag. Hon

är så himla bra.

Rapport 13 juni
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13 jun 2007 08:58 

Igår kväll var vi rätt slutkörda efter vårt maraton på stan. Slappade

framför Laddat Möte (White Palace) (textad på hebreiska) med

underbara Susan Sarandon.

Jag försökte jobba lite också men hade svårt att koncentrera mig.

Idag vet jag inte vad som händer. Ev. ska herr Israel åka till Uppsala

(vilket skulle innebära att jag kan jobba ostört ett tag) och kanske

stannar han där över natten för att sedan möta sin väninna på Arlanda i

morgon bitti när jag är tillbaka på jobbet.

Gucci vill ta med mig på releasefesten av boken Bögjävlar och det vore

ju trevligt men vi får se hur det blir. Ska ju som sagt befinna mig på

kontoret klockan 07 imorgon bitti.

Nåväl: läget är bra just nu och käften mår bättre.

Överraskande djupa tankar

13 jun 2007 14:04 

Jag känner mig nästan en smula nostalgisk/sentimental nu när jag sitter

ensam hemma och arbetar till tonerna av hebreiska ballader. Herr Israel

är ute på äventyr och jag vet inte när han kommer tillbaka. Som jag

förklarade för en vän idag; jag känner väldigt starkt med herr Israel. Jag

önskar honom så att säga lycka och välgång och en massa bra saker i

livet. Jag kan inte riktigt motivera mina känslor. Kanske har det något

att göra med att jag har fått för mig att han har lite svårt med sin

läggning kontra sin familj. Själv har jag haft väldig tur på den punkten.

Nåväl. Jag ska inte tänka så mycket nu för då blir jag bara nedstämd. Så

jag avslutar med;

Mer kärlek i världen! Och respekt och fred.

Shalom stress

14 jun 2007 12:00 
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Kamrater!

Har haft ett hektiskt dygn. Kom till jobbet för en timme sedan, efter att

ha vinkat av Herr Israel som skulle möta sin väninna för att sedan

checka in på hotell. Förhoppningsvis hinner vi ses igen innan de flyger

hem igen på lördag. Han är mycket fin och rar.

Igår - när jag satt hemma och skulle råjobba med webbprojektet -

försvann min internetuppkoppling. Jag var så frustrerad att jag saknar

ord än idag. Ringde Comhem som sa att de “jobbade på problemet”. I

morse, elva timmar senare, ringde jag igen och fick veta att jag måste gå

och hämta ett nytt modem. MEN SÄG DET DÅ! Jag har så här

|——————————| mycket att göra och så ska de ställa till det

för mig. Måste gå. Ha en bra dag.

Connecting people?

14 jun 2007 14:19 

Så idag har jag jobbat halvdag pga Herr Israels närvaro. Har fått oerhört

mycket gjort och jag önskar så att jag får ordning på

internetuppkopplingen hemma ikväll. Annars blir jag aggressiv. Och det

händer inte ofta , men kan jag inte arbeta blir jag rasande. Vi hörs om vi

hörs. Nu går jag strax hem.

Not connecting people

15 jun 2007 07:02 

Nope. Ingen uppkoppling hemma och jag är rosenrasande.

The story so far:

Internet släcktes ned för två dagar sedan. Jag ringde Comhem (vars

telefonköintro är enerverande långt) och fick veta att det “jobbas på

problemet”. Elva timmar senare ringde jag igen och blev ombedd att

hämta ut ett nytt modem, vilket jag gjorde igår, i fucking Liljeholmen.

Väl hemma kopplade jag in det nya modemet och väntade. Och

väntade. En timme senare ringde jag återigen Comhem och drog ut och

stoppade in kablar som jag blev ombedd att göra, dock utan resultat.
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“Det kan ta upp till 24 timmar”, pep de. “Jaha, så varför står det en

timme i er folder?” rasade jag. De hade inget svar på den frågan.

“Återkom i morgon” avslutades samtalet med. I morse: fortfarande bara

en massa blinkande lampor. Har jag inget bredband när jag kommer

hem i eftermiddag kommer jag rasa som jag aldrig rasat förr. Och två

dagars arbete ska de kompensera mig för. Och ett projekt som är på

vippen att gå upp i rök.

I-landsproblematik, jag vet, men jag både jobbar och lever på nätet.

Vad gör man en fredagskväll utan internet?

15 jun 2007 21:02 

Hälsningar hemifrån Eurofivestar. Här är jag och Sebbe på middag och

Eurovisionfrossa (först 1980, nu 1977). Underbar mat serverades. Het!

Kryddig!

Nej, jag har fortfarande inget bredband hemma. “Det kan ta upp till tre

arbetsdagar innan teknikerna kommer”, fick jag höra. Naturligtvis höll

jag på att bryta ihop. Så här är jag nu - med ett vinglas i näven.

Nördarnas sammankomst

16 jun 2007 07:39 

(Morgonstund på kontoret. Bästa tiden på dygnet. Alldeles tyst, inga

dårfinkar som ränner omkring.)

Igår kväll när jag och Sebbe kom hem från Eurofivestar såg jag på en

DVD han så vänligt lånade mig - en DVD med samtliga Israeliska

ESC-bidrag (+ favoriter) genom tiderna. Fatta va’ gött!

Kom att tänka på en sak. Det är härligt när man träffar människor som

är som en själv. Då kan en konversation se ut som följer (autentiskt

exempel);

- Nämen! Det där är ju han som var med 1985!

(Pekar mot TV-rutan som visar ESC 1977.)
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- Javisst! Det är Pino Gasparini!

- Och se där! Det är Gary Lux.

- Å, han är så söt.

- Har du sett honom nu? Han har blivit riktigt fet.

- Så synd. Men här var han söt. För att inte tala om året då han sjöng

den där sången om barn.

- 1985.

- Just det; “Kinder dieser Welt”.

Alla är vi nördar på ett eller annat vis.

 

"Japp, jag jobbar två helger av tre!"

16 jun 2007 10:20 

Jag blir alltid lika upprörd - ja, nästan provocerad - över att människor

orkar förvånas över att alla andra inte arbetar måndag-fredag 09-17

som de själva gör. Jag menar, stannar samhället varje fredag klockan

17?

I nästa mening radar de upp saker de ska göra “nu när de, precis som

alla andra, är lediga”; ta bussen till city, shoppa, fika, gå på restaurang,

besöka frisören, ta tuben hem, ringa någon kundtjänst, beställa pizza på

hemkörning, panikbesöka psykakuten med ambulans, åka hem, ringa

och klaga hos bredbandsleverantören, se på TV, ta taxi till city, gå på

klubb…” En massa människor måste således arbeta “när alla är lediga”.

Jag är en av dem. Vi har alltid mest att göra på lördagar, söndagar och

diverse heldagar.

Jag ogillar starkt samhällets kontorstidsfixering. Så 90-tal!

See you next year in Israel

16 jun 2007 11:18 

Nu sitter snart herr Israel på flyget hem till Haifa så det är dags att

avrunda israeliska veckan. Och vi gör det med besked; underbara Ofra

Haza ska framföra sin fina bit “Gabriel” för oss alla.
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Rädd

16 jun 2007 13:28 

Ibland (sällan) råkar jag sitta och läsa vad folk skriver i diverse forum

(ex. hos kvällstidningarna, Flashback osv) och jag blir alltid lika

mörkrädd. Folk är korkade, rasistiska, homofoba, sexistiska och en

massa annat. Deprimerande. Mycket deprimerande.

Jag måste lära mig att hålla mig borta från eländet.

Från Haifa kom han en måndag då solen stod högt och fåglarna

sjöng sina vackraste sånger

16 jun 2007 14:20 

Herr Israel (29) fann mig på ett sådant där community “för homo-, bi-,

queer-, transpersoner och deras vänner” den 21 december förra året.

Han kommenterade mina ögon, vilket lät väldigt såsigt på engelska men

jag faller ju för sådant. De följande veckorna hördes vi bara sporadiskt

men den första januari i år, när jag kom hem efter en (bra) date (som

slutade dåligt) satt vi och samtalade halva natten och det var både

spännande och trivsamt. På något sätt (plan?) fann vi varandra. Sedan

dess har vi haft mer eller mindre daglig kontakt, på ett eller annat vis.

Det framgick snart att herr Israel - som är ett stort fan av de nordiska

länderna - hade planerat komma till Stockholm någon gång under

sensommaren/hösten men i och med vår fina, blomstrande vänskap

började han arbeta på att kunna tidigarelägga sin resa. Vilket han

lyckades med. Några dagar innan han skulle sätta sig på planet

drabbades familjen av ett dödsfall och trippen fick ställas in. Plötsligt

kändes det som att vi aldrig skulle komma att ses och våra samtal var

inte längre lika täta eller långa.

Snart meddelade herr Israel mig att han hade ett nytt datum. Jag valde

att ta det lite lugnt och inte planera så mycket förrän han de facto befann



 

151
 

sig i landet. Och plötsligt stod han där vid t-banestationen och log.

Exakt samma leende jag sett på foton och webcam. Och han var minst

lika rar IRL. Men hundra gånger blygare. Tre dagar hade vi

tillsammans. Och vi spenderade dem mestadels i hemmet. Där vi gjorde

vardagliga saker och talade om vardagliga ting. Trevligt.

Nu är han på väg hem till Haifa och här går jag med magen i vädret och

slöstuderar hebreiska så att jag ska kunna kommunicera med svärmor.

För att det är spännande.

Jodå, jag tror vi kommer ses igen och att vår vänskap kommer blomstra

likt årstiderna. Jag vill gärna hälsa på i Haifa. Dessutom vill jag gärna

träffa herr Tel Aviv. Men mer om honom en annan gång.

"Här är jag igen" (framförd av Kikki)

16 jun 2007 18:57 

Ta mig tusan! Jag kom hem från jobbet och slängde ett öga på modemet

som SLUTAT BLINKA! Jag är online igen!

De senaste dagarna har påmint mig om en svunnen tid. Jag var ett

ensamt glin men hade många fina brevvänner runt om i världen. Om jag

gick och väntade på ett specifikt brev från någon blev jag så där

tokbesviken varje dag posten kom och jag inte fick något brev. Värst

var fredagar så klart eftersom det under helgerna inte fanns ens minsta

lilla möjlighet att brevet skulle anlända.

Så har det varit med mitt bredbandsproblem också. Jag har hängt läpp

och jag har svettats av irritation. Och jag har tänkt; “kommer jag inte ha

tillgång till nätet under mina fyra lediga dagar nästa vecka vet jag inte

vad jag ska ta mig till. Eventuellt tar jag till flaskan.”

Nu har jag ett liv igen och jag älskar det.

Efter jobbet promenerade jag och Sebbe till Hundvakten för att

överlämna mat. Hundis är sjuk och svag och kan ej röra sig ur sin soffa.

Sedan promenerade vi hem igen för att koppla in routern med mer. Nu
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sitter vi här och är lyckliga.

Dagen D

17 jun 2007 08:57 

Guten Morgen!

Visst sover vi alla lite oroligt numera? Varför är det så? Vi vaknar titt

som tätt, kastar ett halvöppet öga på klockan och försöker somna om.

Jag hade lite svårt att komma i säng igår då jag var så exalterad över

internetuppkopplingen så jag satt ju så klart och råsurfade och försökte

hinna med allt jag missat under de tre senaste dygnen. :)

Förresten; när jag ringde och gnällde hos Comhem en av de första

gångerna framgick det vilken usel klagare jag är. Jag lät mig förföras av

både det ena och det andra och innan jag lade på luren hade jag både

digital-TV och fast telefon på g… Men månadsavgiften steg bara med

20 kr så det var ju okej. Jag frågade uttryckligen; “tillkommer inga som

helst övriga avgifter?” och de svarade “nej”. Så skulle det visa sig inte

vara sant blir jag mycket upprörd.

När jag väl hamnade i säng SMS:ade uppdragsgivaren för webbjobbet

och jag kände mig genast en smula stressad. Nu är jag så gott som

färdig i alla fall (förutom ett par saker som jag inte har någon erfarenhet

av och ej vågar pilla på - typ webbshoppen). Ska bara putsa och polera

lite under dagen.

Så… jag hann! För i dagens tidningar finns tydligen feta annonser.

Freedom

17 jun 2007 16:22 

Hemma!

Jag är ledig några dagar nu. Underbart. Ikväll ska jag fira med dans på

en båt nära dig. Kanske blir det en svängom eller två på dansgolvet.

Välkommen att bjuda upp.
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Jag är mycket stolt över mig själv idag. Jag är ju en sådan fjutt när det

gäller att klaga på saker eller gå tillbaka till en butik och återlämna

något jag är missnöjd med eller liknande… Men idag tog jag mig i

kragen. Jag glömde en grej på bandet på Ica och gick tillbaka ett par

timmar senare. De visste inte riktigt vad jag snackade om men jag fick

ta en ny vara.

Det är sådana små saker som andra gör utan att blinka som kan kännas

oerhört jobbiga för mig och mina gelikar. Men det är nya tider nu.

Jolle

18 jun 2007 12:14 

Det är något med båten.

Som gör att man alltid blir extra berusad.

Jag vet inte vad det är.

Kul var det i alla fall.

Träffade så många. Även sådana jag inte ville träffa.

Utgående samtal kl. 03:28. “Z”.

:-O

Why?

Astrid

18 jun 2007 16:51 

Å, jag är så lycklig när jag är ledig och kan sitta hemma och pula med

datorerna till tonerna av ljuva popbitar!

När Sebbe och jag var ute nyss mötte vi en dam som sa; “Astrid!”

Jag såg frågande ut.

“Är det inte Astrid?”, fortsatte hon.

“Nej”, svarade jag med whiskyröst. “Det är Sebbe”.

“Känner du Astrid?”, frågade damen. Jag skakade på huvudet.

“Hon ser ut exakt som Sebbe”.
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Det kan ha varit samma kvinna som frågade om jag var ute och rastade

min mammas hund den där gången.

Mexicana minus kött plus champinjoner

18 jun 2007 21:23 

Det ringde på dörren. Där stod Hundvakten med ett flin. “Jag tänkte

bara komma förbi och höra om ni vill bli bjudna på pizza!”, sa han.

Det är klart vi ville. Pizza dagen efter ett krogbesök är nästan ett måste.

Ja, jag sitter här fortfarande och myser. Tänk att jag internet. Och jag är

ledig. Klockan är halv tio och jag måste inte förbereda mig för natten.

Underbara liv!

Inte så djupa tankar

19 jun 2007 10:29 

Ibland tänker jag på viktiga saker, ibland på mindre viktiga.

Idag har jag tänkt på att F måste vara den fulaste bokstaven (rent

uttalsmässigt).

Fatta så Fult.

J ligger bra till som finaste bokstav. Även utseendemässigt.

Jagad

20 jun 2007 09:39 

Jag vaknade av att Sebbe jagade en fluga. De for runt som tokar; upp på

fönsterbrädan, runt i vardagsrummet och kampen fortsatte i badrummet.

Även om det var underhållande och jag inte är ett fan av insekter tyckte

jag lite synd om flugan och släppte ut det lilla livet.

Dags att packa tvättpåsarna och kila bort till tvätteriet.

Dagens konversation
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20 jun 2007 10:45 

Person 1:

Hmmm… När då?

Person 2:

Vi träffades på Lino förrförra helgen, han är het och bra men lite för

undergiven.

Person 1:

Hmmm.

Person 2:

KAN JAG TRÄFFA EN DOMINANT, AKTIV MAN, TACK!?

Person 1:

Är du med i facket?

Kollektivt supande runt en gigantisk fallossymbol

22 jun 2007 07:06 

Hoppas ni får en fin helg - hur ni än må fira eller inte fira den. Själv

kommer jag arbeta samt få besök i kväll. Dock anser jag att

midsommarfirande är för tonåringar + gamlingar. Ej för oss

medelålders.

Lova mig ändå att jag slipper se en massa krossade flaskor på stan när

jag går till jobbet imorgon. Låt mig inte behöva läsa om bittra bråk och

våldsamma våldtäkter. Snälla; inga krossade rutor vid min t-banestation.

Jag blir så väldigt ledsen då.

Annars får ni göra vad ni vill.

Willkommen in meinem Garten

22 jun 2007 17:38 

Nu är jag redo för tysk afton. Maten är nästan färdig, spellistan är

fullmatad med tysk musik och även Sebbe har lärt sig några fraser
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(Vielen dank och Guten Abend). Det är bara den tyska gästen som

saknas men han är på g.

Ha en lovely afton, alla rara.

Är du bakis och skakis?

23 jun 2007 07:17 

Vilken härlig morgon. Ni ligger hemma och skakar och plågas då

spriten lämnar era arma kroppar. Själv sitter jag pigg (relativt) och

fräsch (nåja) på jobbet. Slapp se krossat glas på vägen hit - tack för det.

Dock skriver tidningarna om diverse knivdåd och bråk. Tröttsamt. Om

folk slutade trampa i gamla fotspår och valde att leva sina liv som de

själva önskar skulle de inte vara så himla bittra att de tar till våld så fort

de fått lite sprit i kroppen.

Min kväll var bra i alla fall. Jag och tysken åt och drack och samtalade

och såg på ESC 1983.

Dagens mail

23 jun 2007 19:55 

är du verkligen 32? du ser mycket yngre ut…

Du är 25 va?

Mmm… du är välbehållen i alla fall. fin kropp.

/Man, 47, Göteborg

Svar: Men hallå! Som 32-åring är man väl i vanliga fall inte särskilt

förfallen!?

Attack!

24 jun 2007 19:31 
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Nu har vi upplevt drama igen - på högsta nivå! Jag och Sebbe var ute

och promenerade och verkligen njöt av det perfekta vädret (lagom

varmt med en svalkande vind). Plötsligt - mitt bland ett gäng

kolonilotter - dök det upp en katt. Istället för att backa kom han (?)

närmare och närmare medan jag höll Sebbe så långt ifrån honom som

möjligt. Till slut insåg jag att katten var på väg att gå till attack och

instinktivt lyfte jag upp Sebbe som skrek i panik. Katten fräste och såg

fruktansvärt arg och farlig ut och jag rusade därifrån med Sebbe i

famnen. Hjärtat mitt slår fortfarande i ohälsosamt tempo.

Det gjorde så ont att höra Sebbes hjärtskärande skrik.

En annan gång kom en katt fram till oss och klappade till Sebbe. Bara

så där. Mycket obehagligt. Och häromveckan blev hunden min

påhoppad av en stor tik. Även då blödde mitt arma hjärta. För att inte

tala om när Sebbe var riktigt liten och schlagerstjärnans enorma hund

bet honom så han fick näsblod!

Hata folk

25 jun 2007 08:49 

Jag har nämnt dem tidigare. Idioterna som jobbar för ett annat företag

som hyrt in sig på vårt kontor. De går förbi mitt rum, på två meters

avstånd, utan att säga hej. Även om klockan är åtta på morgonen och

det bara är jag + en av dem i lokalerna så går de med näsan i vädret, den

illasittande kostymen på och med de kloppetikloppande skorna på, rakt

förbi utan att ge mig en blick så jag artigt skulle kunna hälsa.

Människor har ingen uppfostran. Ett himla pack. Gå hem.

Frustrerad tjur

25 jun 2007 12:14 

Jag skulle så gärna vilja komma med ett glatt och fint inlägg men allt

jag kan tänka på är hur frustrerad jag är. Idag hatar jag verkligen mitt

jobb. Jag hatar överlag väldigt sällan men nu kan jag inte låta bli.
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Gräs

25 jun 2007 19:42 

Jag är lite gladare nu. Jag blir ju det så fort jag kommer hem och slipper

ha icke av mig valda människor omkring mig.

Hundvakten var här. Vi låg ute i gräset en stund. Solen smekte oss

sensuellt. Snart blev Sebbe trött och törstig så det blev en kort vistelse i

det gröna.

Nu har det hänt

26 jun 2007 08:35 

Kommer ni ihåg mitt gnäll över att ingen tar hand om datorerna på

jobbet? Nu har det hänt. Datorn jag brukar sitta vid kollapsade. Folk

förstår inte att man måste vårda sin dator som man vårdar en människa.

Edit: Nu sitter jag vid en om möjligt ännu sopigare dator.

Sval lunch

26 jun 2007 12:43 

Jag tillbringade halva lunchen på… Ica. Där var så svalt och tyst och jag

slapp alla jobbiga människor från kontoret. Som en förvirrad tupp

kryssade jag mellan hyllorna. Fram och tillbaka. Mellan varven talade

jag i mobilen. Men mest låtsades jag titta på varorna som på just denna

Icabutik står extra prydligt uppradade. Läste lite på förpackningarna,

mest för att fördriva tiden. Enbart för att fördriva tiden. Vid kassan var

det köbildning pga kassaapparatsdrama. Det gjorde mig ingenting. I

vanliga fall hade jag blivit hyperstressad men nu stod jag bara där.

Naturligtvis jobbade där en hunk. “Du får göra vad du vill med mig”, sa

jag till honom. Fast inte högt så klart.

Nu är jag tillbaka på jobbet. En fläkt surrar i bakgrunden. Dörren är

stängd. Bulgursalladen uppäten. Stora skärmar är äntligen uppsatta
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framför fönstren mot korridoren. Jag vill ha lugn och ro på

arbetsplatsen. Är på tok för gammal för stoj och stim.

Jag fick ett mail som började så här: “Goddag härliga vän…” och det

gjorde mig så glad. Är det inte ett underbart sätt att inleda ett brev?

Älska hemmaliv

26 jun 2007 18:34 

Vad skönt att vara hemma!

Älska att strosa runt i träningsbyxor och urtvättad t-shirt med fet,

gammal fläck på bröstet.

Hunden som enda sällskap! Fin musik i bakgrunden.

Och mellan varven gå ut och lägga sig i gräset och bläddra i en

bok/tidning.

Det är lycka det.

Inte minsta tillstymmelse till drama.

Kattskräck

26 jun 2007 21:45 

Nu blev vi förföljda av en katt igen!

Ska detta bli min nya skräck? Kattskräck!

Han (?) såg mycket arg ut och förföljde oss länge. Hade jag inte tagit ett

bestämt tag i kopplet och ökat takten (mot Sebbes vilja) vet jag inte vad

som hade hänt.

Arbetsansökan

27 jun 2007 07:08 

Jag behöver ett nytt jobb.

Vänligen ge mig ett.

Jag är mycket lojal och arbetar hårt, vilket jag också vill ha något för

(till skillnad från min nuvarande situation).
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Jag är bra på att samarbeta men sköter helst så mycket som möjligt på

egen hand.

Språk, grafik, layout, webbdesign, miljöfrågor, musik och det mesta

som är arty är sådant som ligger mig extra varmt om hjärtat.

Min styrka är kombinationen av ok teknisk läggning, ett konstnärligt

öga samt uppfinningsrikedom.

Jag är inte stresstålig och jag kan inte ha alltför många bollar i luften*.

Jag kan inte räkna och jag vet ingenting om sport. Lär mig dock snabbt

och lätt (nja, kanske inte att räkna).

Jag önskar arbeta dagtid, vissa helger är ok. Kvällstid fungerar också

om arbetsplatsen är hundvänlig. I stockholmstrakten. Vid

långtidskontrakt kan jag tänka mig att flytta.

Jag är ett kap.

Kontakta mig på kiremik@gmail.com

Kim Milrell

Denna ansökan är aktuell så länge detta inlägg ligger kvar i denna

blogg.

*Den som myntade detta uttryck borde bestraffas.

Arbetsdag 7:7

28 jun 2007 07:16 

Imorgon är jag ledig. Fy tusan vad jag ska vara l e d i g och

bortkopplad. Imorgon kväll är det George Michael-konsert i Globen

men jag funderar på att stanna hemma. Jag har fått en överdos av allt

som har med arbetet att göra och har inte direkt någon lust att umgås

med jobbmänniskor*. Vi får se.

Nu hoppas vi på en bra dag.

*Förutom en handfull.
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Nytt hem

28 jun 2007 10:25 

Woohoo!

Nu har jag fått min nya adress.

Hur fräscht är inte det?

kimmilrell.se

Spice up your damn life

28 jun 2007 20:59

Jag är 32 år och beredd på att bli spottad på men jag är så glad över att

Spice Girls återförenas. Inklusive Geri Halliwell (”I woke up and I

thought ‘I wanna be a Spice Girl again’”). Deras energi gör mig…

lycklig. Och enda anledningen till att de är så bespottade är att de är

kvinnor. Karlarna är rädda för dem (starka töser) och damerna är

avundsjuka. Som bög kan man utan problem gilla dem. Jag vill vara

bästis med dem helt enkelt.

Att comebacken skulle ske visste vi ju. Jag menar; de har ju inte ens

släppt ett Greatest Hits-album! Någonsin. Men i november är det dags.

Och i december startar en världsturné.

Fatta att de sålde femtiofem miljoner album!

Nio av Spice Girls tio singlar låg etta på englandslistan. Den tionde;

“Stop”, låg som högst tvåa.

Och ja, jag har samtliga album och de flesta singlar. Inklusive

soloprojekten… Och jo… Jag har läst självbiografierna också (Geris “If

Only” och “Just For The Record”, Victorias “Learning To Fly” samt

Melanie B:s “Catch A Fire”).

Slakta mig! Gör det. I don’t care. Jag ska spajsa upp mitt liv lite i alla
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fall.

Åh! Jag blir så glad när jag ser dem i videon nedan.

Och guuu så vackert Geri talar. I am so jealous. Ge mig en working

class-karl från Watford!

fredag 29 juni 2007

29 jun 2007 10:23 

Ljuva lediga dag med sovmorgon och allt! Tänk att man kan känna sig

utvilad ett par gånger om året…

Idag: städa och fixa i hemmet, gå på picknick, se George Michael i

Globen, gå ut efteråt.

Ha en vacker dag nu!

Mer sen

30 jun 2007 03:23 

Gud så värdelöst.

Jag återkommer.

Fan att jag måste göra allt själv.

Georgie & vänner

30 jun 2007 13:46 

HEJ!

Angående mitt förra inlägg vill jag påpeka att jag kom hem, inte helt

nykter, och skrev ett jättelångt inlägg som jag tack och lov inte

publicerade. Jag raderade det och skrev som jag skrev istället.

Gårdagskvällen var… fin på sina håll.

Jag har underbara kollegor. De är så mycket mer än kollegor;

fantastiska vänner.

Såg inte så mycket av Georgies konsert (faktiskt bara de första + sista

låtarna). Kände mig gammal (vi hade ståplatser!) och dessutom törstig
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så jag och Gucci satt mest i en av Globens barer och hinkade drinkar

och skvallrade (och flirtade… Globen var ju minst sagt gaytätt igår).

Jag vill inte hamna i onåd hos någon så jag säger inget mer om

gårdagen.

Kortfattat; min arbetsansökan gäller fortfarande…

Sebbe är hos Hundvakten sedan igår så jag passade på att ta emot besök

av Åsikts-Micke som hjälpte mig med en installation som kommer

innebära en stor förändring när det gäller denna blogg. Jag återkommer i

ämnet. (Tack igen, herr Torped!)

Idag: pyssla med nyss nämnda. På fest ikväll. Förmodligen Lino efteråt.

Have a great one!

E-Type "Africa"

30 jun 2007 20:17 

WOO-HOO!

Kimman är på förfest. Ni vet; närförort och E-Type på hög volym. Lite

som den där dokumentären Se mig som gick för länge, länge sedan.

HAHA! Den var verkligen tragisk.

Det blir två förfester ikväll (den första väldigt spontan av helt praktiska

skäl) så jag hoppas det är värt det och att kvällen på klubben inte gör

mig besviken.

Chockerande

13 jul 2007 20:36 

En vän ringde och berättade en chockerande nyhet om en annan vän.

Alltså verkligen chockerande - inte bara lite skvaller. Dödsallvarligt helt

enkelt.

Jag sa inte så mycket till svar och hade på något märkligt sätt förträngt
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det hela innan jag ens lagt på luren.

Ett par timmar senare tog jag en promenad med Sebbe och så kom det

tillbaka.

Det är nog någon mänsklig självbevarelsedrift - man stänger ute hemska

saker tills man omedvetet bearbetat dem lite så att de sedan är lättare att

ta in.

Eller så är jag bara en oerhört självupptagen person.

Bemärkelsedag?

14 jul 2007 13:14 

Det känns som att dagens datum betyder något men jag kan inte komma

på vad. Är det någon som fyller år? Inte vad jag kan minnas. Hmm…

Däremot fyllde Sebbe 1½ år för tre dagar sedan. Och bloggen fyllde två

år igår.

Snart ska jag gå hem från jobbet. Och i afton ska jag träffa en vacker

vän. Skulle jag inte jobba imöra skulle jag supa honom under bordet

(igen).

Om jag har glömt någons födelsedag - förlåt.

Jag tror bestämt att Sebbe slog en stråle mot slottet och nöden har

ju ingen lag

14 jul 2007 16:52 

Nu har Sebbe och jag promenerat hem från Hötorget. Det gick

förvånansvärt smidigt med tanke på att det är

a) lördag

b) soligt

Med tanke på alla människor som beter sig som vore de både yra och

blinda, menar jag. Och kanske döva. Och framförallt ohyfsade.

Ni säger i kommentarerna till förra inlägget att det är Kronprinsessan

som fyller år idag. Jaha ja. Vilken tur att vi är DU med varandra.

Tsss… 
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För mig finns det bara en kunglighet - och hon heter Beckham i

efternamn.

Play me

15 jul 2007 08:14 

Det är skönt att vara fysiskt jättetrött, har jag kommit fram till. Istället

för bara så där segtrött. Denna morgon hade jag mycket gärna legat kvar

i bingen och en som ännu hellre hade legat kvar var herr Sebbe som

hade en oerhört händelserik dag igår.

Kvällen avslutades med cool vän och sällskapsspel (!) och när vi

promenerade hemåt i duggregnet tänkte jag på hur härligt det hade varit

om jag haft någon att spela sällskapsspel tillsammans med när jag var

tonåring. Det hade gjort sådan skillnad.

Nu är nu och det är bra.

Exakt två veckor kvar till semestern.

Det är också bra.

Snabba anekdoter

15 jul 2007 11:41 

Igår morse mötte jag en prostituerad kvinna (igen). Hon spände ögonen

i mig och sa; “You aaare a bäby”. Tur att jag hade vakthunden med

mig.

Och igår talade jag skånska hela dagen på jobbet - jag gör det ibland när

jag har tråkigt. Jag fnittrade förtjust då jag några timmar senare såg en

kvinna med hund. Hon sa till hunden på jättebred bonnskånska; “Men

keom neu deu! GEEEUUUU!”

Idag talar jag något slags blandning av östgötska och värmländska. Det

låter förjäkla illa men livar upp en molnig söndag på torrt kontor.

Min kollega: “Dö ä så go, Kim, att jag skulle kunna tarej mällan tuttara
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mina och gosa mä dej”.

Så jag går på lunch nu.

Jag klipper och bakar

15 jul 2007 19:56 

Hundvakten var här och jag klippte hans ovanligt snabbt växande hår.

Eller han klippte mest själv - jag bara finade till kanterna en smula. “Du

behöver ju inte min hjälp längre”, klagade jag. “Jo, det är ju detaljerna

som gör det”, svarade han.

Jag har bakat muffins igen. Denna gång i klassiska formar (betydligt

bättre än på muffinsplåt).

Snart kommer Gringo. Han är ju lite sugen på muffins nu igen. Och

vem är inte det?

Heta spiror

16 jul 2007 07:20 

Det var en ovanligt händelserik helg, framförallt med tanke på att den

inte innehöll en endaste liten utekväll. Efter att Hundvakten åkt hem

igår kom Gringo förbi med ett enormt leende på lipsen. Han är så olik

alla andra jag träffat - glad liksom. Och snäll. Vi pratade och såg på

Ugly Betty och jag masserade hans brunbrända, hunkiga vader och

slutligen fick jag själv massage. Det finns nog inget bättre - jag

verkligen älskar massage! Gärna hårdhänt, så att det nästan gör lite ont.

Min vän och kollega PG brukar massera mig. Han är mycket bra på det.

I gengäld klipper jag hans hår. Kanske borde vi skatta för kalaset;

hushållsnära tjänster eller liknande. Hmm. Äsch, jag vet inget om sånt.

Mellantid

16 jul 2007 12:45 

Lunchen avklarad.
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Jobbigt telefonsamtal avklarat.

Jag har hunnit med att få ett utbrott (några månader efter från början

utsatt datum). Det kändes väldigt bra. Det är nya tider nu - jag tar ingen

skit. Inte längre.

Samtal och SMS

16 jul 2007 18:57 

Jag ringde just Gringo för första gången någonsin. Jag är ju inte en

sådan som gärna telefonerar. Inledde samtalet högtidligt genom att

sjunga en sång; “Älskar du livet så lev det med mig…”

Det var populärt!

Min vän i Norge frågade idag hur många SMS jag skickade förra

månaden. Han hade skickat 430 och jag 115. Hur många skickade ni?

Sojakorv på grillen och en blick som avslöjar allt

17 jul 2007 07:27 

En vän frågade igår kväll om jag hade lust att följa med och grilla - och

det hade jag ju, eftersom mitt nya jag säger “ja” istället för “nej”. Tog

Sebbe och Gringo med mig och vi hade en trevlig kväll på

Skinnarviksberget. Hade inte varit där på flera år och känslan var en

smula magisk. Det är ju en väldigt vacker stad vi bor i och inget slår väl

en varm sommarkväll framför en grill, goda vänner omkring en samt en

magnifik utsikt över Stockholms innerstad. 

Gringo var söt. Så pass att han satte mitt arma hjärta i brand. Hans små

gester gör mig ack så lycklig i själen.

Vi kom hem vid 01, vilket känns i huvudet och kroppen idag. Trött men

lite lycklig.

I väntans tider

17 jul 2007 16:16 
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Jag sitter kvar på jobbet och väntar på att Tysken ska komma och hämta

mig. Vi ska åka och hälsa på Gringo på dennes jobb. Fast det vet han

inte om (Gringo alltså) men han misstänker att så är fallet och har sagt

att vi är välkomna.

Å, Gringo! Världens bäste Gringo!

Gringo som spontant lägger armen om en i bilen!

Det är dagarna som går som är livet

18 jul 2007 07:34 

God morgon i morgonsolen!

Här sitter jag på jobbet med solglasögon på då jag glömde glasögonen

hemma och ögonen är trötta.

Gårdagen var lika innehållsrik som alla andra dagar de senaste

veckorna; hälsade på Gringo som med uppkavlade arbetsbyxor sken

upp som en sol i regnet. Mycket fin. De där vaderna måste jag massera

igen. Åt middag hos Tysken + make. Det var för övrigt första gången

jag åt middag

a) hos ett gift homosexuellt par

b) hos två tyskar

c) i ett hushåll med två katter och en hund

d) vid ett middagsbord där samtliga bar glasögon

Trevligt, trevligt. Dessutom besökte jag igår Willys för första gången -

vilket paradis! Jag måste lära mig att storhandla, det är bara att inse att

jag är så pass vuxen nu.

Kissemissemurran

18 jul 2007 12:06 

En kommentar till förra inlägget fick mig att tänka på att jag inte

nämnde kattaspekten av gårdagen. Så jag gör det nu;

jo, jag kände allergin ganska omgående. Jag är ju dödligt allergisk mot

vissa katter medan jag inte har några som helst problem med andra. När
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jag tänker på de, ganska få, katter jag inte fått besvär av har de alltid

varit herrar. Det är den enda gemensamma nämnaren så jag tror jag ska

hålla mig på avstånd från damkatter i fortsättningen.

Jag tycker ju så mycket om katter - de är så graciösa och smidiga och

vackra.

Har dock inte glömt min kattskräck. Jag och Sebbe går alltid in

bakvägen om en katt strosar runt på innergården. 

PS Hur många ggr kan man skriva ordet “katt” i ett så här kort inlägg?

Typ sju.

Romantisk komedi

19 jul 2007 07:21 

Jag fick besök igår kväll.

Gringo lagade mat (ljuvlig pastasallad med pesto, grönsaker och fetaost)

och bjöd på en kaka han “i all hast” svängt ihop.

Såg på Ugly Betty tills jag somnade på Gringos bringa.

Min törst efter romantik får sig äntligen något att skriva hem om.

Jag lär mig att leva i nuet, att inte oroa mig för att det är sista gången.

Det är svårt men jag har gjort stora framsteg.

2 timmar

19 jul 2007 13:00 

till långhelg.

1 timme

19 jul 2007 14:00 

till långhelg.

Om en minut



 

170
 

19 jul 2007 14:59 

går jag hem.

LÅNGHELG!

Dag 8 av 8 är avklarad.

Osten var god i alla fall

20 jul 2007 09:18 

Jag började min lediga dag med att kliva upp klockan 07 och åka iväg

och göra en jobbig sak. Nu är det färdigt. Sedan åt jag mögligt bröd. Nu

ligger det mesta i soporna. Sebbe ligger i mitt knä och tuggar på ett ben.

Jag dricker kaffe. Nu börjar dagen på allvar.

Lagom djupa tankar igen

20 jul 2007 10:55 

Jag funderar på det här med exempelvis artister som bytt namn då de

gift sig eller dylikt, eller kanske ändrat stavning av en eller annan

anledning. Ska man då använda det nya namnet även för deras gamla

alster?

Konkreta exempel så ni förstår vad jag menar; Charlotte Perrelli hette

Nilsson när hon vann ESC och i alla böcker står det ju just Nilsson. Och

utomlands är hon ju inte känd som något annat än “Charlotte Nilsson -

hon med h*rsmink som vann ESC”*. Så om jag spelar hennes tidiga

album; lyssnar jag då på Charlotte Nilsson eller på Charlotte Perrelli?

Samma sak med gamla goa Lili & Susie som ju först hette Sussie med

två s och eftersom karriären sedan avslutades without any further notice

borde de ju fortfarande kallas Lili & Susie med ett s fastän de under

storhetstiden stavade med två.

Ojoj, jag har så många djupa tankar när jag är ledig. Jag kanske borde

gå till jobbet.
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*Inget ont menat. Jag gillar Challe. Men hennes hemsida är den fulaste

på länge. Kanske kan jag ta tag i den?

Dagens visdomsord

21 jul 2007 16:07 

Smörj inte in dig med brun-utan-sol om du har en hund som tycker om

att pussas.

Du blir flammig.

Stilla morgon

22 jul 2007 09:35

Vilken härlig morgon! Solen skiner. Det är tyst och lugnt utanför

fönstret. Endast fåglarna hörs.

Gringo var här och vi pratade halva natten. När man är trött talar man

lätt om sådant man i vanliga fall undviker. Alltså är det bra att vara lite

sömnig när man lär känna en ny människa.

Sebbe vill inte promenera när det är varmt. Han lägger sig ner. Se bild.

Damen i lokala matbutiken ville tacka mig för att jag lämnar min hund

vid staketet och inte alldeles framför ingången till affären. Så pass att

hon tog mig i hand!

Dokusöndag

22 jul 2007 17:32 

Jag sitter här och ser på dokumentärer på svt.se.

Först såg jag Fru och fru Sarri - om två unga damer. Mycket fin.

Sedan den oerhört deprimerande Bosse och Maggan, stanna eller gå.

Usch, så där vill jag verkligen inte ha det!

Och nu Madame och kapten Nilsson. Ganska rar.

Rekommenderas.
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Edit: Den senast nämnda var rar tills kapten Nilsson omkom i en

bilolycka. :(

7 dagar till semestern

23 jul 2007 07:17 

Jag har varit på jobbet i mindre än en kvart och jag vill redan gå hem.

Blä!

Hata allt.

Jag är slut som artist.

Orka jobba.

Och Fredrik Ljungberg tjänar 800 000 kr i veckan.

Världen är bra konstig.

Ljusare tider

23 jul 2007 09:23 

Gladare nu.

Min vän och kollega är guld.

Han tycker jag borde åka på slynturné.

Och han har lärt mig att “hög moral betyder alltid dubbelmoral så det är

bättre att släppa lite på den”.

Igår fick jag ett SMS från en annan kollega som bevittnade ett samlag

vid ingången till Hötorgets t-bana. Såna där heterofiler. De ska ju alltid

skylta med sin läggning. Han tog henne bakifrån. Bara så där.

Chock

24 jul 2007 09:49 

Jag sitter och jobbar. Mittemot ligger badrummet. Jag + en av mina

kollegor har hela morgonen försökt fixa ett tekniskt problem. Han går in

i badrummet samtidigt som han pratar med mig. Han stänger inte

dörren. Han går fram till toastolen, hänger fram draken, fortsätter prata
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med mig. Urinerar. Pratar med mig. Urinerar. Pratar. Lägger tillbaka

draken i småbyxorna. Tvättar händerna (tack och lov). Pratar. Lämnar

badrummet. Går iväg.

Jag sitter chockad kvar.

En gul böjd banan

25 jul 2007 09:49 

Kollegan som chockade mig igår kastade just en banan på mig.

Vad försöker han säga?

Jag har storhandlat

25 jul 2007 18:28 

 

Efter jobbet åkte jag och Hundvakten till Willys och storhandlade. Detta

var första gången jag verkligen storhandlade. Se här: 

Golvmopp 59,00

Tortillachips chili 10,90

Haricots verts 500 gram 16,98

Näsdukar 10-pack 5,98

Klädborste 32,90

Kökssvamp 10-pack 4,98

Lypsyl 2-pack 15,50

Tops 500 st 6,40

Diskborste utbytbar 14,90

Diskborstshuvuden 2-pack 14,90

Grillade vegbitar 29,50

Grillade vegfileer 29,50

Panpizza 3 st x 9,75=29,25

Quornbitar 2 st x 31,90=63,80

Sojakorv 61,90

Quornfärs 31,90
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Quornfilé 36,90

Rökt skinka 14,20

Tvättmedel 29,80

Tuggring 8,98 x 2=17,96

Green tea collection 22,90

Kexben 21,98

Hundsnacks bacon 11,90

Hundgodis stix 27,90

Piggy tuggpinne 17,90

Tuggskor 12,90

Tuggpinnar 14,90

Potatissallad 1 kg 19,85

Fullkornspasta 2 x 8,25=16,50

Bröd 18,50

Plastpåsar 70 st 9,98

Lyx mellanrostkaffe 47,90

Balsamvinäger 23,98

Laktosfri mellanmjölk 12,90

Stark senap 16,75

Toapapper 19,90

Nudlar 4 st x 1,98=7,92

Smörgåsgurka 21,90

Stekt aubergine 18,00

Gröna oliver 8,98

Toafresh 19,50

Toafresh refill 11,98

Hundbajapösar 100 st 11,96

Salladskål 13,28

Gul lök i bunt 8,90

Gul paprika 0,675 kg 20,18

Fetaost 2 st x 10,70=21,40

Cantadou pepparrot 15,90

Gurka 0,380 kg 7,56

Cocktailtomater 19,90
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Rädisor 27,90

Krossade tomater 4 stx4,90=19,60

Apelsinjuice 3 stx6,70=20,10

Champinjoner på burk 4 stx4,20=16,80

Gröna äpplen 0,685 kg 11,58

Torrfoder 3750 gram 49,98

Summa: 1197,00 kr.

Kursiv text: till Sebbe (201,50 kr - han är inte dyr i drift…).

På begäran: Dagens kortnovell

27 jul 2007 08:32

Helt fabricerad så klart.

Inte en svettdroppe sanning.

Han slog sig ner på tåget. Trots att klockan inte var mer än halv sju

denna torsdagsmorgon var det kvavt och varmt. Och tyst. Knäpptyst.

Det låg förväntan i den stillastående luften. Det morgonglåmiga ansiktet

dolde han vant bakom ett par enorma svarta solglasögon. Ingen fick se

de grisröda ögonen, små och pliriga. Svettdropparna dansade flamenco

längs hans inte alltför vältränade rygg men avbröt kvickt sin

parningsdans när dörrarna plötsligt öppnades och en uppfriskande

vindpust susade in i den halvtomma tunnelbanevagnen.

Som i en halverotisk westernfilm spelades en munspelsslinga i hans

huvud när Ynglingen svishade in i vagnen. Som skulle han glidit in på

den enda puben i byn i westernfilmen. För att träffa traktens dåliga

kvinna. Och senare bestiga denna.

*Host*

Tillbaka till den fabricerade verkligheten nu. 

Han slog sig ner på andra sidan gången. Hans bruna ögon såg varma ut,
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det mörkbruna håret låg fluffigt men tillrättalagt på huvudet och den

gyllenbruna huden glänste av svettdroppar som i desperation letade sig

fram för att försöka lämna hans heta kropp. T-shirten smet åt rejält och

avslöjade en alldeles lagom vältränad bringa. Byxorna satt… perfekt

och i glipan mellan byxa och sko avslöjades vacker solbränd hud.

Han kunde inte slita blicken från Ynglingen som i sin tur log och tittade

tillbaka. Allt väldigt odiskret och… oväntat. Som på film. Som i en

romantisk komedi inspelad i New Yorks tub.

Tunnelbaneresan gick i ett huj och det var dags att kliva av. Han reste

sig och gick mot dörrarna. Ynglingen reste sig också för att stiga av och

han kände honom stå alldeles bakom ryggen. Så väldigt nära men ändå

på miltals avstånd. 

Han lyfte lite på kepsen för att torka bort svettdropparna som av fler

anledningar än en samlats i pannan. Varmt. Fuktigt. Kvavt. En

astmaattack låg inte långt bort.

Han kände sig svimfärdig och höll sig upprätt genom att hålla ett stadigt

grepp om den gula stången vid utgången och plötsligt kände han något

varmt. Något mjukt men bestämt. Något varmt men ändå svalkande i

hettan. Det var Ynglingens hand som snuddade vid hans egen hand.

Där. På stången. Han kunde knappt andas. Astmaattacken närmade sig

med stormsteg. Handen brände. Kroppen brände. Han ville vända sig

om och vrålhångla med Ynglingen men det hade ju varit opassande så

istället klev han av tåget, tog åt höger, åkte rulltrappan upp, gick ut på

gatan och in i vardagen.

Två dagar kvar till semestern

28 jul 2007 07:26 

Nyanländ till kontoret och idag är jag verkligen dödstrött. Om

semestern inte var på gång skulle jag kanske inom kort gå under.

Igår när jag tvättade upplevde jag drama! Vi har en sådan där enorm

tvättstuga där det finns nio tvättgrupper. Tyvärr, vill jag tillägga. Jag

skulle hemskt gärna tvätta i ensamhet.
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Det var två damer som skällde på varandra. Jag är rädd för aggressivt

kvinnofolk så jag tordes inte stanna och tumla sista maskinen utan

hängde upp rubbet i hemmet istället. Väldigt ungdomligt med tvätt

hängande överallt. 

Sedan tittade Gringo förbi. Till Sebbes stora glädje eftersom jag inte

hade någon energi till lek och stoj.

Och nu sitter jag här som en rugguggla och har just för första gången

blockerat någon på Communityt. För två-tre år sedan r å k a d e jag

hångla med någon jag inte borde ha hånglat med och han skriver och

skriver och jag svarar inte och svarar inte så låt mig vara för helvete.

Blockeringar är egentligen inte min grej - jag vill ju att alla kanaler och

gränser ska vara öppna. Men ibland orkar jag bara inte hålla fast vid

mina principer.

Här är jag igen

28 jul 2007 13:07 

Tillbaka på kontoret efter trevlig lunch med bloggande vän.

Ögonen hänger.

Efter jobbet ska jag hem och försöka hinna slappa lite innan jag får

långväga besök av bror + familj.

Ska försöka skina som en sol och vara social som en b-kändis.

Ha en vacker lördag.

Å, mitt hår! Vad ska jag göööra med mitt hår?

Sommarhår

28 jul 2007 22:13 

 

Bror + fru + son är här och allt är trevligt.

Mitt hem känns levande och familjärt och Sebbe älskar alla och alla

älskar honom.

Hundvakten kom över och hjälpte mig med mitt hårproblem.
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Här en bild från det hårda arbetet som ledde fram till min nya

tyskdoftande lätt perversa frisyr.

Slutresultatet presenteras vid ett senare tillfälle.

Godnatt! 

Om en minut går jag på semester

29 jul 2007 14:59 

Igår när jag promenerade hemåt från tuben ringde bror och sa att de stod

parkerade på min gata. Redan. Jag som hade tänkt klippa mig, diska och

kanske till och med powernappa innan deras ankomst men tji fick jag.

Det var väldans trevligt med besök. Vi är mycket olika, min bror och

jag (och även min andra bror och jag). Om han är juli är jag december,

men vi har ändå mycket bra kontakt och respekt för varandra. Det känns

bra. Inga konstigheter.

Så har det dock inte alltid varit och jag får tacka min brors polska

domina till fru för att hon hjälpte till att uppfostra bror min. ;)

Vi busade till det och köpte mat på pizzerian tvärs över ängen. Det var

premiär och jag kommer gå dit igen. De hade en ovanlig pizzameny

måste jag säga. Och enorma pizzor med bottnar tunna som kreditkort.

Trevliga var de också. Och snygga. Ägarna alltså.

Saker jag ska göra på semestern;

Dricka rosévin 

Gå på Stockholm Pride 

Ev. göra studiebesök på SLM 

Sova 

Grilla 

Dricka öl 

Ev. klubba i Göteborg 

Tänka 
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Sitta på balkongen 

Plocka svamp 

Försöka hitta tillbaka till det är kul att läsa böcker-stadiet

Inte kolla min jobbmailinbox 

Handla kläder 

Säga ja istället för kanske 

Fundera på hur mitt hem ska se ut. Ny färg! 

Och bara sitta och glo 

Så nu säger jag GLAD SOMMAR!

Fest och fetma

30 jul 2007 12:28 

Nu har jag firat in semestern. Var på båten med gossarna igår kväll och

det var något av en upplevelse. Väldigt många turister ville vara med

och preprajda och det var ju härligt att se lite nya ansikten. Dessutom

fick jag för första gången träffa några utav Gringos vänner. Det är

underbart att festa på däck mitt i stan mitt i sommaren.

Men å! Jag hade ju tänkt vara slimmad och fin lagom till den här veckan

men istället är jag fetare än någonsin. Fick botanisera i garderoben igår

för att överhuvudtaget få på mig något. Nu måste jag börja äta som en

fågel.

Denkst Du manchmal noch an mich?

31 jul 2007 12:05 

Lagom till Sthlm Pride drömmer jag nattetid ljuva drömmar om min fd

flickvän. Både vackra och sensuella sådana. Vad ska detta betyda?

Blümchen var också med på ett hörn, vilket gör mig än mer förvirrad.

Clean
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31 jul 2007 21:53

 

Jag är väldigt dålig på att gå på festerna under Pride men idag bestämde

jag mig för att gå på Cleanfesten imorgon. Jag är ju, som ni nog förstått,

fascinerad av transsexuella damer och Amanda Lepore kommer ju hela

vägen från New York för att hälsa på så naturligtvis vill jag se henne.

Vad hon ska göra vet jag inte riktigt - sjunga? DJ:a? Vi får se.

Jag köpte biljett idag hursomhelst. Och ser det hela som en chans att klä

upp (ner?) mig ordentligt. Eller som min väninna Gucci sa “Jag ser det

som en chans att få sminka mig riktigt mycket”.

Yeah! You paint that face, girl.

 

Ovanligt vanlig

01 aug 2007 00:54 

Gringo, ni vet, umgås med ett par töser jag arbetade och umgicks med

för en sisådär 11-12 år sedan. Vi tappade av olika anledningar kontakten

och jag har inte sett dem på drygt ett decennium. Hursomhelst hade

Gringo så klart bett dem om lite inside information innan han och jag

träffades första gången och de hade tydligen sagt att jag var “speciell”.

Först blev jag lite förnärmad men sedan insåg jag att det hade väl varit

bedrövligt om de kallat mig - och här kräks vi i kör - “vanlig”.

Vill du göra mig riktigt illa någon gång ska du kalla mig “vanlig”.

Jag tror i och för sig att de flesta av oss känner sig ovanliga och kanske

även önskar känna sig icke vanliga. Fast i själva verket går vi runt och

är en enda enorm grå trist massa. Usch.

Mördaren i mig

01 aug 2007 10:25 

Mina konstiga drömmar fortsätter. I natt drömde jag att jag hjälpte en

oidentifierad väninna att mörda sin odåga till make. Hon var den

undergivna kvinnan som blev slagen, förnedrad och våldtagen av sin
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man. Jag var den bestämda, världsvana som kom till den lilla byn och

sa; “vi måste göra oss av med honom”.

Drömmen gick baklänges, eller lite som om vi satt vid himlens portar

och gick igenom våra liv. Vi hade dödat mannen och ingen hade

någonsin fått reda på att vi var de skyldiga.

Absurt. Vi använde oss av en kniv och en bläckpenna!

Jag och väninnan satt nervösa i köket då vi hörde dörren slå igen.

Mannen var hemma. Det var bara det att porten i huset (i verkligheten)

slog igen och väckte mig. Jag fick aldrig uppleva själva mordet.

Konstigt.

Happy Pride!

01 aug 2007 10:39

Om några timmar ses vi vid Zinkensdamm. Det blir Sebbes andra Pride

och mitt tionde (exklusive 90-talets Frigörelseveckor).

Och så inget gnäll om att Sthlm Pride är ett kommersiellt jippo och

inget mer (det blir vad man gör det till). I don’t care. Jag går på Pride

för det första för att jag kan, för att jag lever i ett land där man slipper få

avföring kastad på sig. Och jag går på Pride för att jag har semester och

vill dricka öl i solen med mina vänner till tonerna av musik jag gillar -

live från scenen. Och inte minst går jag på Pride för att jag tycker om att

vara omgiven av vackra män. Jag älskar karlar, ser ni. Det uppstår en

speciell stämning när 9 av 10 hunkar är potentiella hångel. Det är något

ni heterofiler nog inte kan förstå. Ni behöver ju bara gå ner till Ica för

att uppleva detsamma.

Så: Happy Pride!

Leve kärleken.

Schlagerpride

03 aug 2007 13:03 

Oh my God vilken dag det var igår. Alla var där! Vi sjöng och vi
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snyftade om vartannat. Och jag träffade alla härliga bloggbögar och inte

minst fantastiska Ponte!

Kvällen avslutades på en mycket absurd klubb jag velat besöka länge.

Tror inte det blir aktuellt med en repris.

Och så träffade jag Z och så gick det som det brukar gå.

En bra sak

03 aug 2007 23:19 

Jag är dålig på mycket men en sak jag är bra på är att inse när jag gjort

något fel och be om ursäkt för det.

Det är jag väldigt bra på.

Det är en bra sak.

Mer sånt i världen, tack.

Parad

04 aug 2007 19:53

Hemma och duschar och byter om efter hektisk dag. Sebbe, jag och

Ponte tog del av prideparaden och det var roligare än på många år. Vid

Hornsgatan… när tusentals människor hurrar och applåderar - det känns

liksom ända inne i själen. Ett smakprov i filmklippet ovan.

Populärast var som vanligt “Stolta föräldrar till homosexuella barn”.

Älska dem!

Enligt polisen såg en halv miljon människor paraden. 50 000 gick i

den. Helt galet underbart!

Nu ska jag strax tillbaka till parken. Å, jag älskar mitt liv!

Dagens fråga

05 aug 2007 12:53 

Vem är fullast på bilden (se kimmilrell.se)?
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Jag eller flickorna i Bananarama?

Nu avslutar jag mitt pridefirande och konstaterar att årets upplaga var

den roligaste sedan EuroPride 1998. Jag har haft så roligt och jag tackar

alla fina kamrater (nya och gamla godingar) för trevliga stunder.

 

Söndag

05 aug 2007 18:08 

Jag måste sätta igång att fixa här hemma.

Allt förfaller ju under Pride. Och mobilens inkorg är full. Om jag rensar

bland SMS:n nu kanske jag får roliga flashbacks.

Imorgon kommer mina två vänner som ska låna min lägenhet under min

turné på västkusten.

Och Gringo ska titta förbi i afton.

Med glass.

Error error

06 aug 2007 16:35 

Okej, jag har misslyckats med detox idag.

När det norska paret (rar man med bara en aning tveksamma handleder

+ dominant, robust kvinna) som ska leva storstadsliv + bo i min

lägenhet (under min tid på vad jag väljer att kalla behandlingshemmet

med extra inriktning på avprogrammering av homosexuellt

beteende) anlände tog vi så klart ett glas vin på balkongen.

Och vin betyder nikotinbegär så jag sitter med en prilla under läppen

och ett glas rött i näven.

Imorgon är en annan dag.

Spådamen

07 aug 2007 12:51 
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Jag har just kommit hem till min bror efter ett besök hos Dana – den

polska spådamen. Hennes vackra villa var belägen mitt ute i skogen och

tomten var ack så vackert besmyckad av både mossbeklädda stolar och

lustiga blå glassvampar.

När jag slog mig ner mittemot Dana bad hon mig ta en kortlek och

lägga den i tre högar framför mig. Sedan började hon vända på korten

och det första hon sa var; ”Varför gömmer du din kärlek? Du ska inte

gömma din kärlek!”

Jag svarade att jag inte gömmer min kärlek men hon sa med hög röst;

”Du kan inte lura Dana! Du har gömt din kärlek!”

Hon fortsatte vända på korten och sa; ”Jag ser kärlekar men jag ser inga

fruntimmer”.

Jag kände att jag fick tårar i ögonen samtidigt som jag inte kunde sluta

le.

”Det finns inga fruntimmer”, sa jag.

”Du ska inte ha några fruntimmer”, svarade hon.

”Du har älskat”, sa Dana.

”Ja”, svarade jag.

”Vem var det som avlutade det?”, fortsatte hon.

”Det var nog båda”, replikerade jag ärligt fundersamt.

”Det är bra att det tog slut med honom”, sa Dana, ”han var inte bra. Han

ville ha dig som slav, men se det gick inte för sig!”

Hon återkom till mitt ex flera gånger. Hon sa;

”Han var inte bra för vare sig dig eller dina nerver. Han mår inte bra”.

”Nej”, pep jag, ”det gör han inte”.

”Du försökte hjälpa honom men vad kunde du göra?”

”Ingenting”, svarade jag.

”Nej. Bra att han är borta. Jag gillar honom inte! Hjärnskadad!”

Dana berättade vidare att jag är mycket populär på min arbetsplats.

”Alla tycker om dig! Det finns speciellt en person – en tjej – som väntar
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på att du ska komma tillbaka. ‘Ha inte så lång semester’, tänker hon”.

Vi talade om min familj; ”du har tre syskon”, sa hon bestämt och visade

upp två knektar (eller kungar) och en dam. ”Du har kommit din bror

mycket närmre på senare tid men vem står du närmast?”

”Min syster”, svarade jag.

”Ja, jag ser det. Bor hon nära dig? Inte? Hon saknar dig mycket! Hon

mår inte så bra.”

”Hon mår bättre nu men har mått väldigt dåligt tidigare”, sa jag.

”Okej, så hon är på väg att repa sig”.

Efter ett tag visade Dana upp ytterligare en knekt eller kung och frågade

om jag inte har fler syskon.

”Jo, det har jag…” började jag.

”Men ni träffas inte?”

”Exakt”.

Jag fick veta att jag måste släppa på mitt kontrollbehov.

”Du är artig och ordentlig men du måste släppa loss mer. Bli inte vuxen

så snabbt för du kommer leva ett långt liv – 89-90 år – så våga mer, ha

kul! Gå ut mer och träffa dina vänner oftare. Varför sitter du hemma så

mycket?

”Det gör jag inte”, svarade jag men insåg att jag ju gör det. Förutom när

jag är ledig och går ut.

”Du har varit en ensamvarg tidigare men är det inte lika mycket längre”.

”Jag ser två kärlekar. Den ene är fem år yngre och den andre två-tre år

äldre. Och han är rik! Mycket rik. Jag gillar honom”. 

Jag frågade om jag har träffat dessa två män redan men det har jag inte.

”Det kommer. Sommaren är inte slut ännu”, svarade hon

hemlighetsfullt.

Dana riktigt myste och skrattade och sa; ”Det är så roligt när det är så

här. Jag ser så mycket glädje och lycka och jag ser sommarromans”.
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Jag frågade; ”Kommer jag att flytta?”

”Ja”, svarade Dana bestämt. ”Jag tror att du bor i Stockholm och att du

är på semester och du kommer flytta någonstans där det finns hav. Där

sitter ni och äter frukost och ser ut över havet. Kanske finns det en

skärgård”.

Här fick jag en stark känsla av att det är den två-tre år äldre förmögne

mannen jag ska bo vid havet tillsammans med. Jag fick till och med en

bild av honom men den behåller jag inom mig.

Till sist frågade jag om jag ska flytta till Malmö. Dana svarade;

“Ja! Du kan testa. Ge det ett år. Hyr ut din lägenhet och testa något

nytt”.

“Du har lidit av depressioner men du mår bättre nu”, fick jag också

höra.

Sammanfattningsvis; en alldeles fantastisk upplevelse som både stängde

vissa dörrar och öppnade några helt andra. Det var så ljuvligt att Dana

prickade in allt - verkligen allt.

Jägaren i mig (sounds hot ‘ey!)

07 aug 2007 18:36 

Detta inlägg hade ni aldrig förväntat er va? Jag har skjutit luftgevär och

jag kan avslöja att jag är bra på det! Jag satte burken på andra försöket.

Wisteria Lane

08 aug 2007 17:06 

Igår hade vi grillafton! Det var enormt gott och väldigt trevligt. Och

varmt i kvällssolen. För övrigt är detta lite som Wisteria Lane med en

massa dramatik och intriger. Nu har jag blivit en del av det hela

eftersom jag flirtar med granngrabben som alla vet är bög. Han är så

het och bor i en underbar, stor villa (som jag och Sebbe passerar x antal

gånger per dag…). Granngrabben håller på att fixa iordning sin tomt
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och går runt iklädd endast små slinkiga shorts. Hans vackra solbrända

kropp glänser av svett och jag känner mig som Edie Britt.

Fuck me, I’m famous

08 aug 2007 19:12 

Det talas om mig på Wisteria Lane.

- Han var ju trevlig!

- Ja, skulle han inte ha varit det?

- Jag vet inte, jag hade inte träffat nån bög tidigare! Han var jättetrevlig!

Ung, spontan och ärrad för livet

09 aug 2007 10:25 

Eftersom jag är ung, singel och har semester ska jag idag göra något

riktigt spontant och vågat! Jag har bjudit ner Aronson - som ju bloggat

om sin semesterångest - till vischan och vi ska gå på gayhak i min

födelsestad. Det kan bara bli flipp eller flopp och det är väl det som gör

det hela så spännande!

Hello childhood!

09 aug 2007 16:33 

Innan jag och Aronson gör barndomsstaden lite roligare bjuder jag på

detta konstverk som ingen mindre än Ponte knäppte då vi kollade på

prideparaden.

Ha en fantastisk torsdag. Bloggar jag inte inom ett dygn får ni börja

leta. I mitt hjärta är jag ett storstadsbarn och det är ju inte så populärt i

mellanstora svenska städer (jag vet).

Jag är en (stolt) jävla stockholmare

10 aug 2007 11:52 
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Okej. Spådamen hade fel om en sak - jag kommer inte lämna

Stockholm. Jag ä l s k a r Stockholm!

Tio spontana anledningar:

01 Kollektivtrafiken i allmänhet och…

02 …Tunnelbanan i synnerhet - den går från a till b. Inga som helst

konstigheter!

03 Dialekten - vacker.

04 Vädret - det regnar inte så mycket.

05 Maten - du är inte konstig om du inte älskar kött, fisk och fågel!

06 Anonymiteten - du känner inte alla och alla känner inte dig.

07 Det är inte en regel att du är rasistisk.

08 9/10 stockholmare är mer eller mindre “konstiga”. Konstigt=bra.

09 Staden är vacker och inte det minsta sopigare än vischan.

10 “Gayställe” betyder inte “lagerlokal” utan snarare “hippt och bra

ställe i Gamla stan och Bananarama går dit”.

Jag är en (dryg) jävla stockholmare

10 aug 2007 14:07 

Nån garderobsbög *kräks* i Borås uppvaktade mig på det däringa

communityt och undrade om jag ej ville ses. Jag svarade att jag omöjligt

kan träffa någon då jag sitter i skogen och han undrade varför inte,

varpå jag svarade; “det verkar ju inte finnas någon tunnelbana utanför

Stockholm”.

Sebbe älskar landet

10 aug 2007 15:58 

Vädret idag är min barndom i ett nötskal; grått, regnigt och kvavt.

Men jag har det bra ändå i min käre brors luxuösa villa. Sebbe älskar att

vara här - det finns alltid något att undersöka och nosa på. Dessutom är

det alltid livat. Precis som hemma har Sebbe en alldeles egen

favoritplats - i fönstret. Han ligger där och tittar ut över sina ägor.
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Idag, igår

11 aug 2007 00:06 

Idag har jag mått dåligt - var så nära att kräkas ett par gånger. Måste

bero på något jag ätit. Nu är det lite bättre i alla fall så jag har rest mig

ur sängen.

Har visst inte bloggat om gårdagskvällen ännu så here comes: det var

faktiskt trevligt på den där klubben. Mer folk än jag förväntat mig och

ett par hunkar. Och uppmärksamhet fick vi som de nya, fräscha ansikten

vi var.

Samtidigt har jag svårt för lagerlokalskänslan. Jag ska aldrig mer säga

att Connection känns sunkigt.

Innan vi gick dit besökte vi Oliven - stadens hot spot har jag fått höra

idag. Mysig uteservering och fräsch personal.

Eftersom det inte finns tunnelbana här sov jag på hotell. Ensam så klart.

Även om jag det senaste dygnet blivit erbjuden att gästspela i två olika

uppsättningar (!).

Disco för en

11 aug 2007 16:04 

Idag är det ofattbart varmt och kvavt. Grannen spelar eurodisco på hög

volym. Kan tänka mig att han dansar runt i sin grandiosa villa iklädd

sina slinkiga shorts. *Suck*

Massage och porr

13 aug 2007 20:28 

Idag känner jag en begynnande depression komma krypande - bara så

där. Hoppas det går över. Det är kul att se mor och far i alla fall. Vi

drack öl i solen och det kändes inte som Västergötland utan snarare som
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om vi befann oss i Spanien.

Mor och far kom idag. Vi hade ej träffats på över ett år så jag var lite

nervös. De har även fått träffa Sebbe för första gången. De älskar

honom så klart.

Min mor fyllde nyligen år och jag gav henne ett presentkort på massage.

Det är jag bra på nämligen. Så nu har jag masserat bort min mors

huvudvärk. 

Idag fick jag återigen en inbjudan att gästspela i en tremannaorkester.

Vad är det med västgötarna? Horny bastards.

Lite lätt tipsy natten mot 15 aug.

15 aug 2007 01:32 

Det har varit en bra dag och inte minst trevlig kväll. Först grillning och

sedan lite öl och sprit på verandan. Känner mig dock en aning illa till

mods då jag är den eviga singeln. Alla mina syskon inkl. min tio år

yngre syster är gifta/sambos (och samtliga har minst ett barn) och jag

bara; “jag och Sebbe… bla bla”. Känner mig lite utanför helt enkelt.

Men en vacker dag kniper jag världens bäste kille. Då ska jag skylta

med honom riktigt ordentligt.

Tyg

15 aug 2007 09:19 

Här har herrarna ångest då damerna bestämt att dagen ska spenderas i

gardin- och tygaffärer. Tänk så mycket man slipper som ensamstående

ändå…

Tyg och könsroller

15 aug 2007 15:34
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Så idag besökte vi en massa tyg- och gardinaffärer och jag fann en

matta + två kuddar till mitt vardagsrum. De är i exakt rätt ljuslila kulör

som dominerar i mitt hem. Ja, jag är ju en sådan där som gillar så

kallade tjejfärger. Samt grönt och blått. Och brunt. Så, okej, så himla

tjejig är jag kanske inte. För övrigt hatar jag att det ens finns något som

kallas tjej- och killfärg. Och lika mycket ogillar jag att när någon väntar

barn vill folk veta vad det är för kön på glinet så de redan innan det ens

är fött kan börja bestämma vad han eller hon ska tycka om med könet

som enda utgångspunkt.

Ett par vänner till mig vägrade avslöja sitt ofödda barns kön just på

grund av den anledningen. “Vi vill inte att folk ska börja skicka en

massa ljusblå kläder till babyn”, fräste de. Sådant gillar jag.

Shopping på outlets

15 aug 2007 23:07

 

Idag har jag shoppat! Något som händer ovanligt sällan faktiskt. Bland

annat besökte vi Ullared! I förväg tänkte jag kaxigt att jag kanske kunde

finna ett par vita t-shirts där åtminstone men hey, vilket paradis!

Råhärliga plagg till underbara priser och mor och far sa; “ta vad du vill

ha”. Och eftersom min ekonomi varit katastrofal det senaste året fann

jag en massa plagg. Det blev bland annat; många ljuvliga t-shirts, ett par

byxor, två par herrsmåbyxor, en luvtröja och så en flytande tvål (!) och

lite till.

 

Hem till Sthlm

16 aug 2007 14:09 

Mina damer och herrar! Idag vänder jag om - en dag tidigare än

beräknat. Om några timmar slår jag mig ner i bilen och åker hem till

Sthlm. Min vistelse på den västgötska landsbygden har varit trevlig på

många sätt och maten, mina vänner, har varit oerhört smarrig. Det har

varit trivsamt att umgås med familjen. Och Sebbe har fått så mycket lek

och bus att han nog kommer sova oavbrutet i tre dagar när han lägger
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sig på sin röda kudde i hemmet.

Men visst längtar jag hem! Det finns ju en anledning (eller flera) till

varför jag som 15-åring så glatt packade min väska och for.

Skönt att bli påmind om hur mycket jag trivs med mitt liv och de val jag

gjort.

Älska Sthlm! Älska livet!

Dagens mail

16 aug 2007 16:51 

passerar du jkpg ikväll…kanske e lite kåt vill tömma innan du kör de 34

milen till sthlm:-)

/Man, 44, Jönköping

Svar: Karlar är verkligen helt jävla dumma i huvudet ibland.

HEMMA

17 aug 2007 00:32 

Jag vill bara säga att jag kom hem alldeles nyss. Det tog extra lång tid

då det REGNADE som bara den.

“Välkommen till STOCKHOLM” såg jag på en skylt och var nära att

fälla en tår.

Sebbe sprang in direkt. Glad i hågen.

Älska att besöka vänner och familj men älska ännu mer att komma hem.

Och det första vi såg när vi packade ur bilen var en räv. HALLÅ. Jag är

uppväxt i skogen - mitt i skogen - och hade aldrig sett en räv förrän

idag. Alldeles strax söder om Söder.

Miss India

17 aug 2007 16:45 
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Idag promenerade vi ner till Söder; mor, far och jag. Åt på min

favoritindier; Indian Garden.

Sedan traskade vi hem igen. Indisk mat är bäst. Eller?

Jag har det i blodet

17 aug 2007 23:58 

Kvällen tillbringas i soffan; jag och far ser på gamla

Eurovisionklassiker.

Man blir som man umgås.

30

18 aug 2007 00:47 

Varför känner jag mig elak för att jag ignorerade att mitt ex (mer känd

som mitt livs kärlek) fyllde 30 igår? Borde jag ha uppvaktat honom?

Har han hört av sig till mig? Nej. Har han uppvaktat mig? Nej. Så varför

bryr jag mig och varför har jag dåligt samvete? Jag vet inte. Jag vet inte

ens om jag vill veta. Egentligen.

Sommarens sista lördag

18 aug 2007 10:27 

Semestern har gjort mig gott.

Jag har blivit så djärv. Lite så där som när finfröken knäpper upp inte

bara en utan två knappar på blusen. Eller när den tyste får muntur.

Blev lite tipsy i ESC-soffan igår kväll men det var trevligt och lite male

bonding.

Idag åker mor och far hem.

Det kan hända grejer ikväll känns det som. Mer om det senare.

Solo igen

18 aug 2007 18:37 
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Nu har mor och far åkt och sommarens sista lördag går mot kväll.

Naturligtvis känner jag mig en smula tung i sinnet. Gör alltid det när jag

skiljs från föräldrarna. Tror jag känner att jag är misslyckad och en fet

besvikelse och att jag borde göra bättre ifrån mig. Alltid samma visa.

Nu orkar jag inte gräva ner mig så jag ställer till med fest istället.

Ett par kamrater tittar snart förbi. Sedan ett besök på Lino.

That reminds me; vad ska jag ha på mig? Jag som har så många nya,

härliga t-shirts. Måste genast sätta igång och planera kvällens outfit.

Insikt

18 aug 2007 22:03 

Jag fick höra en jävligt bra sak nyss, som stämmer oväntat bra.

- Det var inte särskilt jobbigt att komma ut som homosexuell. Det var

betydligt jobbigare att komma ut som vegetarian.

Söndagsrapport

19 aug 2007 14:29 

Oj! Snacka om final. Snacka om att vi festar ut sommaren och

välkomnar hösten.

Hade en väldans bra kväll med kamrater i hemmet och ännu fler

kamrater på Lino. Underbara Vasagrabben som jag ej träffat sedan 1993

var utan tvekan kvällens happening.

Antiklimax: Att se Z hångla med en annan (butt ugly obviously).

Sedan glömde jag att det är höst och att man således bär jacka och gick

till tuben utan. Blev förvirrad då jag insåg att jag inte hade hemnyckel

på mig och hittade brickan till jackan och gick tillbaka och sa till herr

Dörrvakt; “Hej, jag glömde hämta ut min jacka”. Han var oväntat

trevlig så jag fick min svarta manchesterjacka till slut. Jag hade

dessutom glömt min mobil hemma och hängde utanför Lino ett bra tag

och spanade efter vännerna som aldrig kom. Åkte till Gullmarsplan och

handlade “Falaffeltallrik 55 kr” och promenerade hemåt. Ramlade när

jag slog en stråle i skogsgläntan och har nu ett stort sår i trynet. Inte bra.
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Jag ska ju på date med F idag. Och Gringo har slutat höra av sig. Allt är

som det ska med andra ord; ett enda drama!

Söndag kväll

19 aug 2007 21:52 

Hemma igen. Ser filmen The Forgotten, med underbara Julianne Moore,

på TV3.

Det var trevligt att träffa F men det hade kunnat börja väldigt fel

eftersom när jag och Sebbe satt och väntade på honom stannade en tant

med hund och pratade lääänge. Som tur var gick hon precis när F kom.

Hur hade det annars sett ut? “Tog du med dig din mamma?”

Hursomhelst så promenerade vi omkring i vår underbara stadsdel i en

dryg timme och pratade om både det ena och andra.

Ha nu en underbar arbetsvecka, ni som ska jobba. Själv är jag ledig i

fyra dagar till.

Sebbes andra sommar

20 aug 2007 01:48 

Undrar varför jag kallar min hund Trulle Trus. Jag vet inte varifrån det

kommer. Min bror kallar honom Sebbelainen.

Sebbe har haft en innehållsrik sommar vill jag lova. Han har bland

annat;

- blivit vaccinerad (drama)

- haft tre fästingar

- varit på Sthlm Pride

- åkt bil

- varit på landet

- träffat en massa nya människor

- fått ny frisyr
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Å, han är så vacker!

Jag känner mig som en sopa fastän jag vet att jag är en oslipad

diamant

20 aug 2007 20:48 

Nu hann ångesten ikapp mig och jag har en massa dåligt samvete idag.

Vet ej varför. Det kommer ibland bara och oftast kan jag flytta fram det

hela en smula men förr eller senare smäller det till.

Varför har jag alltid dåligt samvete och varför, oh varför, känner jag

mig som en ond och dålig människa när jag vet att jag varken är ond

eller dålig. Jag känner mig otillräcklig och som en bluff som

närsomhelst kommer avslöjas. Jag ser framför mig hur jag blir av med

båda mina jobb, blir av med lägenheten och Sebbe tas ifrån mig och alla

vänner lämnar mig och jag lever i ett cykel- eller soprum. Jag vill så

gärna bli av med denna känsla men jag vet inte hur jag ska göra.

Och jag känner mig väldigt djärv när jag bloggar om tankar så privata

som dessa.

Morgonsmärta

21 aug 2007 07:26 

Precis som igår vaknade jag denna morgon alldeles för tidigt på grund

av extrem smärta i ryggen. Först tänkte jag att det kanske beror på att

jag efter semestern är ovan vid att sova i min egen säng men nu vet jag

inte. Ont har jag i alla fall, mest nere i svanken.

Aj, aj, aj.

Nattblogg

22 aug 2007 00:50 

Sebbe och jag har varit på nattpromenad eftersom vi strax efter 20 fick

för oss att vi skulle åka till Euro för lite girltalk + vin. På t-banefärden



 

197
 

dit upplevde vi drama! Ni vet hur man är misstänksam mot det mesta

och de flesta. Ibland vill kanske någon bara ställa en fråga eller be om

hjälp och inte råna dig. Men det är svårt att veta så oftast håller jag mig

på min kant.

Extra jobbigt blir det då man inser att personen kanske i själva verket

flirtar med en!

Det som hände idag är i alla fall inte i min bok “normalt” heterosexuellt 

oss grabbar emellan-beteende.

Nog om det.

Om kroppen

22 aug 2007 12:17 

Idag fick jag sova ända till halv elva och det kändes att kropp och sinne

behövde vila. Inte lika ont i ryggen heller, även om jag känner av

eländet. Jag har ju en problemrygg då min ryggrad är fult formad som

ett S. Jag kan således aldrig uppnå perfekt hållning och det stör mig

mycket. Vore jag kvinna skulle kroppsformen fungera eftersom jag

skulle få enormt utstående rattar, sensuell svank och ankarsle. Men på

min (enormt) manliga kropp funkar det inte.

Jag borde träna min rygg men eftersom jag skulle få en panikattack om

jag satte min välpedikyrerade fot på ett gym (eller snarare

omklädningsrum)* får jag nöja mig med vissa träningsaktiga övningar i

hemmet.

*Jag klarar inte av miljöer där män och kvinnor skiljs åt med könet som

enda argument. Eller snarare; män i sådana miljöer ger mig ångest.

Detta började redan i förskolan.

Bye bye sommar, shalom höst!

23 aug 2007 16:15 

Jag har just bestämt mig för att avsluta semestern på en liberal krog nära

dig.
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Ikväll tackar vi sommaren för det som var och välkomnar hösten som

kommer innehålla arbete på tele/IT-företaget, jobb som webbdesigner

samt studier i hebreiska. Och förhoppningsvis en och annan trevlig

rödvinskväll på Torget.

Om döden

24 aug 2007 11:28 

Alla bara klagar över petitesser och det känns så ointressant. Jag fick

just veta att en vän till mig har obotlig cancer. Han är 27!

Irritationsmoment

24 aug 2007 11:38 

Okej. Nu måste jag lätta på hjärtat.

1. Jag är stalkad av en man i blekt, permanentad page. Fatta. BLEKT,

PERMANENTAD PAGE. Han ser ut som hon i Secret Garden som

vann ESC för Norge 1995. Jag kan av säkerhetsskäl inte blogga mer om

detta men tro mig; jag är stalkad!

2. Jag och Eurobitch gick på Kyliefesten på Neos igår (ja, han med

pagen var där) och herregud, naturligtvis var jag tvungen att skälla på

den värdelösa DJ:n. “Kan ni spela fucking Kylie!?”. Bloody bitch

hiphopcrap på en fucking Kyliefest. Snacka om falsk marknadsföring.

3. När jag vaknade i morse sågade de ner mitt träd! Jag har haft en

enorm lönn utanför mitt fönster, vid balkongen, som har skyddat från

insyn och nu: puts väck. Jag måste skriva ett brev till hyresvärden.

4. Jag missade t-banan och kom sent till jobbet (första dagen efter

semestern) pga att jag skulle köpa SL-kort och de som jobbar i lilla

butiken hos mig är sååå redo för PRO. Snacka om lååångsamt.

ACTION, TACK!

5. Se skyddat inlägg. Lösen: gamla bloggnamnet.

Jaha. På jobbet är allt - ALLT - som vanligt!

24 aug 2007 11:53 
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Okej. Den där kollegan som jag en gång drömde erotiska drömmar om

(och som kastade en banan på mig) kom just in och sa; “Gud vad blond

du är! Fint! Åh, vad varmt det är”. Sedan stoppade han ner handen i

brallan och vispade om och tog upp näven - täckt av kuksvett - och sa

“blä”.

Höstens andra arbetsdag

25 aug 2007 08:54

Igår var jag helt slut efter torsdagens skandalkväll på Neos. Rusade hem

efter höstens första arbetsdag och vilade och våndades om vartannat.

Sedan svängde jag ihop ett par vegoburgare som jag glatt smaskade i

mig framför datorn.

På kvällen hörde pagen av sig. Till synes helt ovetande om att han var

på mig i torsdags. Han minns det säkert inte ens.

Jag sitter här, ensam på kontoret, och kom just på att jag såg en very

fuckable på t-banan i morse. Han både klev på och av på samma station

som jag. Och han var sååå fag. Tänk en ca 24-årig folkpartistfjolla i

strama Filippa K-kläder. Sådan var han.

Ingenting är gratis

25 aug 2007 13:52 

Jag har haft fast telefon i hemmet i max två månader nu och jag kan

sammanfatta mina mottagna samtal så här:

50% Hundvakten

5% Min bror

45% Försäljare

Senast igår ringde nån donna och sa som i trans; “Hej, jag heter bla bla

och ringer från bla bla och vi tänkte skicka ett par boxerkalsonger till er

så vad har du för storlek…”
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Jag avbröt henne abrupt och sa att jag inte ville ha några obekväma

boxerkalsonger och det retar mig så att hon ringde hem till mig och

började ställa intima frågor om min kropp. Jag borde frågat henne vad

hon har för bh-storlek och om hon bär stringtrosor.

Låt mig vara!

Jag var med i Nix-registret förut och försökte anmäla mig igen. Det gick

dock inte att göra på telefon eftersom jag har hemligt nummer (pga

denna ickeanonyma blogg för övrigt) så nu måste jag skriva ett brev och

det lär ju ta ett tag. Orka skriva brev liksom. Och köpa frimärke. Som ni

kanske kommer ihåg är ju frimärkena alltid slut var jag än försöker köpa

dem. Tills dess svarar jag inte i telefon.

Han är ännu hetare IRL

25 aug 2007 16:10 

Jag mötte just landets snyggaste man - Johannes Carlström - i min port.

Vi språkade en stund och han sa att Sebbe var underbar. “Han är som en

fantasihund”, sa han och jag fnittrade förtjust.

Åååh! Har han flyttat in i mitt hus?

Date 2

25 aug 2007 19:22 

Nu går jag på middagsdate med F.

Vi ska ses på en fräsig restaurang i vår vackra stadsdel.

Det är ju bara andra daten så jag har inte finkalsipperna på.

Ha en mysig afton.

Oj

25 aug 2007 23:41 

Okej. Jag borde ha tagit på mig finkalsipperna….
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Om igår

26 aug 2007 07:21 

Så jag hade en trevlig kväll med F.

Mycket trevlig. Förvånansvärt trevlig.

Åt det enda vegetariska som fanns på menyn på lokala restaurangen

(pasta) och hinkade bira och hatade att de hade uppstoppade djur på

väggarna (!) och så gick vi hem till mig och drack rosévin och Mona en

trappa upp fyllde 50 så det var värsta halabaloot och så pratade vi en

massa och hånglade (with tongues för en gångs skull) och han hatade att

jag snusade (”bara när jag dricker”) och så hånglade vi ännu mer och

kanske mer därtill och han sa att jag hade het kropp och jag kände mig

som en daddy och så pratade vi och jag sa säkert alldeles för mycket när

jag väl kom igång och han sa att jag hade varit “blyg” på första daten

och så sov vi och så vaknade jag och skulle gå till jobbet och han hade

gått hem och Sebbe hade inte sagt något och nu är jag en smula

förvirrad och undrar om jag sa eller gjorde något tokigt men det kan jag

inte tänka mig. Hmm.

Mer

26 aug 2007 14:24 

En vän ska möta mig på jobbet och vi ska, tillsammans med Sebbe,

promenera genom city, tvärs över Söder och hem. Och vi ska skvallra

om våra spännande och minst sagt händelserika singelliv.

Ang. gårdagen vill jag inflika att jag är som en rostig gammal kärra men

nu, ta mig tusan, vill jag vara med i leken igen.

Jag vill ha mer. Mycket mer.

Och så började det regna

26 aug 2007 18:19 

Detta har varit en konstig dag. Jag har varit jättenere för att sedan bli



 

202
 

jättelycklig (igen) och allt hade kunnat vara ett drama utan dess like

men nu var det inte så som tur var.

Vännen min kom och mötte upp på jobbet och vi strosade och pratade

om allt som hänt det senaste dygnet (!) och Skåningen (som jag

kommer kalla honom hädanefter) från igår ringde och jag blev så glad.

Vännen, jag och Sebbe handlade mat (auberginetallrik till mig, någon

kebabgrej till dem) och satte oss i Vitabergsparken och pratade och

skrattade och jag var så glad över att jag faktiskt kan vara riktigt rolig

och dessutom har roliga vänner. Det är så uppfriskande och som vi vet

förlänger ett skratt livet (det kanske är därför jag kommer bli 89-90 år,

som spådamen sa). Efter matpausen promenerade jag och Sebbe över

kanalen och genom skogen och vips var vi hemma.

Nu ska han sova och jag ska slösurfa och hälla i mig vatten.

10:53

27 aug 2007 10:53 

Teknikern kom in på kontoret och frågade hur helgen var men brydde

sig inte om mitt svar utan ställde sig bakom mig, började massera mig

lite lätt för att sedan smeka och klappa min bringa. Därefter lämnade

han rummet. Jag hade fortfarande inte besvarat hans fråga.

Vågad kan du vara själv

27 aug 2007 13:10 

Min kollega och ljuva, sensuella väninna klev in på kontoret och jag

berättade för henne om helgens händelser. Hon log och sade; “Du är så

vågad, Kim. Jag är så stolt!”

“Vet du vad jag gjorde då?”, fortsatte hon. “Jag och min kille gick på

bio och gissa vad jag gjorde då! Jag tog av mig mina trosor och gav

dem till honom”.

Hihihi.
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Väderkvarnar och sojakorvsburgare

27 aug 2007 19:07 

Vi hoppar som vanligt friskt från ämne till ämne i denna blogg. Nu ett

mattips. Igår tokade jag till det genom att laga burgare med sojakorv i.

Oerhört smarrigt.

- Hamburgerbröd

- Paprika

- Röd lök

- Tomat

- Fetaost

- Sojakorv

- Hamburgerdressing

- Stark senap

Smarrigt värre!

Igår firade jag också sommarens sista dag. Idag hängde jag in

Britneyshortsen i klädkammaren. Och visst har ni känt höstvindarna

idag!? Det har jag och framförallt Sebbe; öronen fladdrade som

väderkvarnar i vinden.

Love is all

28 aug 2007 07:00 

Klockan halv sju såg jag två glada män promenera hand i hand.

Jag log.

Mer kärlek i världen!

Massera mig

28 aug 2007 10:05 
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Jag bokade tid för massage.

“Då ser vi fram emot imorgon”, sa massören, en man i 45-årsåldern.

Han fortsatte; “Ska jag vara snäll eller stygg?”

“Stygg”, väste jag.

En god kamrat är guld värd

28 aug 2007 19:12 

Jag bloggade häromdagen att jag på nytt skulle anmäla mig till

Nixregistret och skrev bland annat att det kommer ta tid innan jag

verkligen sätter mig ner och skriver brevet som måste skrivas om man

har hemligt nummer och vill anmäla sig.

Idag efter att jag + min gode vän storhandlat satt vi och drack te i mitt

kök då han plötsligt langade fram ett papper och sa; “Signatur, tack”.

Jag kastade ett öga på texten och det visade sig att min käre vän skrivit

ett brev till Nixregistret, komplett med mitt namn, min adress och mitt

telefonnummer, och nu var det för mig att bara skriva under. Han hade

dessutom ordnat ett frankerat kuvert. Är det inte en riktigt ljuvlig vän så

säg.

Lycka

29 aug 2007 10:00 

Åh, vad jag är glad!

Jag har länge, länge velat se en film som jag bara sett hos en svensk

dvd-shop på nätet men där har den länge varit slutsåld. Idag googlade

jag väldigt grundligt och gick igenom en massa dvd-sajter och till slut

fann jag en shop som hade ett exemplar i lager. Inte nog med det;

butiken ligger bara ett par gator från min arbetsplats så nu är filmen

bokad och jag ska trippa dit och hämta ut den så snart jag hinner.

Återkommer med en tårdrypande rapport när jag sett mästerverket

ikväll.

Stora händer överallt
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29 aug 2007 14:07 

Jag började med att kasta av mig plagg efter plagg tills jag stod iklädd

endast svarta, aningen för små, tajta boxers och matchande strumpor.

Jag lade mig ner på britsen och placerade ansiktet på rätt plats.

Massören lade en kuddaktig sak under mina anklar och en handduk över

mina ben. Han drog varsamt ner mina svarta boxers en bit och började

arbeta med sina nyinsmorda, rejäla nävar. Jag kved men mina läten

överröstade inte Sarah Brightman-musiken i bakgrunden. 

Övre delen av min tajta stuss fick sig en rejäl omgång - massören fann

punkter jag knappt visste existerade. Jag njöt. Länge och väl höll han

sig kvar i de nedre regionerna. Då och då lät han händerna glida längre

upp längs min atletiska - men dessvärre inte nyrakade - ryggtavla men

snart var de nere på skinkorna igen.

Efter en lång stund började massören koncentrera sig på att ge hela min

rygg underbart härlig massage. Det skönaste var då hans grova fingrar

borrade sig in i mina muskler och han med mjuka men mycket

bestämda rörelser rörde sig fram och tillbaka. Upp och ner. 

Jag har väldigt ofta ont i och kring skulderbladen och den senaste tiden

har jag känt oerhörd smärta då jag böjt armarna bakåt. Massören

noterade detta och arbetade vidare. Skönt var det. Två gånger höll jag

på att somna.

Jag blev lite deprimerad också. Eller snarare fick jag en känsla av att jag

frigjorde mig från saker och ting. Kanske var det kombinationen av den

lugnande (men ganska sorgliga) musiken, beröringen och de rogivande

dofterna som fick min hjärna att plocka fram idel smärtsamma

upplevelser från de senaste två åren. Jag märkte senare, när massörens

fingrar lekte över mitt ansikte, att det kändes som om jag gråtit.

Cirka 40 minuter efter påbörjad behandling bad han mig vända mig om

men först tog han en pappersservett och torkade bort det klibbiga från

framförallt nedre delen av min rygg.
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“Kom lite högre upp, över hålet”, viskade han och jag gjorde som jag

blev tillsagd. Massören tog ett stadigt grepp om min nacke och klämde

och drog allt vad han orkade.

“Är jag hemsk?”, frågade han.

“Nej”, svarade jag. “Det är jätteskönt. Det känns att det gör nytta”.

“Ontskönt kanske man kan säga”, fnissade han och började dra i mitt

huvud. Uppåt, uppåt - det var otroligt skönt. Hela min kropp blev längre

och ståtligare.

Nacken fick vad den tålde och massören sa med sin bestämda basröst;

“Gör det något om det kommer lite i håret”?

Jag flämtade till och svarade; “Absolut inte”.

Övre delen av mina armar stod näst på tur.

“Jag har ofta väldigt ont just där”, sa jag och han förstod att jag ville att

han skulle ta i lite extra så det gjorde han.

Eftersom jag lätt får musarm föreslog massören att han skulle massera

mina händer och underarmar också (vilket han aldrig gjort på mig

tidigare) och jag tackade och tog emot och ÅH så skönt det var. Det

gjorde väldigt ont men väldigt gott. För första gången skrek jag till och

massören log och sa; “Den här högerarmen har arbetat mycket”.

“Ja”, flämtade jag till svar.

Efter att massören torkat av det klibbiga från min högra hand hjälpte

han mig att resa mig upp. Sedan klädde jag på mig, bokade en ny tid

(nästa vecka), tackade och gick därifrån.

Yossi & Jagger - en verklighetsbaserad film

29 aug 2007 19:37 

Mina ögon är rödgråtna. Ja, jag riktigt hulkade då jag såg Yossi &

Jagger. Filmen kom 2002 och är regisserad av Eytan Fox, som även låg

bakom Walk On Water som jag skrev om i vintras.
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Kortfattat handlar den om två israeliska militärer stationerade i Libanon.

De är kära i varandra men håller det hemligt. Jagger är inte så pigg på

hemlighetsmakeriet men Yossi ber honom acceptera läget eller gå.

Detta är en film du ska se om du känner dig en smula låg och har lust att

gråta en skvätt men inte får fram några tårar. Den handlar egentligen

inte om så mycket. Mest om dold kärlek och relationer. Filmen är lite

väl kort också; endast en dryg timme. Men berättelsen är sann och jag

älskar sanningar.

Åh! Om jag någonsin får en underbar man som Jagger i mina armar ska

jag aldrig släppa taget.

Smärta aj aj

30 aug 2007 09:49 

Idag är det fredag för mig - efter sju dagars arbete är jag äntligen ledig i

några dagar. Dessvärre är jag trött som få idag. Lade mig vid 23 men

vaknade vid 01 av en hemsk smärta i.. jag vet inte vad. I en tandrot

kanske. Eller i tandköttet. Hursomhelst två centimeter åt vänster från

vänstra näsvingen (fult ord). Trycker jag där gör det så ont att det

svartnar för ögonen. Kanske en inflammation igen, eller kanske samma

inflammation som plågade mig för ett par, tre månader sedan (den har

hängt kvar och bubblat upp lite då och då).

Jag klev upp och tog en Voltaren. Efter ett tag tog jag en till. Och senare

två Treo. Till slut släppte smärtan en aning och jag somnade. Blir det

inte bättre går jag inte till värdelösa Folktandvården som bara verkar

vilja suga åt sig mina slantar utan att göra nytta (har bloggat om detta

tidigare). Istället testar jag Citydental som passande nog hade en stor

annons i dagens Metro. Är det någon som varit hos dem?

Det gör ont

31 aug 2007 15:05 

Idag har jag toktvättat. Det var lagom kul. Men mest har jag oroat mig
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för min tandköttsinflammation (?). Mitt ansikte är svullet nu. Det gör

inte så farligt ont på dagarna men jag vaknar alltid mitt i nätterna av

smärtan. Det känns orättvist! Jag sköter min mun och mina tänder och

ändå har jag ständiga problem med dem.

Jag har bestämt mig för att avvakta. Är det inte bättre på måndag går jag

till tandläkaren. Det tar emot. Jag vill inte bli ruinerad nu igen. Det är

rätt tragiskt att man i ett land som Sverige drar sig för att söka vård på

grund av att man blir just ruinerad.

Jag fortsätter sitta här och gurgla bakteriedödande munvatten.

Jag har slutat snusa också.

Det gör inte ont

31 aug 2007 17:52 

Just nu är jag jätteglad för jag har inte det minsta ont. Var på apoteket

och köpte Ipren och plötsligt var smärtan helt borta. Ja, jag fick ju ta en

tablett först dårå. Varken Treo, Alvedon eller Voltaren hjälpte.

Sedan var det dags för Sebbe att ta ett bad och därefter rakade jag bort

min tuppkam så nu är jag snaggad och naturell igen. När jag kom ut ur

duschen satt Sebbe och väntade (se bild). Åh, han är ju så söt och ikväll

ska han sova borta då jag ska trotsa mitt uppsvällda ansikte och göra

något kul - detta är trots allt min lediga helg.

Edit: Jag insåg just att jag idag tagit en Zyban! Jag fick nämligen två

värktabletter av en kollega igår och jag hade en kvar i väskan så när jag

rotade runt tog jag den första jag hittade. Och nu insåg jag att det var en

Zyban (aldrig hört talas om tidigare). Kollade på Fass vad det var och

den används vid rökavvänjning! HUR har den hamnat i min väska? Jag

förstår ingenting.

Djupa fredagstankar

31 aug 2007 20:05 
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Fatta att det är 2007 redan. Minns ni när det blev 2000? Då bodde jag i

norra Sthlm på 28 kvm och var kär i Holländaren som jag just lämnat

Miljonären för. Jag lyssnade på Sash och skulle fira min 25-årsdag med

MM (då var vi som Lili & Sussie, nu ses vi två ggr per år) och PG.

Tänk vad tiden går. Tänk vad man utvecklas. Ok att mitt liv då var rätt

spännande men jag skulle verkligen inte vilja vrida klockan tillbaka. Nu

är bättre. 

Då var det jätteviktigt att ha VIPkort till de hetaste klubbarna (ok att jag

fortfarande har det men det är inte viktigt längre) och kläderna skulle

vara av senaste snitt. Nu handlar jag i Ullared. HAHAHA.

Visst är det underbart att växa och utvecklas. Livet är underbart - trots

allt elände.

Snö

31 aug 2007 20:43 

En gång för kanske tio år sedan var jag på klubben Propaganda. Jag

mötte en man och vi hånglade på gatan. Det snöade. Allt var som i en

film. Tänk; två människor hånglar och det snöar och kameran snurrar

runt, runt dem.

Sedan hördes vi aldrig mer.

Men jag kom ihåg hans namn och bad min kollega WD ringa

nummerupplysningen (det här var före hitta.se) men hon fann honom ej.

Ibland undrar jag vem han var och vad han gör och om han kanske

kommer ihåg den där gången i snön.

Men jag har i alla fall inte ont i käften

01 sep 2007 09:47 

Ni vet när man vaknar och ligger och halvsover och drömmarna blandas

med verkligheten (man kan styra dem) och man kanske “drömmer”



 

210
 

något och blir arg för att sedan vakna och inse att det bara var en

halvdröm - fatta så sur man blir när man sedan inser att det man trodde

man halvdrömde faktiskt är sant. Så var det i morse.

Jag är arg och sur och tvär och irriterad. Och lite kränkt faktiskt. Ja,

detta uttjatade ord; kränkt. I am so kränkt.

Jag väljer att må bra

01 sep 2007 12:17 

Jag var och hämtade Sebbe hos Hundvakten och när vi promenerade

hemåt slog det mig.

Jag vaknade i morse och kände mig sur, arg, förvirrad och kränkt men

på väg hem ändrades allt. Jag insåg att jag kunde välja att antingen ha

en rutten dag eller en strålande dito.

Jag menar.

Det är lördag och jag är ledig. Det är fantastiskt väder. Jag är frisk

(nåja). Inte ful (men lite för fet). Inte korkad eller elak. Jag har en fin

hund och ljuvliga vänner (många) och glad familj. Två jobb och

studieplats. Jag har ett förstahandskontrakt i den stadsdelen jag

verkligen vill bo i. Snygga Diorglasögon har jag också. Och schyssta

vader. Och ikväll ska jag ha hebreisk/arabisk fest (very PK).

Jag kan inte gå runt och må dåligt en dag som denna. Det vore ett hån

mot Moder Jord (mer känd som Gud).

Peace please

01 sep 2007 17:54 

Om en timme kommer gästerna och jag har varken duschat eller

dammsugit. Har ju varit så upptagen med att tillreda min

mellanösterninspirerade sallad!

I morse när jag slog upp ögonen bestämde jag mig för att ha fest ikväll -

fest för fred och kärlek!

Först ska vi äta och se Yossi & Jagger och sedan blir det arabisk och

hebreisk musik på lagom hög volym.
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Och utgång såklart.

Drama på dansgolvet

02 sep 2007 13:43 

Gårdagen var trevlig. Den mellanösterninspirerade salladen jag bjöd på

gick hem hos gästerna. Det gjorde även filmen - hundra procent av dem

som såg den snöt sig när den var slut.

Sedan arabpop och hebreisk musik från förr och nu och prat om jobbiga

karlar, hemska chefer, vidrig politik och mer därtill.

Vi tog tuben till Lino och det var länge sedan jag dansade så mycket.

Musiken var ju underbar och flera favoriter kom på raken så det gick ju

inte att bara lämna dansgolvet.

Britneys nya fantassstiska Gimme More spelades många gånger. Lite

tack var mig får jag väl säga då jag önskade den fler än en gång (och

skickade fram kamraterna för att göra detsamma, varpå DJ:n skrek

“fuck you” till mig. Bless him).

Det var drama på dansgolvet framåt småtimmarna. Jag och vännen min

dansade och vi blev båda “uppvaktade” av två karlar som ville dansa

ekivokt med oss. Det var bara det att vi plötsligt hade deras händer

överallt. Och det menar jag på ett dåligt sätt - de var ute efter våra

pengar! Japp, händer i fickorna och här och där och vi (mest vännen)

skvallrade för dörrvakterna (baraföratt) men vi såg inte röken av de där

bovarna igen.

Å! Jo, det blev ekivok dans med hyvens grabbar också, kom jag just på.

Ja, det var en trevlig och bra kväll helt enkelt.

Får man dejta sitt ex ex?

Mus

02 sep 2007 19:44 
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Jag har nog inte alla hästar hemma.

Om jag kopierar en textrad får jag inte ro förrän jag “släppt” texten. Det

känns som den hänger kvar på musen.

Om jag trots allt inte ska använda den kopierade raden “släpper” jag den

i adressfältet. Sedan raderar jag den och återgår till vardagen.

Ganska jobbigt faktiskt.

Det är ju måndag

03 sep 2007 11:20 

Jag känner mig lite svag idag. Bräcklig! Som ett öppet sår. Ett träd utan

rötter - blås på mig och jag faller.

Orm

03 sep 2007 17:00 

Idag såg jag en orm för första gången på tjugo år.

Jag och Sebbe promenerade längs vårt kära elljusspår och där, bara

några centimeter från oss, låg ormen som jag först trodde var en pinne.

Nä, nu kom jag på att för exakt tio år sedan träffade jag en orm senast.

Jag dejtade någon som hade en enorm boa som husdjur och jag vaknade

en morgon av att Kärstin (med ä) låg bredvid mig i sängen. Jag skrek

konstigt nog inte. Jag var rätt cool på den tiden.

Tur att där inte låg en kniv

04 sep 2007 07:57 

Jag måste avboka veckans massagetid då jag råkade ut för en olycka i

hemmet. Jag låg utslagen på golvet och när jag i all hast reste mig upp

råkade jag med full kraft gå in i skärbrädan. Nu har jag ett enormt

blåmärke + rivsår i midjan och skulle inte klara av att ha någons händer

på min kropp.
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Efter regn kommer solsken

04 sep 2007 09:37 

Det bästa som hänt på jobbet på mycket länge har nu ägt rum!

Ni vet de där ouppfostrade kostymtöntarna som gjorde livet mitt till en

plåga - de har nu flyttat ut. Inte nog med det; in flyttade ett par hyvens

grabbar! Helt vanliga gossar (ser lite härligt Söderaktiga ut) som tittar in

i rummet mitt på morgonen och säger hej! Och ler. Och de har inte

sådana där hemska klippetikloppetiskor utan mjuka sulor!

Nu hoppas jag att de tvättar händerna efter toalettbesök också. Jag sitter

ju mittemot badrummet och både ser och hör det mesta (tyvärr).

Jag är så lycklig.

 

Edit: Jag skulle vilja sträcka mig så långt att jag säger att jag fått lite

ögonkarameller på kontoret.

Lite som Ling

04 sep 2007 13:56 

Jag har kommit på en sak.

När jag är arg eller irriterad låter jag som Ling i Ally McBeal - dvs jag

morrar.

Det är faktiskt helt sant.

Nu ska jag strax på möte.

Jag morrar nu.

Strul

05 sep 2007 08:33 

Jag satt uppe alldeles för länge igår kväll, känner jag idag.

Har ett stort dataproblem.
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Varje gång jag öppnar en mapp hittas inget innehåll och mappen hänger

sig. Den går inte ens att stänga.

Inte heller ctrl+alt+del fungerar.

Till och med Windows Media Player hänger sig.

Det hela började med att jag upptäckte att jag inte får igång MSN. Det

händer absolut ingenting.

Aaargh! Är det något jag finner frustrerande är det trilskande teknik.

Det gäller att prioritera

05 sep 2007 09:28 

Jag kom på en småkul sak.

För ett (bra) tag sedan chattade jag med en yngling.

Vi hade hörts ett tag och var på vippen att träffas IRL.

Plötsligt skrev han; “Nä, nu måste vi avrunda för jag ska porrsurfa”.

Hahaha.

Ynglingar är så frispråkiga nuförtiden.

Attraktion

05 sep 2007 11:39 

Idag blev jag fysiskt attraherad av en man som en gång trippade

omkring i en kvinnokropp men nu alltså huserar i en herrdito.

Vad säger det om mig och min så kallade läggning?

Gud, så sexig han är.

Flera gånger har jag blivit kåt het på sådana som jag trott varit män men

som visat sig vara så kallade butchflator.

Vad säger det om mig och min så kallade läggning?
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Ingenting?

Vad är läggning egentligen? Är den flytande?

Allt är ju relativt.

Böglunch

05 sep 2007 12:55 

Jag har just varit ute på lunch.

Åt “färska grönsaker med jordnötssås”. Och ris såklart.

Ensam slog jag mig ner vid bordet och bläddrade frenetiskt i mobilen +

fingrade nervöst på menyn.

Jag var inte ensam särskilt länge dock; innan jag gick därifrån hade två

homofiler (oberoende av varandra) slagit sig ner vid mitt bord.

Åh, jag älskar Stockholm - potentiella partners överallt.

Morgonkortisar

06 sep 2007 07:09 

- Om ni har problem med datorn - avinstallera MSN. Det gjorde jag och

allt fungerade åter som det skulle. Testade att återinstallera programmet

och vips var felen där igen. Frustrerande och märkligt.

- Jag älskar Windows Vista, som jag tyvärr inte har hemma (men på

jobbdatorn). Eller Girlie Vista som Euro säger. Vista är verkligen

girlie!

- Jag är glad över att mina sömnproblem för närvarande lyser med sin

frånvaro. Jag sover gott men för kort.

- Fatta vilken skivhöst det blir; Kylie, Britney, Madonna, Eva… Aaaah!

Över och ut.

Edit: Tänk så glad man blir. Jag var så sugen på kaffe men ville inte gå

ut i köket då det var så mycket (okänt) folk där. Då kom “han med
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bananen” (han borde få ett alias i denna blogg) in på mitt rum med en

mugg till bredden fylld av nybryggt kaffe och sa; “Här Kimmi”. (Han

har kallat mig Kimmi (med brittisk accent) i snart 13 år. I kinda like it.)

En bra dag

06 sep 2007 21:05 

Åh! Jag har haft en bra dag.

Min tyske vän hälsade på och som vanligt hade han något smarrigt med

sig; plommonpaj. Som sig bör satt vi och drack te och skvallrade om

kärlek, sex, karlar, litteratur och komediserier. Det blev också en lagom

lång promenad tillsammans med Sebbe samt pizza.

Fin dag. Fina vänner.

Milrell is mad, bitches

07 sep 2007 07:20 

Återigen måste jag ryta till.

Jag kan inte känna hopp för mänskligheten så länge folk är så patetiska

som de är.

Jag menar; vuxna män(niskor) går på fotbollsmatcher och håller på ett

lag, och hur man ens kan hålla på ett lag förstår jag inte, för vad är ett

lag? Spelarna byter ju tröja stup i kvarten och därmed är det enda som

“är” laget själva bokstavskombinationen - typ Ajax eller Yes eller Vim.

Hursomhelst så förlorar just den där bokstavskombinationen som den

ena halvan av publiken finner tjusigast och så slåss de.

Ok om det bara påverkade dem själva (för övrigt min inställning till till

exempelvis droger) men så är det ju inte. Tänk på de enorma summor

skattepengar som går åt till insatser. Tänk på min väninna som bor i

Solna, som måste planera sina resor till och från jobbet efter matcherna

på Råsunda för att slippa trakasseras av dessa neandertalare på tuben.

Fy fuck för sport säger jag.
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Sportskatt nu! De som vill ta del av denna primitiva hobby får själva

betala för’t.

Det enda positiva med sport är utövarna.

Sport är porr, y’all.

Förändring

07 sep 2007 10:17 

Förut hade jag en stubin så lång att det var nästintill omänskligt.

Så här ungefär: |——————————————|

Numera är den kort som en halv myra: |-|

Jag blir rasande för ingenting.

Och fruktansvärt grinig.

Känner inte alltid igen mig själv.

Och eftersom folk är vana vid en mycket lugn och jämn Milrell vet de

inte hur det ska bete sig.

De skruvar generat på sig och låtsas som det regnar.

Och det gör det ju i och för sig också.

Slut med niko

07 sep 2007 12:54 

Förra veckan då jag planerade att sluta snusa tänkte jag mig inte riktigt

för - jag skulle ju ha fest och då går det ju bara inte.

Nu har jag bestämt mig igen. Klockan 14 idag lägger jag av för gott och

eftersom jag kommer blogga om mina våndor kommer jag ju inte kunna

banga. Således lär ni få läsa en del om min ångest under de kommande

dagarna.

Jag har snusat i två år. Jag började mer eller mindre på grund av att jag

(mitt i min nattsvarta depression) behövde något som fick mig att vilja

stiga ur sängen på morgnarna. Ganska tragikomiskt men lika sant som

allt annat i denna blogg.
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Nu räcker det dock.

Nu lägger jag av.

Välkomna med på resan min.

17 timmar senare

08 sep 2007 07:08 

Oh käre vän.

Idag är jag oerhört irriterad. Efter 17 nikotinfria timmar känner jag hur

nerverna ligger utanpå kroppen. Jag känner mig yr. Kan inte fokusera

blicken. Det gör ont i musklerna - främst händer och fötter.

Jobbigt.

24 timmar senare

08 sep 2007 14:00 

Åh vad det är jobbigt.

Magmusklerna känns konstiga. När jag andas ut känns det som att

inandningen aldrig ska ta slut. Svårt att förklara men så känns det. Yr.

Känner mig lite full. Svag huvudvärk (mest i pannan). Muskelvärk.

Det underlättar dock att ha en Onico* under läppen.

*”Snus” fritt från tobak och nikotin.

Vilket konstigt inlägg. Jag känner mig hög som ett hus.

33 timmar senare

08 sep 2007 23:27 

Ikväll kom min käre vän Euro hem till mig för att serva mig riktigt

ordentligt. Han lagade mat åt mig, bjöd på vin samt hade väskan full av

komediserier på DVD. Så jag klagar inte. Har haft en bra dag trots att

jag känner mig helt väck i huvudet.
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En dag kvar att jobba denna sjudagarsvecka.

En morgon kvar att vakna nollfemfuckingtrettio.

So long.

47 timmar senare tänker jag på te och sex

09 sep 2007 12:53 

Jag och min vän och kollega Gucci kom just överens om att mintte är

lite som analsex. Man måste vara väldigt sugen på det. Annars är det

bara otrevligt.

Välkommen hösten

09 sep 2007 18:45 

Idag efter jobbet firade jag och Sebbe att hösten har anlänt genom att gå

en extra lång promenad (det regnade ju inte ens). Vi gick i skogen,

avvek från elljusspåret och bara gick och gick tills vi plötsligt var

tillbaka i civilisationen.

Underbar är du, fru Höst.

Nu har jag 24 gigabyte ny Eurovisionmusik att gå igenom! :-)

Dagens SMS

10 sep 2007 21:59 

Hej Kim. Tänkte på dig… Sänder en kram.

/XX

Svar: Ruskade du tupp?

Ska jag ställa bokhyllorna mot andra väggen?

11 sep 2007 13:16 

Tänk så skönt att sova åtta timmar mer eller mindre nonstop!
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Nu blir det morgonkaffe och dagens tidningar.

Sedan ska jag storstäda.

Kanske möblerar jag om - jag känner för lite förändring.

Jag var och hämtade ut min hebreiskabok idag. Har inte öppnat paketet

ännu utan gör det när hemmet är i tipptoppform och jag pustar ut - så

spännande!

Som om man inte har annat att göra

11 sep 2007 14:46 

Jag trotsade allt och svarade i telefon när det ringde.

Det var en (trevlig) man från något ställe som ville “bevaka mina

pensionsfonder och bla bla bla”.

“Jag vet ingenting om sådant”, sa jag.

“Men tror du inte att du kan påverka hur din pension kommer se ut?”,

frågade han.

“Nej”, svarade jag. “Jag tror det är en bluff alltihop”.

“De flesta jag pratar med känner som du”, sa han.

Vad är det för idé att vi ska “spela” om våra pensionspengar? Det är ju

helt sjukt.

Jag har aldrig öppnat det där röda (?) kuvertet och jag kommer inte göra

det. Jag orkar inte. Jag förstår inte. Fonder hit och fonder dit. Det slutar

ändå med minimal pension och direktörerna gottar sig åt att de lurat

hela folket. Fy fuck säger jag. Jag orkar inte engagera mig i en endaste

liten sak till. Låt mig vara.

Hösten är fin om man är två

11 sep 2007 22:08 

Denna dagen kommer inte gå till historien som årets roligaste. Snarare

har den där jobbiga höstkänslan infunnit sig. Jag älskar hösten men ofta
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drabbas jag av en akut känsla av ensamhet. Det spelar ingen roll hur

många vänner eller hundar man har i sitt liv om man längtar efter

Någon.

Det hela började med en doft. Jag klev ut ur duschen och sträckte mig

efter den sista rena handduken i skåpet - en handduk jag väldigt sällan

använder pga att den är så liten. Och jag insåg att jag inte använt den på

nästan ett år - den doftade nämligen av min vän R:s tvättmedel, vilket

påminde mig om när jag bodde hos honom och hans sambo under

stambytet i lägenheten min.

Trots att jag har ett (ovanligt?) stort behov av att få vara ensam så var

det en fin tid. Det var trevligt att ha någon under samma tak. Någon som

frågade hur läget var.

Och jag saknar det idag.

Kanske är jag en sådan där sambotyp. Trots allt.

Sebbe och jag har det mysigt ändå. Inte mycket är trevligare än när han

lägger huvudet i mitt knä och ligger och tittar på mig i smyg.

Något labil kanske

12 sep 2007 11:58 

Trots att jag känner mig två sekunder från en fet höstdepre får

nikoabstinensen mig att skratta okontrollerat. Det känns absurt. Jag

skrattar åt allt, speciellt när jag och Sebbe är ute. Det slutar med att jag

tar fram mobilen och låtsas skratta i den.

För övrigt; blä, blä, blä, boring, boring, boring.

Mycket labil förresten

12 sep 2007 16:11 

Jag satt på det där communityt och hamnade på en sida som tillhörde en

person som var död sedan en månad tillbaka. Det var en kille i min egen

ålder - vi hade ingen som helst relation till varandra men jag såg honom
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ute då och då och desto oftare på nätet.

Och nu var han borta.

Jag blev både chockad och ledsen. Så pass att tårarna kom.

Av inläggen i hans gästbok att döma tog han sitt liv.

Han hade skrivit i sin dagbok bara några dagar innan han dog. Han hade

varit på en fest (som jag också var på för övrigt) och han skrev att han

hade haft en väldigt bra kväll.

Så oerhört sorgligt att en ung människa tar livet av sig (antar jag alltså

bara).

Jag har sett det på nära håll. Självmord har av någon anledning alltid

figurerat i min närhet och… det är ledsamt.

Pop

12 sep 2007 23:57 

Det blev en bra dag ändå - trots att den kändes så crappig till en början.

Eurodarling kom över och det blev både ljuvligt god pizza och rödvin

och tanken slår mig; att ha en vän som kan komma hem till mig när jag

både känner mig som fulast samt har kaos i hemmet pga storstädning är

ju guld värt. Och att ha en vän som jag kan sitta rakt upp och ner med

och göra det jag gör allra helst - lyssna på musik - är ju bara en fet

fucking bonus.

Se; jag kommer ju aldrig kunna sluta blogga eftersom nio av tio av mina

närmaste vänner kommit till just tack vare bloggen.

Ibland undrar jag om det är så även för andra bloggare eller om det bara

är denna lilla krets som kommit varandra så nära.

Tänk så mycket tid jag spillt på tråkiga pojkvänner som velat diskutera

franska revolutionen när jag helst av allt velat diskutera popmusikens

historia. Such a waste.

Jag har det så bra numera. Förträffligt bra.



 

223
 

Husligt av mig

13 sep 2007 17:33 

Ännu en bra dag!

Tysken kom på besök och efter sedvanligt tesörplande åkte vi till IKEA.

Eftersom jag håller på att göra om mitt vardagsrum panikbehövde jag

en ny tv-möbel och jag fann en som passar perfekt. Naturligtvis blev det

lite annat också; bland annat ett överkast till bingen + ett likadant

överkast som fungerar som överdrag till soffan samt inte minst en säng

till Sebbe. Han tyckte om den direkt och kröp ner i den innan jag ens

hunnit ställa den på dess rätta plats.

På ålderns höst

14 sep 2007 07:30 

För ett bra tag sedan bloggade jag att jag hittat ett långt, gubbigt

ögonbrynshårstrå.

Nu har jag upptäckt fler tecken på min höga ålder:

- När jag sätter mig ner eller reser mig upp släpper jag fram ett sådant

där gubbigt krystande läte.

- Jag har börjat med större textstorlek i datorn.

Ajaj, vad kommer härnäst?

Malmis?

14 sep 2007 16:10 

Jag blev stoppad av en ung tös när jag promenerade från jobbet.

Hon frågade; “Är detta Malmskillnadsgatan?”

“Ja”, svarade jag och log lite inombords.

Undrar om hon verkligen inte känner till Malmis prossastatus.

På ålderns höst del 2
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14 sep 2007 19:57 

För första gången på länge slog jag på TV:n (ville ju se hur min nya

tv-möbel funkar…) och fastnade omedelbart framför “Ensam mamma

söker”. Jag tar genast tillbaka mitt tidigare inlägg.

MY GOD.

Vissa av karlarna i programmet är i min ålder eller yngre och de både

ser ut och beter sig som vore de flera år in i pensionen.

Gu’ vad jag är ungdomlig och härlig.

 

Barnfri

15 sep 2007 07:44 

Igår kväll ringde Hundvakten.

Han: Vad gör ni?

Jag: Myser i soffan och väntar på att Dynastin ska börja.

Han: Sover inte Sebbe ännu?

Jag: Nej, men han är nog snart på väg till bingen.

Han: Tror du han skulle vilja komma och hälsa på morfar?

Jag: Det tror jag alldeles säkert.

Han: Jag är där om tio minuter.

Så jag fick en Sebbefri natt. Det är mellan varven väldigt skönt att vara

helt ensam, men det känns ovant att inte se en nyfiken blick titta upp så

fort jag prasslar med något. Och det känns ännu konstigare att vakna

utan att se Sebbe sträcka på sig med stussen i vädret.

Han har nog trevligt hos “morfar” idag (ni vet; man får en massa

karameller och så får man vara uppe så länge man vill på kvällarna och

göra lite som man vill i allmänhet). Jag jobbar ju.

Jobbiga veckan börjar nu

17 sep 2007 08:21 
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Den här veckan kommer bli jobbig. Jag bara vet det.

Jag måste fatta vissa beslut - och som vi alla vet är inte det min starka

sida.

Jag har slutat snusa nu. På riktigt. Jag insåg det igår då jag fick en

flashback från när jag slutade röka (2000). Det har aldrig funkat för mig

när jag gjort en grej av det. “Nu slutar jag!” Nej, det bara kommer. Lite

som; “Åh, mitt snus är slut. Jaha. Orka gå och handla! Jag klarar mig”.

Och så vips har det gått tre dagar och helvetet är över.

Jag lovar och svär över min heliga, obefläckade kropp att jag på fredag

ser tillbaka på en nikofri vecka.

En får ju ont i magen

17 sep 2007 10:34 

Usch, jag vantrivs just nu.

Skulle vilja skriva så hääär mycket men jag kan inte.

Återkommer när ångesten lättat.

…Som av en händelse

17 sep 2007 12:56 

Jag kan skriva en kul grej här i alla fall (mitt sinne för humor kan ju

ingen ta ifrån mig).

Min kollega (”jag har inga lökar, jag har meloner”) frågade mig;

“Känner du XX? Vi jobbade tillsammans på mitt förra jobb och jag tror

han är gay. Det förra jobbet ligger ju tvärs över gatan så håll utkik efter

honom och återkom med en rapport”.

Jag hade aldrig hört talas om karln.

Sedan gick jag på lunch. Och jag lovar att jag mötte honom på väg

tillbaka till kontoret. Hahaha. Han glodde med flirtig, bögig blick.

Jag fick mig ett gott skratt när jag berättade om händelsen för min

kollega som nickade instämmande när jag förklarade hur mannen sett
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ut.

Music gets the best of me (but guess who gets the rest of me)

17 sep 2007 19:01 

Förresten. Musik är ju det bästa som finns (okej, förutom Sebbe och

karlar dårå) och visst är det en helt fantastisk känsla när musiken tar

över en. Som nyss när jag lite halvnere och psykiskt tokstressad stod

och diskade. Plötsligt var det som om jag klev in i en helt annan

sinnesstämning. Jag kände mig fri och lycklig och var tvungen att

stänga av vattenkranen, höja musiken och helt enkelt dansa loss ett tag.

Sedan tog låten slut och jag återgick till diskandet.

Onda är vad de är

18 sep 2007 07:30 

Visst är det irriterande att de (politikerna) aldrig kan låta SL vara. Det

ska ändras på zoner och taxor och tider och gudvetvad och tänk vilka

fantastiska möjligheter de har då de;

a) inte har någon som helst konkurrens och därmed kan göra som de

vill, exempelvis…

b) …höja avgifterna samtidigt som tjänsterna blir sämre.

Hata SL. Så fort jag inte är så förbannat trött på morgnarna börjar jag gå

igen.

Åh, kan Reinfeldt och hans kamrater bara stämpla ut och gå hem.

Och ta bebisröst-Filippa med er.

Inspiration för oss på väg mot en nikofri tillvaro

18 sep 2007 10:19 

Som av en händelse sitter jag och kollegan och peppar varandra på

MSN. Hon slutar röka och jag slutar snusa. Varje gång jag känner suget

 tänker jag på hur ondsinta de där människorna var som uppfann skiten -
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hur de i smyg ökade nikotinhalten för att folk verkligen skulle bli

beroende.

När jag är svag och känner att jag är på väg att kila ner till närbutiken

och köpa en dosa ser jag framför mig hur dessa onda människor står och

spelar med mitt liv. “Gå och handla!”, skriker de. “Dra åt helvete!”,

fräser jag tillbaka.

Dagens mail

18 sep 2007 11:14 

“Ska vi äta lunch ihop idag? Jag kan bjuda på thai.”

XX

Svar: “Åh! Gärna!”

Finkultur

18 sep 2007 13:07 

Medan vi lunchade beundrade den thaimatsbjudande kvinnan mina tre

konstverk som hängde på väggen bakom henne. Hon ställde frågor om

vad tavlorna egentligen föreställde och symboliserade och efter en lång,

lång utläggning från min sida lade hon huvudet på sned och sa; “Tänk

vad roligt att du har sådana smygekivoka inslag i dina tavlor. Här

kommer folk in och säger; “åh, vilka färgstarka, glada tavlor” och så

missar de helt fit*orna”.

“Det är det som kallas konst”, sa jag och skrattade så rått jag bara

kunde.

Lunchen var god! Det var lite New York-känsla över det hela. Kön

(med “k”, inte med “sch”) ringlade sig ut på gatan men servicen var

snabb och snart var vi där inne bland alla andra hungriga själar och/eller

gapiga asiatiska kockar.

Aubergine & horoskop
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19 sep 2007 07:28 

Igår hade jag en oväntat trevlig kväll då Tysken kom på besök. Han

lagade mat åt mig (fylld aubergine) och jag njöt som vanligt.

Ge mig mat och jag är nöjd.

Sedan gick jag och lade mig klockan 22 men kunde trots stark trötthet

inte somna. Har haft lite svårt med det hela veckan - dels pga

ryckningar i ben och lemmar tack vare nikoabsti. Men mest pga att jag

är ack så nervös över en sak. Kanske kan jag återkomma till det vid ett

senare tillfälle men tills dess låter jag Stenbockens horoskop för dagen

tala:

Du får ett roligt erbjudande och nu har du verkligen chans att tänka

efter hur du vill ha din närmaste framtid. En släkting kan hjälpa dig.

Mitt österländska horoskop i sin tur säger kort och gott:

Du måste åka snart.

Tre dygn senare

19 sep 2007 14:00 

Nu är klockan 14.

Det betyder 72 nikotinfria timmar.

Det i sin tur betyder att de tre första helvetesdygnen nu är avklarade.

Nu vänder det.

Nu blir allt lättare.

Bra gjort, baby

19 sep 2007 18:02 

Så ja.

Nu har jag varit på möte.

Jag fick sagt vad jag ville och är mäkta stolt över mig själv.

Mina läppar är inte längre slutna.

Orättvisor ska bekämpas.
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Sanningen ska fram och den ska ta mig tusan segra.

Mer än så här kan jag ej säga då jag signerat ett tystnadslöfte.

Leve sanningen och den hårt arbetande fjollan.

Bloggdrottning, toplessbad, BWO

20 sep 2007 07:43 

Min gode vän Tysken gjorde mig uppmärksam på min inte så

blygsamma placering på Bloggportalens HBTQ-lista. Som jag skrev

häromdagen; jag vet inte varför, men norrmännen älskar mig och det är

tack vare dem jag numera kan titulera mig Bloggdrottning.

Det är med stor glädje jag i dagens City (hittar ej länk just nu) läser om

de fantasiska töserna som blev utkörda från Fyrishovsbadet i Uppsala

då de badade utan överdel. HELT RÄTT (att de badade utan överdel

alltså, inte att de blev avvisade). Jag är innerligt trött och äcklad på att

kvinnorattar ses som något sexuellt medan herrarnas inte gör det. Vem

bestämmer det? Som jag skrivit några gånger tidigare; vad ger männen

rätt att gå utan tröja på stan? En kvinna skulle inte kunna göra

detsamma.

För övrigt tycker jag det visas på tok för mycket hud. Det känns rätt

absurt att, då jag bor bredvid ett utomhusbad, se halvnakna män och

kvinnor trippa över gatorna.

Men så länge karlarna tar sig dessa friheter ska damerna kunna göra

detsamma. Punkt.

Och så vill jag avsluta med att säga att efter tre dagars lyssnande på nya

BWO-albumet Fabricator kan jag konstatera att de blir tristare för varje

skiva. Var är melodierna? Bortsett från We Should Be Dancing (som

Oswald med all rätt kallar Carolakrossaren) - albumets i särklass bästa

låt (och kanske gruppens bästa någonsin) gillar jag Gomenasai, Give

Me The Night samt Last Flight To San Francisco. Resten ger jag inte
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mycket för.

Ha en happy torsdag. För mig är det fredag.

Planerar du att bygga en tortyrkammare?

20 sep 2007 10:41 

Dagens communityklubb: Slav- och tortyrkammare. Vad behöver

man tänka på om man ska bygga en tortyrkammare hemma? Här

diskuterar vi allt från ljudisolering till hur man ser till att krokarna till

slingen sitter kvar i taket.

På nätet finns som sagt allt. ALLT.

Det är jag som är Mustaschen

22 sep 2007 16:38 

Jag var så sugen på kaffe idag så ni anar inte! Nu sippar jag på Löfbergs

Lila ekologiskt snabbjox. Mums!

Sängkläder + annat hänger i vinden på balkongen. Var även ute och

tokborstade Sebbe och jag har dammsugit hemmet både en och två

gånger.

Nu; sista förberedelserna inför kvällen. Mycket spontant blir det

fördrille hos mig. Sedan Combustion - oerhört spännande. Tänk så

trevligt att få klä upp (ner) sig riktigt ordentligt. Ja, mina vänner; ikväll

åker kajalen fram och finblusen på. Jag utnämner härmed kvällen till

Androgyna Lördagen. Och hör ni någon säga “han den där med

mustaschen” så är det mig de menar. Hohohoo! Musche is da shit! Åh,

då måste jag ju ta på mig min fina musche-tee, som jag köpte i Ullared

förra månaden.

Seg söndag

23 sep 2007 14:10 
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Vi kan ju konstatera att tillställningar för arga feministlesbianer inte är

något för mig. Inte för så många andra heller tydligen, med tanke på hur

få människor som hittade dit igår.

Vi drog vidare till gamla vanliga schlagerbögklubben. Skönt att kunna

andas ut och känna sig som hemma.

Kvällen var bra i alla fall. Trevligast på förfesten som alltid. 

Oerhört seg idag. Mätt på pizza. Och alldeles just i detta nu har jag varit

nikotinfri i en hel vecka. Woohoo.

Antiklimax

23 sep 2007 20:48 

Vilket antiklimax.

Jag var och handlade för en sen middag och planerade att laga min

enkla men goda favoriträtt tortellini + soltorkade tomater i ugn men när

jag väl ställde mig i köket insåg jag att jag glömt köpa (riven) ost.

Inte nog med det - de soltorkade tomaterna var inte det minsta goda. De

smakade ketchup! Härmed lyfter jag ett varningens finger för

örtkryddade soltorkade tomater från Druvan. Tvi vale!

Tur att jag köpte sura karameller i alla fall, drogfri som jag är.

Ser på Schyman på TV8.

Har ni sett hur vacker månen är ikväll? Den är fin och mystisk! Blir

lycklig av att se den.

9 anledningar till solskenshumör

24 sep 2007 17:39 

Åh, vilken härlig dag det har varit!

1. Fick en massa gjort på DA-jobbet.

2. Hade ljuv, ljuv kollega på kontoret.
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3. Var inte för trött.

4. Tog en ovanligt härlig promenad med Sebbe när jag kom hem.

5. Det är så underbart höstigt ute.

6. Längtar efter Kylies kommande album (”X”).

7. Herr Tel Aviv skrev att han saknar att “samtala med mig” men att

han är “tokstressad på jobbet just nu”.

8. Jag blev mätt idag också.

9. Jag har fortfarande inte snusat.

Livet ur en annan vinkel

25 sep 2007 07:26 

Jag ska inte kommentera sporttöntarna som återigen, mycket bittra då

de inte fått fi**a, varit ute och härjat.

Lägg ner eländet! Sluta dalta med vuxna karlar!

Inlägget ska istället handla om den fantastiska hösten! Igår var jag och

Sebbe ute på en extravagant extrarunda. Vi avvek från våra vanliga

stigar och hamnade plötsligt i ett område jag inte hade en aning om

existerade. När vi sedan strosade hemåt, från ett för oss helt nytt håll,

tänkte jag på hur annorlunda allting ser ut när man ser på saker och ting

ur en annan vinkel. Lite som livet. Egentligen ser vi på samma sak men

beroende på varifrån vi tittar ser det annorlunda ut. Tänk om vi alla

kunde byta plats för en dag. Fred och kärlek skulle komma lika säkert

som en höjning av SL:s taxor.

Schhhh!

25 sep 2007 18:29 

Ibland blir jag väldigt stressad och pressad och trött och psykiskt

utmattad av att det är så mycket ljud överallt. Tänk er att ni står på en

perrong och ni hör en massa onödigt oväsen hela tiden. Någon smattrar

med händerna. Någon halvstampar med de sylvassa klackarna mot

stengolvet. Någon visslar. Ett gäng ynglingar kommer farande på
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skateboards (usch!). Tänk om alla de där ljuden upphörde - fatta så

skönt.

Idag var det mycket ljud på jobbet och när jag satt på tuben hemåt satt

det så klart ett par otroligt pladdriga brudar på ena sidan om mig. På den

andra satt en man som talade högt i mobilen.

Jag ville skrika; SHUT THE FUCK UP! men vågade så klart inte. När

jag och Sebbe kom ut i skogen tog vi varsitt djupt andetag och älskade

livet.

Jag fick veta förstod idag att mitt ex blivit tillsammans med en av

karlarna jag dejtade i somras och jag blev överraskande nedstämd.

Minnen sköljde genom mitt redan utmattade huvud och jag blev ledsen.

Men ändå på ett bra sätt. Jag tror ju att sorg kommer i en viss mängd

och ju snabbare man får ur sig det desto bättre. Det senaste året har jag

nog mest gått och sipprat så det var nog bra med en flod av sorg.

Kanske är jag av med eländet nu.

Heterobrudarna tar för givet att jag vill ligga med dem

26 sep 2007 09:16 

Jag kräks på töntiga rubriker som “Gaykillar vill ligga med mig”

(artikel om BWO i gårdagens Expressen).

Martin säger; “Gaykillarna tar för givet att jag vill ligga med dem”.

Jaha.

Jag vill det inte. Du är ju söt men på tok för valpig och blek.

Eller förresten; att du är just “söt” säger ju allt. Söta ligger man inte

med. Söta gullar man med i soffan. Eller spelar sällskapsspel

tillsammans med.

Och igår när jag åkte t-bana hem från jobbet satt en heterobrud en bit

bort och hon släppte mig inte med blicken. I en kvart satt hon och log

ekivokt. Kanske slickade hon sig till och med om läpparna. Det syntes

tydligt hur hon fantiserade om hur hon skulle kasta mig raklång över
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golvet och hur hon skulle mata mig med sin… och sedan…

Så nu skanderar jag; heterobrudar vill ligga med mig!

Shoppa och fixa

26 sep 2007 13:23 

Jag har just varit och köpt jeans.

Det var extra nervöst att shoppa denna gång eftersom jag insett att det

inte spelar någon roll om byxorna kostar 200 kr eller 800 kr - de går,

tack vare mina feta muskulösa lår på nolltid sönder i skrevet ändå.

Jag kilade således på lunchen ner till H&M på Drottninggatan och fick

hjälp av först en (het jättetrevlig mörkhyad) man. Sedan av en (söt

jättetrevlig mellanösternlooking) kvinna. Det blev alltså två par jeans

eftersom jag inte ville göra någon besviken.

Jag fick lov att handla storlek 36 (de föreslog först 32 men dem fick jag

inte ens upp över låren). Det ena paret är riktigt snygga, de andra är lite

småfula men funkar hemmavid och jag måste sy upp båda paren.

Eller så ber jag min personliga fixargrabb att göra’t. Häromdagen var

han hemma hos mig då han ville köpa en av mina avlagda mp3-spelare.

Han: Nå, vad vill du ha för den?

Jag: Om du rensar avloppet i badrummet är spelaren din.

I love my fixargrabb.

“Oj, det är ju han”

28 sep 2007 17:06 

Det är jobbigt när man på tuben (eller annat valfritt färdmedel) råkar

sätta sig mittemot någon man efter ett bra tag kommer på att man

vuxenbrottats med.

Det gnälls så mycket

29 sep 2007 07:17 
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Igår fräste jag åt en vän som gnällde över sitt förhållande.

Jag är, som sagt, mycket trött på folk som gnäller och klagar, år ut och

år in, över sina värdelösa relationer.

Det är ett hån mot alla inblandade parter.

Man kan tänka som så att känns det inte hundra ska man avveckla det

hela. Det finns någon därute det kommer kännas hundra med så sluta

slösa tiden. Din egen, din partners och era bådas kommande kärlekar.

Nej, det handlar inte om slit och släng, som vännen igår insinuerade.

Jag tycker absolut att man ska försöka reda ut ett och annat men om

man varit tillsammans i, låt oss säga, fem år och allt är ett evigt drama.

Hur rätt kan det vara då?

Jag ska be om ursäkt idag. Jag står för allt jag sa men kunde ha lagt

fram det lite bättre.

På gatan där jag bor

29 sep 2007 21:57 

Idag fick jag veta att det urtjusiga bögparet jag sett här och där och då

och då bor på min gata. Började således räkna lite och jag kom fram till

att på min korta lilla gata bor:

- Ett svennigt medelålders bögpar

- Ett ungt, fräsigt, kontinentalt bögpar

- En medelålders singelbög

- En fräsch singelschlagerbög (that would be me)

- En finlandssvensk lesbian (singel tror jag)

Och ett par gator bort bor min förra date + ett oerhört fräscht bögpar.

Älska Stockholm!

Odds

30 sep 2007 07:08 
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Igår när jag gick hem från jobbet (promenerade pga tunnelbanestrul)

mötte jag, bland alla tusentals lördagsstrosare, min senaste date. Vilka

är oddsen, liksom?

Nyss, när jag just skulle kliva på tuben hörde jag någon, som just klivit

av för att trippa hem, säga; “hej”. Och vem var det? Jo, min senaste

date.

Vad vill Moder Jord säga med detta?

“Ni måste ses igen”? Eller kanske “Se nu så ugly han är när han med

pliriga fylleögon är på väg hem halv sju på morgonen då du är på väg

till jobbet. Det är ingen ordning på grabben och det skulle aldrig funka!

Acceptera och gå vidare”.

Kultur

30 sep 2007 18:35 

Jag såg ett program om SFI (svenska för invandrare) för ett tag sedan

och jag noterade att de fick lära sig Ulf Lundell-låtar. Tramsigt, tyckte

jag så klart. Jag gav just boken Melodifestivalen genom tiderna åt min

tyske vän (och före detta SFI-deltagare) med orden; “här min vän, det

här är svensk kultur!”

Han såg på mig med skräckblandad förtjusning och pep; “Så till nästa

gång ska jag läsa igenom boken?”

“Ja”, svarade jag, “och så ska du kunna besvara frågor som ‘hur många

poäng fick Västtyskland av Sverige 1986?’”

Sedan fnissade vi lite.

Vårdkaos

01 okt 2007 11:27 

Jag har sagt det förr och jag säger det igen; VÅRDEN SUGER

FUCKING FETT! Vad är det för skämt? Ringde vårdcentralen för att

kolla upp min eventuella bihåleinflammation.

“Våra akuttider är slut”, sa hon.

“Men kan jag inte boka en tid?”
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“Då får du återkomma imorgon klockan 8.”

Jaha.

Min julklapp till mig själv

01 okt 2007 17:34 

Jag vill bara meddela att tisdagen den 18:e december kommer jag

tillsammans med en vän se Spice Girls i London.

Jag som i nio års tid haft ångest över att jag inte lyckades se dem i

Globen får nu äntligen en ny chans.

Oktober inleddes med shopping

01 okt 2007 20:57 

Åh, vad jag har handlat! Först vill jag krypa till korset och bekänna att

jag avbokade min hebreiskakurs. Jag kunde helt enkelt inte lägga cash

på det just nu, då jag var i enormt behov av jeans + prylar till hemmet.

Jag studerar helt enkelt ensam hemifrån med kursbok + internet som

hjälpmedel!

Sebbe fick bland annat en gris som grymtar som en gris ska. Mycket

populär!

Han fick även en så kallad aktivitetsboll, vilken man fyller med

karameller som hunden får trixa ut. Sebbe gillar den skarpt! Smart är

han också. Lite som husse; smart men lat (jag gick just med i en klubb

på Qruiser som heter just så).

Marijas okända kusin satt i receptionen och så blev jag kär i

läkaren Fredrik

02 okt 2007 13:45 

Idag gick det minsann bra att ringa och boka tid på vårdcentralen.

Klockan 08:00 sharp ringde jag och jag fick tillåtelse att besöka

mottagningen som känns väldigt öststat. Den känns temporär. Som ett
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fältsjukhus. Men det ska jag inte jiddra om nu. Istället vill jag säga att i

receptionen jobbar en brud som är mycket lik eurovisionvinnaren

Marija Serifovic. Jag är ganska övertygad om att de dessutom har

samma typ av love interests.

Sedan blev jag kär i en läkare vid namn Fredrik. Jag var tyvärr inte hans

patient men han stirrade och log och jag kände hur jag blev röd i

ansiktet. Tänk vad en fling piggar upp!

Ja, jag fick slutligen ett recept på en kortisonliknande nässpray som ska

vara bra för min bihåla. Vet fortfarande inte om det är exakt en

bihåleinflammation jag har (vågade ju inte fråga så utförligt heller) men

“en svullnad” hursomhelst. Inte bakterier.

Så nu har jag just tagit min första “puff”. Det står verkligen “puff” på

instruktionerna från apoteket. Hahaha.

Eviga nätdrama

04 okt 2007 10:35 

Återigen måste jag börja dagen med att brusa upp.

Värdelösa Comhem svarar ju inte på mail så jag bloggar istället för då

får man ju någon typ av feedback!

Nuförtiden tar det varje morgon minst en halvtimme för mig att få igång

internet. Jag får dalta som med en trotsig tonåring; stänga av

bredbandet, stänga av routern, stänga av IP-telefonin. Slå på i olika

ordning. Stänga av datorn, sätta på datorn. Testa stationära datorn för att

se att det inte är laptopen som är kinkig osv osv osv. Sedan, helt

plötsligt, är jag online

Hata Comhem.

Och hata alla företag och myndigheter som har en e-postadress men

sedan inte svarar på mailen.

Jobba mer

04 okt 2007 15:50 
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Den här eftermiddagen går i arbetets tecken. Kommer sitta och räva på

kontoret till sent och stupa i säng vid midnatt. Sebbe och jag

promenerade bort till Hundvakten innan jag åkte till kontoret. Det var så

fint och höstigt att jag blev alldeles lycklig i själen. Måste fota mer

innan höstens alla färger är borta och allt är tråkigt grått.

Men nu; arbete. Väntar med spänning på att Hetero-Jompa ska göra mig

sällskap. Har inte jobbar med honom på evigheter och jag ser fram emot

att få göra’t. Min andra kollega, som vi kan kalla Bög-Ragnhild, sken

upp som en sol när jag klev in genom dörren. Han är ju inte van vid att

se mig på jobbet så här dags eftersom jag alltid jobbar tidigt, tidigt på

morgnarna.

Trevligt att känna sig uppskattad.

Stressad och mörkrädd

04 okt 2007 23:34 

Jag kom just hem från (extra-) jobbandet och ska ta mig en nattmacka

och krypa till kojs. Hade en bra dag med Hetero-Jompa men jag måste

säga att jag inte är förvånad över att jag psykade ut för två år sedan (då

jag i över ett decennium nästan uteslutande jobbat kväll). Det är

verkligen tokstressigt och som om inte det vore nog är det läskigt att ta

sig hem i mörkret.

Och jag kommer vara mörkrädd i natt då Sebbe är hos Hundvakten. Jag

var tvungen att kolla både i klädkammaren och bakom dörren i köket.

Man vet ju aldrig - det kan ju stå någon fuling där och glo.

Vägra missbruka

06 okt 2007 11:11 

Ett av de mest missbrukade orden måste vara “vägrar”.

“Kronprinsessan vägrar bära päls“.

Det betyder ju att folk med tvång försöker klä henne i päls.
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SLUTA MISSBRUKA ORDET VÄGRAR!

Detta inlägg har för övrigt inget med monarkifrågan att göra. Ett

exempel bara.

Här sitter jag och tänker

06 okt 2007 22:07 

Att människor ibland gör hemska saker behöver inte betyda att de är

hemska människor.

“Jag hörde hur illa det lät när orden lämnade läpparna mina”

07 okt 2007 18:41 

Så nu har jag varit på första dejten igen.

Vi promenerade längs den gamla, gamla gatan med prasslande löv

under skorna. Vi diskuterade stubinen - eller avsaknaden av den.

Jag: Jag blir arg för allt numera. Jag har inget tålamod.

Han: Men du verkar ju rätt lugn.

Jag: Ja, men nu har jag ju inget att hetsa upp mig över heller.

Han (iskall blick): Nähä. Det är ju bra att veta…

Idag fast för 19 år sedan

09 okt 2007 09:53 

9 oktober 1988

LOVE MAKES THE WORLD GO ROUND

Idag har jag sett på video, lyssnat på skivor och band + radio, skrivit

brev till Malin. (mer än 11 sid.) Jag köpte chips till Richard och Kalle

för deras pengar, samtidigt köpte jag två röda pennor till mej. Nu är

klockan snart 17.00, nyss såg vi på “DALLAS”. Jag har möblerat om i
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mitt rum.

Tanke: Inte mycket har hänt. Jag skulle ha kunnat skriva ovanstående

rader idag.

Svensson

09 okt 2007 20:42 

Underbara svenssonliv.

Nu har Sebbe gått och lagt sig. Vi var först på vår dagliga

entimmespromenad som ikväll tog oss till fantastiskt vackra

Enskededalen.

Väl hemma var det dags för hunden att bada. Själv kokade jag

mannagrynsgröt och satt i köket och åt och läste lokaltidningen. Kände

mig farligt vuxen. Härligt ändå.

Bra gjort, mor min

10 okt 2007 09:42 

Jag vill bara säga att jag är mycket stolt över min mor som äntligen lagt

ciggen på hyllan.

Kämpa!

Se; det är något av en folkrörelse! Jag har inte snusat på drygt tre veckor

och kollegan har inte rökt på nästan lika länge osv osv osv.

Älska att vara nikofri!

Mitt bästa tips till den som kämpar mot nikosuget är (jag har slutat både

röka och snusa);

tänk på hur tobaksgubbarna, fula och rökfria, sitter runt ett flott

middagsbord och skrattar åt din dumhet.

Och varje gång du är på vippen att kila ner och köpa ett paket/en dosa

tänker du på att nikogiftet är programmerat just så. De vill att du ska ge

upp. De kontrollerar dig och dina tankar. HATA DEM! Fimpa för livet.
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8/8

11 okt 2007 14:32 

Det har varit tossiga dagar det här. Tekniskt drama och en massa jidder.

Nu är arbetsdag 8/8 snart slut. Ska dock krydda helgen med arbete på

lördag.

Jag var nyss hos massören och fick den bästa omgången hittills. SÅ

SKÖNT. Även trevligt med lite fysisk kontakt så klart..

Imorgon ska jag till min kroatiske, fotbollsspelande tandläkare.

Eviga elände

12 okt 2007 12:37 

Jag är bortom deprimerad och förtvivlad just nu.

Den femte juni började detta eländiga drama som nu äntligen - tack vare

min fantastiske tandläkare - börjar nystas upp.

Då hade jag extremt ont i käften och ringde Folktandvården som pga

lång kö skickade mig till en (värdelös) tandläkare jag aldrig tidigare

besökt. Hon tittade i min mun i 30 sekunder, knäppte en röntgenbild

och sa; “Du har en inflammation i tandköttet. Ring och boka en tid hos

en tandhygienist. 600 kr, tack.”

Jag gjorde som hon sa och mådde lite bättre. Ett tag. Sedan började allt

bli sämre igen och för en månad sedan nådde dramat nya höjder då jag

fick en enorm svullnad inne i kinden + i tandköttet. Fortsatte

extremborsta tänderna och gurgla bakteriedödande som enbart givit mig

missfärgade tänder.

Förra veckan ringde jag Folktandvården. “Det låter som en

bihåleinflammation”, sa de. “Gå till din husläkare”.

Jag gjorde som de sa.

“Nej, du har ingen inflammation”, sa han, “men använd denna nässpray

så ska nog svullnaden lägga sig”.

Jag var skeptisk.
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Igår ringde jag återigen Folktandvården och sa att nu måste jag få

komma och kolla upp den enorma bölden jag har i käften/kinden. Ett

par timmar senare ringde min (underbare) tandläkare upp mig och jag

fick en akuttid redan dagen därpå (idag alltså). Några snabba

röntgenbilder och så sa han att det var just så som jag misstänkt (efter

att ha googlat intensivt. När man söker vård i detta annars så ljuva land

måste man ju ha diagnosen i handen när man väl får träffa en läkare).

Tandroten är inflammerad och tanden ska gröpas ur, putsas och

rotfyllas. Hur kunde de inte se det redan i juni? Jag hade ju extremt ont.

Det måste ha synts på röntgenbilderna.

Inte nog med detta eländiga rännande hos tandläkaren - man blir ju

ruinerad av att gå dit. Jag har helt klart Universum mot mig. Om jag,

som nu, jobbar sju dagar i veckan för att samla cash till resan i

december ska naturligtvis något komma i vägen - något som äter upp

varenda liten fucking krona. Jag är sååå trött på det hela att jag vill

lägga mig ner och vakna i nästa liv. BLÄ!

Ilskan blåser och regnar bort

12 okt 2007 17:40 

Efter en tre timmar lång tur med Sebbe känns allt lite bättre.

Vi promenerade till Hammarby Sjöstad. Tog bussen till Nacka Strand.

Strosade. Tog bussen till Londonviadukten. Promenerade. Gick hem.

Nu kommer snart en kamrat för att pigga upp. Kanske med mat och vin.

*La la laa*

Ego

13 okt 2007 00:44 

Jag kom på en sak idag. Eller snarare; jag kom på att jag inte skäms för

en sak.

Jag vill således påpeka; ja - hela min blogg och min hemsida finns för

att jag vill framhäva mig själv. För att jag vill ha uppmärksamhet. För
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att jag vill synas. Och allt detta har sin mycket enkla förklaring; när jag

var barn var jag osynlig.

Så. Då var det sagt. Min blogg är ego ego ego. Nu kan vi gå vidare.

Men i allt som är ego kan det finnas bra saker också - man måste bara

gräva lite.

En alkoholiserad hemmatransas bekännelser*

13 okt 2007 11:13 

Hej från jobbet!

Jag bär inte peruk och jag har nog inte rödvinstunga heller. Annat var

det igår; det blev mycket rödtjut och mat och glass och Dynastin och

Kylie-konsert och 80-talspop. Idag är huvudet tungt (kanske inte enbart

pga vinet..).

Jag fylleringde visst Den Gifte Tysken vid halv ett i natt. Undrar vad jag

hade på hjärtat…

Bra nyheter:

“Bölden” har gått från storlek 5 till storlek 1½ sedan den kroatiske

tandläkaren rotade runt i käften min.

På måndag ska jag på arbetsintervju.

Vänner är bäst.

*Jag var bara tvungen att använda denna fantastiska rubrik.

Cool eller bara envis?

13 okt 2007 14:07 

När jag satt på tuben på väg till jobbet idag klev det på en tjej jag inte

kunde sluta stirra på. Nej, oroa er icke; det var ingen pervers blick. Hon

var intressant. Hon såg egentligen ut som en ridtjej, men ändå inte. Hon

bar cerisefärgade stövlar och hade en hårsnodd + tröja i samma färg.

Väskan hennes var mintgrön. Ur den plockade hon fram läppglans som

hon oaktsamt applicerade runt, runt på de pliriga läpparna i säkert ett

par minuter.
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Vad jag inte kunde komma fram till var om hon var “cool” eller faktiskt

bara en envis 80-talare (som ni vet älskar jag det mesta som har med

80-talet att göra så se inte detta som något negativt).

Hmm.. Detta var dagens djupa tanke. Det är ju trots allt lördag.

Om igår

14 okt 2007 14:50 

Det blev, mycket överraskande, utgång igår.

Det var en konstig kväll; alla var antingen jätteunga eller jättegamla.

Ingen annan än jag + sällskap var thirty something. Det blev således en

kort kväll som avslutades med vegoburgare och promenad hemåt. I

mörkret. I kylan. Somnade dekadent i soffan medan jag såg på

Coupling.

Åh! Jag kom just på att det var jättemånga transor ute igår! De måste ha

haft något slags föreningsmöte och sedan rundat av det hela med att gå

ut och klubba.

Godmorgon och godnatt

15 okt 2007 07:14 

Sitter på jobbet - rakryggad med kaffekopp i hand. Arbetsdag 1/8 är här.

När den är slut ska jag på anställningsintervju (väl utvalda kläder) och

därefter hämta Sebbe hos Hundvakten.

Ha en bra dag. Jag kommer förmodligen inte att ha mer att blogga om

idag. Svettas redan.

Jag är Betty McBeal

15 okt 2007 19:27 

Att gå på anställningsintervju är nästan exakt samma sak som att gå på

date.
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Man ska synas i sömmarna och man ska visa alla sina bästa sidor. Ett

slitgöra!

Det finns dock en markant skillnad; man kan charma sig till en

potentiell partner men det går inte att flirta till sig ett jobb. 

Det gick bra ändå. Jag har dock väldigt svårt att spela roller och

prestera. Jag är jag och i sådana här situationer betyder det en rejäl dos

av både Ugly Betty och Ally McBeal.

Hursomhelst är jag mer än nöjd med det faktum att jag fått ändan ur

vagnen och nu utmanar mig själv och mina gränser.

Nivån satte jag själv genom att använda drama som ett av mina första

ord.

Jag är ju jag.

Bears and chubs

16 okt 2007 07:35 

Det är då ett himla tjat om att björnarna attackerar människor och det är

väl inte särskilt konstigt att de gör det. 1) De är hungriga 2) Om någon

töntjägare skulle jaga mig med bössan i högsta hugg skulle jag också

göra vad jag kunde för att överleva. 3) Björnarna bor i skogen - låt dem

vara i fred!

Mitt liv som telefonist

16 okt 2007 09:56 

Jag har tänkt mycket på jobb de senaste dagarna och jag kom att tänka

på att för några år sedan arbetade jag i en kundtjänst dit arga människor

ringde för att klaga. Jag använde mig inte av mitt riktiga namn utan

kallade mig Emil (det är ju fint!).

En ensamstående göteborgsk mamma ringde en dag och hon blev lite

förtjust i “Emil”. Så pass att hon ringde varje dag i flera veckor enkom
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för att växla några ord med honom - som i sin tur var trevlig men saklig.

Slutligen bjöd hon ner Emil till Gbg.

Jag/Emil tackade nej så klart.

Undrar vad hon gör idag.

En gång för över tio år sedan jobbade jag i en annan typ av växel (visst

är det komiskt med tanke på att jag lider av allvarlig telefonskräck! Det

är ju det att det är ok om någon ringer till mig - det jobbiga är för mig

att ringa någon). Den här gången var det på engelska och jag hette Ricki

(!) (hahahahahaha). En teaterman, kanske någon typ av regissör, från

Canberra, Australien, ville att “Ricki” skulle komma och spela i hans

pjäs.

Undrar hur det gick med den föreställningen.

.

17 okt 2007 09:37 

Det tog ett år och tio månader men han är raderad nu.

Han finns inte i min mobil och han finns inte på min MSN.

De hotfulla mailen finns dock arkiverade.

Jag bryr mig inte ens om pengarna längre. Så länge jag slipper se

honom igen.

(Lite skönt också att han får ha det på samvetet för evigt.)

Det fattas 5 cm

18 okt 2007 09:10 

Visst är det lustigt hur folk fäster enormt stor vikt vid vissa detaljer då

de är på jakt efter tillgängliga för ett förhållande. Jag tänker exempelvis

på den där mannen som spanade in mig på det där communityt flera

gånger. Först kollade han vad jag skrivit om mig själv, sedan mina

foton och slutligen min faktaruta (som betalande medlem kan man alltså
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se exakt vilka delar av ens sida besökarna tagit del av - en mycket bra

funktion då de som endast kollat bilder (och inte ens själva profilen)

sållas bort direkt). Detta upprepade sig gång på gång och när jag

besökte mannens sida förstod jag vad problemet var; jag var för kort.

“DU MÅSTE VARA MINST 180 CM LÅNG” hade han skrivit på

sidan sin. Jag såg framför mig hur han gång efter annan hamnade på

min profil och hur han tänkte; “Hmm… här har jag varit förut.. vad var

det nu för fel på grabben? Texten är bra… Bilderna… jo, han

funkar…Faktarutan då? Stopp och belägg! Han är bara 175 cm lång! Ja

just så var det ju. So long, shortie”.

Hur stor skillnad kan fem centimeter göra egentligen?

Jag vidgade själv mina vyer då jag för fyra år sedan bestämde mig för

att ge en blåögd person en chans. I mitt fall är det verkligen opposites

attract men en av de många bra sidorna med att befinna sig på ålderns

höst är att man vet vad som faktiskt betyder något. Nej, den blåögde

blev så klart inte mitt livs stora love story men väl en god vän.

Åh! Ni brunögda, mörkhåriga män mellan 30 och 40 och som är lite

längre än undertecknad och inte alltför krävande - kom till mig.

Biljetter

18 okt 2007 17:41 

Om någon (gratis) vill gå och se Boy George på Café Opera ikväll så

säg till.

Update: Nu är det försent.

Karma och hennes vänner

19 okt 2007 13:05 

Det som är så skönt med livet är att man kommer till insikt. Exempelvis
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det här med karma - det är ju så det fungerar. Och så det här med att

saker och ting tids nog automatiskt faller på plats. Ex: jag var oerhört

besviken och arg över att något som (enligt både lagar, regler och sunt

förnuft) borde kommit min väg föll i någon annans famn. Och nu ser

jag hur Universum styr upp det hela eftersom det så klart gick åt

helvete. “Vad var det jag sa”, sitter jag och suckar medan jag himlar

med ögonen. Icke bittert dock - enbart konstaterande.

Dagens mail…

20 okt 2007 13:15 

…Eller konversation snarare.

Han: Sexig.

Jag: Nja.

Han: Det tycker jag.

Jag: Tack. Så sexig att du sitter och tokonanerar?

Han: Inte riktigt så.

Jag: Okej.

Slut

Jag har fikat

22 okt 2007 12:43 

Som ni kanske vet fikar jag a l d r i g. Jag får panik av trånga caféer där

man blir serverad kaffe ur koppar med öron så små att händerna darrar.

Som om man inte hade nog med saker att vara nervös för.

Idag insåg jag dock att på 2000-talet ser caféerna inte ut så; de är

snarare minimalistiskt inredda trendspots. Kaffekopparna är utbytta

(inte till glas - det är väldigt 2003 har jag förstått) till enorma koppar

med stora öron lätta att greppa. 
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Vem fikade jag med då? Jo, med min favoritfejknorrman -

finlandssvensken H - som stannade till i Stockholm på sin färd från

Finland till Norge. Jag vet inte exakt hur länge vi haft kontakt via mail

och SMS men ett bra tag är det. Han är en sådan där som är både smart

och snygg - och väldigt upptagen med en dam. Men trevligt med en

vän. Och underbart att i denna värld, där de största idioterna får mest

utrymme, möta bra, sympatiska människor. Underbara är ni!

Ett snabbt inlägg om äktenskapet

23 okt 2007 13:45 

Jag måste ge mig in i debatten om äktenskapet.

I Stockholms tunnelbana hänger nu reklamaffischer med texten “Bevara

äktenskapet. Mamma + pappa + barn” och vissa av oss irriterar oss på

denna reklamkampanj.

För det första - vad har barnet med äktenskapet att göra? Om en man

och en kvinna är gifta men inte har några barn - är det inget riktigt

äktenskap då?

Nej, snarare är det den traditionella kärnfamiljen som promotas och det

må så vara men vad jag inte förstår är hur folk orkar lägga ner tid,

energi och pengar på någonting som inte på ett endaste litet sätt

påverkar dem själva.

Jag menar; om jag gifter mig med en man - på vilket sätt påverkar det

ditt äktenskap till en person av motsatt kön?

Det är lika smart som om jag skulle börja propagera mot att folk dricker

sitt kaffe svart då jag dricker mitt med en skvätt mjölk.

MITT KAFFE SMAKAR INTE SÄMRE BARA FÖR ATT DU

DRICKER DIN SVAGA SÖRJA UTAN MJÖLK.

Likadant med äktenskapet.

Och kom inte dragandes med några religiösa motiveringar för jag antar
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att du inte tycker det är okej att köpa slavar och jag tror heller inte att du

tycker det är särskilt syndigt för en kvinna att ha sex under hennes

mens. Läs Bibeln, baby.

Ninde och Jerry - jag filar på era utmaningar (Euro, jag filar på din flera

månader gamla utmaning också…).

Hata mig inte

25 okt 2007 20:32 

Jag har förstått att jag är väldigt rädd för att någon ska tycka illa om

mig. Främst kanske för att jag ser mig själv som så himla harmlös att

jag inte vet vad exakt man skulle ogilla.

Hursomhelst. Jag fick förra veckan för mig att en kvinna i mitt hus hatar

mig. Om man möts på gården och den ena parten tittar bort just när man

passerar varandra är det ju lätt att tolka det så. Framförallt om samma

människa dagen innan i porten ytterst motvilligt hälsade tillbaka när jag

kvittrade “hej hej”.

Idag insåg jag dock till min enorma glädje att det inte är mig hon hatar.

Hon hatar alla. Kanske mest sig själv och sitt liv. Tysken och jag mötte

henne i porten och han kommenterade hennes nedvärderande blick så

fort vi kom ut. När vi sedan satt i bilen hade jag svårt att släppa ämnet.

Plötsligt kom jag på att eftersom hon var otrevlig mot honom innan hon

såg mig kan det ju inte vara mig hon ogillar.

Men visst; jag måste lära mig att leva med att alla inte älskar mig. Att

vissa faktiskt kan känna rent hat mot mig (men då kan de ta mig tusan

inte känna mig…).

Diverse

26 okt 2007 07:22 

Gårdagen var förresten bra. Trevligt sällskap och härligt att
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storhandlandet numera går i maratontakt. Sebbe var glad över att få åka

bil hem.

Min vackre vän som legat på sjukhus fick åka hem, vilket gladde mig.

Jag blir så orolig hela tiden.

Natten var konstig dock. Låg vaken till tre. Mådde… märkligt.

Bläddrade i mobilen och plötsligt var huvudkudden blöt av tårar och jag

vet inte riktigt varför.

Sedan sov jag i tre timmar.

Nu rävar jag på jobbet. Tackar Herren för att vi har CNN då SVT visar

sport och TV4 visar barnprogram. Seriös morgon-tv, tack! “Glittra med

Gittan” kan vi göra ikväll.

En försvunnen bok ersätts - med ränta

26 okt 2007 19:47 

En sak har stört mig sedan 1997; jag lånade ut en bok till en kille jag

dejtade (som jag sedan inte ville träffa mer då han var för damig - ni

vet; jag gillar ju skogshuggarkarlar). På grund av visst drama fick jag

aldrig tillbaka boken som jag hade stor glädje av under mina då täta

vistelser i London. Idag, efter tio års väntan på att få boken tillbaka,

beställde jag ett nytt exemplar på nätet och till min stora glädje hade det

kommit en del 2. Väntar ihärdigt på att dessa två självbiografier ska

ramla ner på hallmattan min.

Återkommer i ämnet.

Run faggot run

28 okt 2007 07:21 

Det var inte meningen att ett par fina vänner skulle komma över igår.

Och det var inte meningen att vinet skulle flöda (över mig).

Men trevligt var det.

Det jobbigaste just nu är att de ligger hemma och sover medan jag
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jobbar.

Trots vintertid höll jag på att försova mig så det var bara att ta Sebbe

under armen och springa.

Kampen - dag 1

30 okt 2007 17:43 

Här sitter jag nyduschad efter att först ha promenerat i mycket rask takt

hem från jobbet (det tog 62 minuter och jag hade tur med rödljusen) och

sedan långsamstrosat med Sebbe i en timme.

Jag ställde mig på vågen och grät nästan blod då jag insåg att jag är

fetare än någonsin.

Nu är kampen mot helveteskilona påbörjad.

IDAG BÖRJAR ALLVARET!

Jag trodde inte jag skulle gå upp i vikt av att sluta snusa men det gjorde

jag tydligen. Och jag hatar det. Jag föraktar inte rultiga människor på

något sätt men jag mår dåligt psykiskt (och fysiskt) om jag inte är i

någorlunda form.

Dessutom är jag singel i en ytterst utseendefixerad värld.

Det är nya tider

31 okt 2007 08:02 

Det lönar sig att säga ifrån.

Jag gjorde det.

Det ledde till att nästa gång jag såg personen ifråga blev jag både

tilltalad vid namn + tillfrågad om min åsikt om en sak.

Jag som så länge varit både namnlös och osynlig.

Jag fortsätter således min “Jag tar ingen skit (längre)-kampanj”.

Smidig som en katt

01 nov 2007 12:57 
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Jag sitter här nymasserad och smidig. Ja, det har blivit något av en

tradition att jag besöker massören sista arbetsdagen innan långhelgen

infaller (dvs var tredje vecka). Idag hittade vi kände jag en ny muskel.

Den sitter vid skulderbladets insida och sträcker sig in under densamma.

Med tanke på att människan har sexton olika muskler vid skulderbladen

och att axelleden är den mest rörliga leden på människokroppen är det

kanske inte så konstigt att vi ofta har ont i just denna region.

Jag har blivit instruerad att stretcha mer - främst sidan av kroppen och

armarna - eftersom jag sitter så mycket vid datorn.

Fick även höra att jag inte bör sitta med benen i kors - så där som pryda

jag ofta gör.

Por favor

01 nov 2007 23:47 

Jag tycker att gifta/upptagna/heterosexuella (bicurious) män ska sluta

flirta med deperata singelbögar. You are wasting people’s time. Ni

flirtar vilt men drar er undan när ni inser att föremålet för er

uppvaktning faktiskt kanske inte tackar nej. Då fattar ni plötsligt att ni

är ute på hal is.

Sluta leka med folks känslor.

Ni kan gott skaffa er “uppskattning” på hemmaplan eller någon

annanstans.

Tack.

Dagens mail (ja, sådant här får man stå ut med)

02 nov 2007 00:17 

“tja

hej vet du va wetsex är för nåt ha inte provat vil veta lite vad man gör

då
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/Man, 30, Umeå”

Svar: Som oskuld vet jag ej säkert. Men jag antar att det har något att

göra med att man knullar ute i regnet.

Vi ses i vimlet

03 nov 2007 17:41 

Nu ska jag strax lämna hemmet då jag ordnat till en liten krogkväll med

kollegorna. Vi ska ses på ett trevligt, lagom trendigt ställe på Söder. En

krog jag inte besökt på mycket länge.

Kvällen lär för vissa av oss sluta på det där gaystället i Gamla stan. Jag

har ju inte varit ute och klubbat på evigheter.

Och så var det söndag…

04 nov 2007 12:52 

Gårdagskvällen var en trevlig historia med roliga kollegor och vänner

och deras kärlekspartners. Vi var på Mest och i Brunogallerian

(premiär!) och avslutningsvis hamnade jag på min eviga krogfavorit

Torget. Sedan åkte jag hem. Redan vid midnatt! Jag har blivit värdelös

på att klubba. “Jag är trött och jag saknar Sebbe”, piper jag.

Vad ska nu söndagen bjuda på? Ingen ångest hoppas jag.

Ny vecka, gammal trötthet

05 nov 2007 07:33 

Vilken jobbig natt - två timmar lyckades jag sova. Jag har varit på

jobbet i 25 minuter och jag har redan ont i kroppen. Jag hade nog för

många tankar i huvudet och som jag skrev en gång är mitt huvud fullt.

För att något ska kunna tänkas på måste något annat raderas.

Arbetsdagen blir något kortare än normalt idag då jag ska till
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tandläkaren. Hoppas jag vågar ifrågasätta den förra tandläkarens

kompetens.

Nu hoppas vi på en bra dag.

Inte ens tandläkaren får jag behålla

05 nov 2007 17:48 

Nyss hemkommen från tandläkaren och jag är bestört som vanligt. Den

här gången över att min underbare tandläkare ska sluta! Om ni visste

hur lycklig jag varit över att ha haft honom grävande i min mun de

senaste tre åren.

Innan dess gick jag hos en värdelös kärring. Jag överdriver inte när jag

säger att allt hon gjorde med mina tänder fick göras om inte bara en

eller två gånger - utan tre! Det var helt vansinnigt.

Sedan kom jag till denne underbare man som inte bara är vacker som en

sommarnatt på Österlen utan dessutom en ytterst kompetent och bra

tandläkare. Allt har gått kalasbra hos honom och han har varit ack så fin

då han förklarat exakt vad han gjort och varför han gjort det. Samtidigt

har han tittat in i mina blå med sina bruna.

Varför kan ingenting någonsin få vara som det är?

Måste allt konstant ändras?

Ge mig min kroatiske fotbollsspelande tandläkare tillbaka!

Fobier

06 nov 2007 12:27 

Jag har en fobi (eventuellt fler men nu avhandlar vi en av dem).

Jag mår illa när jag ser små skrymslen eller hål. Tänk undersidan av en

svamp. Tänk pasta som på bilden ovan, som jag nyss knäppte på Ica

Nära på Sveavägen.

Jag mår sååå illa. Bjud mig aldrig på konstig pasta.
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Jag har haft denna fobi sedan jag var barn - sedan en gång då jag hade

så hög feber att jag hallucinerade. Jag såg ett stort hål äta upp ett mindre

hål (!) och det var då det började.

Mitt bästa tips för en bättre tillvaro

07 nov 2007 10:29 

Inse faktum; folk är knäppa (på ett dåligt sätt).

Det blir betydligt lättare att leva om man inte söker efter logiska

förklaringar till människors absurda beteende, ty det existerar ingen som

helst logik. Människor är idioter. Jag utgår numera från att alla är det

tills de bevisat motsatsen (vilket de ytterst sällan lyckas med). De har

baktankar. De manipulerar. De ljuger. De stjäl. De röker i tunnelbanan.

De är som små gamar. De tvättar inte händerna efter toalettbesök. De

krigar. De slåss. De plågar djur. De plågar barn (som sedan i sin tur blir

minst lika knäppa). De anser att sättet de själva lever sitt liv är det enda

rätta. De kastar skräp till höger och vänster. De kastar batterier på

marken och orkar sedan gnälla över en endaste liten kvarglömd

hundbaja (då påsarna var slut pga överaktiv tarm). De häller en massa

ohälsosamma ämnen i maten som gör folk sjuka - allt för att få den egna

ekonomin att blomstra. De till och med smaskar när de äter. Fy fuck.

Jag har tjatat om detta ett bra tag nu och häromdagen sa en vän (på väg

hem från ännu ett besök hos psykologen); “Kim! Du har rätt! Du har

haft rätt hela tiden.”

Så lyssna och lär.

Jag är inte bitter. Snarare klarsynt.

Sluta skratta åt tygkassen min

07 nov 2007 12:25 

Tanter fnyser. Gubbar glor. Tonåringar pekar och skrattar. “Öh! PRO

nästa!”, skriker de.



 

258
 

Jag går dock stolt vidare med tygkassen i min hand.

Tygkassen jag fick av min tyske vän.

Den används flitigt. Jag bär min matlåda och min kalender i den då

dataväskan är full av det den är till för.

När jag ska handla har jag tygkassen med mig i fickan.

Kassörskor fnittrar. Grannar ler.

Ingen tygkassens storhet ser.

Londres

08 nov 2007 17:36 

Under skogspromenaden nyss började jag plötsligt på allvar se fram

emot London.

Så kul!

Har inte varit där på flera år.

Åh Soho!

Old Compton Street!

Små pubar!

Klubba på G-A-Y!

Underbart!

Allt är ordnat; flyg, hotell, konsertbiljetter.

Härligt att ha något att se fram emot.

Älska (TREVLIGA) hunkar på jobbet!

09 nov 2007 08:51 

Hunken anlände.

Han sa “godmorgon” och jag sa “hej” och han var het och jag sa

“härligt med fredag?” bara för att ha något att säga och han svarade

“bättre än en måndag iaf” samtidigt som han log brett och jag fnittrade

som en nervös tonårstös och han gick iväg för att brygga kaffe och jag
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låtsades vara jätteupptagen men i själva verket knapprade jag bara

hysteriskt på tangenterna.

Ya Allah shou tayeb*

10 nov 2007 08:37 

De senaste (snart) tre åren har företaget jag arbetar på huserat mitt i city.

Dessförinnan fanns vi i lokaler som låg mycket avsides (idag växer en

ny fräsch stadsdel fram där, ironiskt nog) och man kunde aldrig göra

något på lunchen. Annat än att sitta och glo. Därför är jag lycklig över

att nu jobba i stan. Inte för att jag går ut och lunchar särskilt ofta ändå

(jag är ju en vän av matlådor) - men det händer.

Igår kom Hundvakten förbi och vi gick och åt libanesiskt.

*Oh Gud vad gott.

Vips kilade det libanesiska köket upp i topp - jämsides med det indiska.

Personalen var dessutom minst sagt en fröjd för ögat.

I’m the one - Love me! Love me!

11 nov 2007 10:00 

Om fem timmar är denna långa, tunga arbetsvecka slut och jag ska njuta

ordentligt av ledigheten.

Igår kväll var det ansiktsskrubb och -mask, hårinpackning samt

brun-utan-sol-behandling som gällde - ikväll är det nämligen dags att ge

sig ut på den köttiga marknaden för att försöka få sig ett nyp.

Detta evighetslånga celibat är till för att avslutas (det är ju inte

hälsosamt!).

Nä, jag skojar bara. Jag vill bara mysa lite i höstmörkret.

Men först blir det Kyliekväll hos mig, tillsammans med Euro. Därefter

middag på het klubb och dans till 05 på måndag morgon.
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Men ååå

12 nov 2007 12:06 

Jag hade en underbar kväll igår.

Ända tills…

Ritualer och vin

13 nov 2007 00:10 

Hemma igen.

Jag har varit tonårsaktigt dramatisk idag.

Kvällen hos vännen innehöll sönderklippande av både foton och kläder.

Så låt det vara över nu, gode Gud. Låt mig vara fri.

Jag sprang alltså på mitt ex och hans nya kille (min exexdate) igår.

Willst Du ficken oder was?

13 nov 2007 12:47 

Sebbe älskar att det snöar.

Nu åker jag på minisemester (ja, en dag är också semester). Jag ska

besöka en stuga, belägen mitt i skogen, som tillhör mitt tyska bögpar.

Visst låter det en smula kinky, så kommer jag inte hem som jag borde

vet ni var ni ska leta…

Sista lediga dagen

15 nov 2007 12:03 

Imorgon är jag tillbaka på jobbet så nu kan jag börja sammanfatta min

ledighet.

Jag har:

- haft trevlig förfest i hemmet

- varit ute på god middag med goda vänner
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- förfasats och upplevt drama och hjärtesorg

- besökt en ljuv vän och njutit av god mat, vin och kul musikprogram…

- …samt i vredesmod klippt sönder foton och kläder

- besökt min fine väns villa på landet

- besökt en mellanstor svensk stad jag aldrig någonsin besökt tidigare

(den förste personen jag såg där var för övrigt Peter Siepen)

- strosat i snön (och älskat den)

- dammsugit inkl. bytt dammsugarpåse (!)

Så ja, min ledighet har varit ganska innehållsrik…

Nästa gång jag är ledig måste jag nog dock slappa mer i hemmet.

Glömde en sak

15 nov 2007 12:23 

Jag har dessutom skrivit ett mail till Läkarmissionen och bett dem sluta

trakassera mig med dessa brev som dimper ner på mitt hallgolv varje

vecka.

“Spara både pengar och resurser och sluta trakassera mig med dessa

brev skrivna på ett sätt som ska ge mig dåligt samvete. Ni har ingen

aning om vad jag gör för världen eller hur min ekonomiska situation ser

ut så SLUTA TRAKASSERA MIG”, skrev jag.

Morgonstund har inte mycket i sin mun

16 nov 2007 07:08 

Jag har varit på jobbet i sex minuter och jag har redan fått ett

vredesutbrott.

När jag kommer tillbaka efter ledighet skriker stället “HEJ KOM OCH

HJÄLP MIG!”

Ta hit Arbetsmiljöverket och vi är out of business.

Usch, vad jag är trött på livet. Trött trött trött. 90% plåga så vad är

poängen?
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Dagens konversation

16 nov 2007 12:26 

Kollegan: Vad tror du händer efter döden?

Jag i full färd med att snöra på mig skorna: Jag tror framförallt att du

ska fråga mig det någon gång när jag inte just ska gå på lunch.

En annars händelselös helg

18 nov 2007 07:21 

Eftersom det är arbetshelg har jag inte så mycket nytt att komma med.

Men jag kan berätta att igår när jag, Sebbe och Eurofivestar (som vi

överraskande mötte utanför jobbet) strosade hemåt sprang vi på Eva

Dahlgren och Efva Attling. De åt korv med bröd. På Söder.

Jag tänkte för mig själv; Eva, har inte du ett nytt album att promota? Gå

här och äta korv…

Igår kändes allt lite konstigt då de flesta nära vänner var ute och dejtade.

Jag frågade mig själv varför jag inte hade någon het date men jag fick

inget bra svar.

Någon fick inte fi*ta i helgen

18 nov 2007 14:13 

Det är någon (sexlös bitter stackare) som roat sig med att hälla ut en

burk målarfärg på gatan utanför kontoret.

Jag är rasande så klart.

Men nu packar jag ihop och går hem. Ska träffa Hundvakten och

tillsammans med honom och Sebbe ta en bautapromenad genom

stadsdelar jag nyligen upptäckt.

Men först dagens konversation med kollegan:
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Hon: Vet du hur avundsjuk jag är över att du snart ska åka till London?

Jag: Men vad gnäller du för? Du kom ju just hem från bloody fucking

New York!

Hon: Nyss? Det var ju i maj!

Jag: Ja men jag har inte varit i London sedan 2001!

Hon: Och jag har inte varit där sedan 2003 och det var den sämsta

semesterveckan någonsin!

Jag: Varför då?

Hon: För att jag var där med mitt ex och han hade just slutat snusa.

Jag: Vilken tur att jag har det avklarat då.

Slask i sinnet

18 nov 2007 21:12 

Jag vaknade den där morgonen. Det var som om jag vaknade för första

gången. Och på många sätt gjorde jag nog det. Känslan av att plötsligt

leva min dröm gjorde mig yr. Ett par gånger i mitt liv har jag känt den

känslan och den har fått mig att le på ett vis jag aldrig annars lett.

Hans kropp var varm och självklar. Han såg lycklig ut där han låg.

Han satt på tunnelbaneperrongen och han såg in i mina ännu leende blå.

Hans bruna log om möjligt ännu mer uppriktigt.

Han satt mittemot mig och berättade om sitt liv. Jag försökte tvinga i

mig maten som alla andra dagar skulle ha landat i min mage på tre röda.

Nu var min uppmärksamhet riktad mot något helt annat.

Han satt bredvid mig på parkbänken. Han lade armen om mig och hela

min kropp brände som den aldrig gjort förr. Jag satt fast i nuet. Jag

varken kunde eller ville resa mig och gå.

Allt blev plötsligt fjäderlätt. Som lätta snöflingor som tidigare legat som

tung slask på marken lyfte känslorna allt som någonsin tyngt mig upp,

upp, högt över takåsarna. När jag sedan föll gjorde jag det handlöst.

Men jag tror att det var värt det.

Jo.

Det var det.
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Tidsoptimister

19 nov 2007 10:51 

Igår sa kollegan; “Jag är extra rädd att komma sent till jobbet när jag

jobbar med dig”.

Jag svarade; “Bra. Man kommer i tid. Så är det bara”.

Nyss kom ett SMS: “Jag är sen. Förlåååt!”

Jag funderar på att låsa dörren så hon inte kommer in.

Eller så ska jag be henne ge mig presenter. Eller pengar.

Jag menar; hon SMS:ade mig igår kväll och undrade om det är ok om

hon går hem tidigare idag.

Jag kanske ska dra tillbaka mitt “ja”.

VET HUT!

Å andra sidan har jag ju helt tappat glöd och gnista. Jag gör mitt jobb

och sedan går jag hem.

Update: Stackarn hann i tid. Med andan i halsen och handväskan på

sned susade hon in på kontoret.

…”Nä, jag skulle bara kolla läget…”

20 nov 2007 14:17 

Mitt ex-ex ringer mig fem gånger om dagen bara för att “kolla läget”.

Vissa tycker det är konstigt.

Jag finner det charmerande.

Svaga jag

20 nov 2007 20:40 

De senaste två veckorna har jag varit väldigt nedstämd. Jag vet inte vad
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det beror på. Har känt mig lite som då för två år sedan. Då jag blev

riktigt illa däran vilket resulterade i antidepressiva, terapi och

sjukskrivning.

Precis som då har jag känt en enorm längtan efter att missbruka. Att bli

hög. Att dämpa mina känslor, att bedöva mig själv.

Jag har vräkt i mig choklad, godis och snacks eftersom jag sedan

barnsben lidit av en mild variant av bulimi (en vacker dag kanske jag

bloggar om det). Det brukar dämpa en del men inte ens det har hjälpt.

Nyss tog jag en rask extremt lång promenad med Sebbe för att komma

på andra tankar men inte heller det var till någon nytta så jag gick och

köpte snus!

Efter två och en halv månad sitter jag med en fet prilla under läppen och

jag känner mig både yr och svettig. Snart illamående. Fatta så svårt det

är att bli av med nikotinberoendet. Fatta att suget kan komma tillbaka så

starkt efter så pass lång tid.

Jag planerar inte att återgå till snusandet på heltid… Men man vet ju

aldrig. Kände mig bara så svag ikväll.

Och som vanligt hjälpte det en smula att skriva om det.

Update: Fy tusan så illamående jag blev. No more!!

Idag ska vi prata skor

21 nov 2007 07:43 

Jag är verkligen ingen skokille. Däremot har jag ofta tänkt på att vore

jag heterofil skulle jag förmodligen vara damskofetischist i stil med den

där mannen i Sex and the City - han som gav Charlotte gratisskor i

utbyte mot att han fick sniffa och smeka hennes fötter (mer om det en

annan gång. Kanske…)

Jag köper skor väldigt sällan och insåg häromdagen då vinterdojorna

skulle fram att jag trippat runt i samma par sedan vintern 2003.

Sommarskorna - ett par sneakers från Adidas - inhandlade jag

sommaren därpå och det var mitt andra par sneakers genom tiderna

(påtvingade sportskor från skoltiden ej inkluderade). De första var ett
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par jag fick av Miljonären, som jag levde med runt år 2000. Jag har

ända sedan barnsben kilat runt i tunga skor med feta sulor men i början

av det nya millenniet ändrades det. 

Hursomhelst. Igår grävde jag i min garderob (där jag bland annat hittade

min gamla mac. Vad ska jag göra med den? Är det någon som vill ha en

gammal macintosh från 1998 så säg till) och jag plockade fram mina

gamla 90-talsskor från min tid som club kid och efter att jag putsat upp

dem tog jag på mig ett av paren och gick ut på lågpromenad med Sebbe.

Åh, vilken känsla! Jag kände mig plötsligt som mig själv! Jag fick en ny

hållning då jag strosade runt med bestämda, självsäkra steg.

Tänk om jag de senaste åren gått runt i någon annans skor. Både på ett

bokstavligt och poetiskt vis.

Eftersom 90-talet nu är tillbaka (hello Spice Girls) gick jag idag till

jobbet i mina grova spännförsedda skor. Underbart känns det. 

I love liba

21 nov 2007 14:16 

Jag var och lunchade på det där libanesiska stället igen och det var ännu

smarrigare än förra gången. Härligt sällskap av Hundvakten dessutom

(han skrattade åt mina 90-talsskor!).

Nu blir det hemgång, promenad med Sebbe och spontan rödvinskväll

med fin vän.

Ha en vacker dag så ses vi imorgon (äntligen arbetsdag 7/7!)

I hope you die

22 nov 2007 08:02 

Igår när jag och Sebbe var ute och strosade såg vi denna syn

(TV-apparat dumpad i ett dike) och jag undrar nu;

a) är det en slump att dekalen (med texten ”I hope you die”) sitter där

den sitter?
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b) pågår det en kampanj? Är det någon som smyger runt och fäster

klistermärken på i naturen så ondskefullt dumpat skräp och skrot?

Må i sådana fall din önskan bli verklighet. Död åt kräken.

Folk har fortfarande ingen respekt för naturen. Om de ändå kunde se

den för vad den är; varje levande väsens vardagsrum.

Uppdatering

22 nov 2007 22:07 

Eftersom bloggen är Kyliefierad just nu ska jag snabbt uppdatera er lite

om vad som pågått i mitt liv de senaste dagarna.

- Jag har gästbloggat hos Myra

- Jag har blivit intervjuad om mitt bloggande igen. Den här gången av

tidning

- Mina Kylie-dvd:er har åkt med bud genom Stockholm till en

tidningsredaktion (!)

- Jag har blivit uppvaktad av en 25-åring

- Jag har insett att min stubin blivit ännu kortare

- Jag har fått ett återfall och efter två och en halv månads uppehåll tog

jag en snus (kanske tack vare punkten ovan). Jag blev fruktansvärt sjuk

och låg och kallsvettades och ville kräkas i flera timmar. Dagen därpå

gav jag dosan åt en kollega

- Jag har låtit min hund slita sönder ett klädesplagg som en gång

tillhörde någon jag försöker befria mig från.

Grått men lite flott ändå

23 nov 2007 10:25 

Är detta årets gråaste dag eller kommer vädret bli ännu mer

deprimerande?

Nåväl. Min första lediga dag är här och den ska tillbringas… på jobbet!

Tada! Det blir åttadagarsvecka även denna vecka och ja, jag prossar mig
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lite extra så här inför London.

Först ska jag dock gå till närmsta köpcentrum och handla mat, vin och

någonting som Sebbe kan snutta på. Min lediga helg är ju på väg…

(ekvationen åttadagarsvecka och ledig helg går kanske inte ihop här

men mina veckor är ju inte som andras.)

Ha en finfinfin fredag!

Update: Hahaha! Alltså Sebbe ska sNutta på något. Inte sMutta! En

hundleksak! Inte sprit!

Natt mot lördag

24 nov 2007 07:00 

Hej från nattjobbet!

Här sitter jag och jobbar extra, alldeles ensam. Lite läskigt med alla

gapiga människor som passerar utanför.

Jag sitter exakt där jag satt när jag började blogga den där sommardagen

2005 - en evighet sedan!

Hela mitt liv har förändrats sedan dess. Det tänker jag på i natt.

För att inte bli alldeles för tung i sinnet ska jag tänka på dagen som

kommer istället.

Hårrötterna är blekta (se bildbevis), vinet är inhandlat och outfiten är

utvald. Efter denna maratonvecka ser jag väldigt mycket fram emot att

få a) umgås med vänner b) gå ut och skaka köttet. Denna gång hoppas

jag slippa d-r-a-m-a. Till skillnad från förra gången. 

Ragga karlar!

24 nov 2007 17:24 

Underbart med ledig lördag.

Efter extrajobbandet i natt sov jag förvånansvärt gott till kvart över två.
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Jag har bjudit över ett par vänner på middag så jag har fullt upp här

hemma.

Hoppas det blir en fabulous kväll och natt det här.

Jag vaknade av att jag skrattade

25 nov 2007 14:41 

Detta kommer bara mina arbetskamrater förstå med ändå; jag

drömde att jag en ledig dag skickade ett SMS till kollegan F, som för

övrigt verkligen inte förtjänar ett sådant meddelande. “Glöm nu inte att

ringa numren!”, skrev jag. Hahaha. Förstår ni nu att jag tar mitt jobb på

största allvar!?

Om igår: Det var trevligt, trevligt. Lite dramatiskt dock då jag brände

maten då jag talade i telefon med min mor. Tack och lov hade jag

bunkrat upp inför helgen så jag hade nog med mat för att börja om från

början.

Och gott var det så klart.

Sedan var det prat om det mesta (även lite ekivokt), Kylie och Madonna

på DVD, Sebbe överallt…

Slutligen klubbade vi.

När jag gick hem regnade det sååå mycket så jag stannade vid ett

arabiskt matställe jag ej sett förr och åt mig nykter.

Nu är det Hejsan söndag-känsla.

White Diamond

25 nov 2007 23:43 

Jag har just - tack vare min brittiska vän - sett Kyliedokumentären 

White Diamond på Channel 4, via MSN. Internet är ju fantastiskt. :)
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Kylie var smashing. Fin och bra. Underbar. Tre gånger fuktades

ögonen. Och ååå vilken fin röst hon har. Det tänker inte många på.

Lyssna på hennes jazziga liveversioner så hör ni.

Dagens annons

26 nov 2007 07:17 

Duktig maskulin massör vill ge dig en skön stund med massage av

nacke, rygg och häck.

Du får minst en halvtimma. Jag avslutar massagen med att jag suger av

dig eller slickar upp dig i brygga.

Din njutning- min belöning.

Jag var tvungen att censurera en smula. (Ocensurerad version i boken

dock.)

Då duger man

26 nov 2007 09:32 

Jag har märkt att varje söndag dyker det upp meddelanden och mail från

sådana jag dejtat eller träffat eller varit ihop med. De sitter där hemma

och har söndagsångest. De känner sig ensammast i världen. Och så

tänker de; “den där Kimman… Han var ju rätt go’ egentligen” och så

skriver de några rader.

Lite sött.

Lite desperat.

Men mest bra för egot.

Dekadenta Kylieminnen

26 nov 2007 22:26 

Ojoj! Kylieveckan är snart slut och jag har inte postat ett endaste

Kylieinlägg idag, så här kommer ett.
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Här är fula budgetvideon (då singeln endast släpptes i Tyskland) till

underbara låten Your Disco Needs You (2001).

Åh, jag har roliga minnen till denna dänga. Jag och Miljonären var på

semester i Spanien och dekadenta som vi var (mest hela tiden) (detta var

sannerligen en annan tid!) hängde vi i baren på ett gayställe som visade

musikvideos på stora skärmar och han betalade personalen för att spela

denna låt om och om igen. För min skull. Bless him.

Det kom en inbjudan…

27 nov 2007 07:47 

…till julfest.

Ur menyn:

Vegetarisk tallrik med säsongens färska och grillade grönsaker.

Säsongen är december. Vilka är grönsakerna?

Mest spelade 4 april 2006-27 nov 2007

27 nov 2007 11:26 

01 Lordi Hard Rock Hallelujah 114 spelningar

02 Shiri Maimon Hasheket Shenishar 104

03 Kylie In My Arms 70

04 Kylie Sensitized 62

05 Britney Gimme More 61

06 Madonna Jump 60

07 Kylie Trippin’ Me Up 59

08 Madonna History 56

08 Madonna Liquid Love 56

10 Kylie Stars 51

11 Kylie On The Up 50

11 Hanna Pakarinen Leave Me Alone 50

13 Carola Invincible 49
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14 Kylie 2 Hearts 47

15 Kylie Fall For You 43

16 Kylie So High 42

16 Dana International Love Boy 42

18 Madonna Like It Or Not 40

19 Pet Shop Boys Minimal 38

20 Kylie Lose Control 37

Bonusinfo bara för Tennis:

***

370 Elena Paparizou Heroes 12

Ägg

27 nov 2007 11:44 

Den där 25-åringen som uppvaktar mig lite sa igår:

Du är som ett kinderägg.

Jag vet inte om det är en bra eller dålig sak.

Sluta

28 nov 2007 08:08 

Trots att jag både har hemligt nummer och är med i NIX-registret

fortsätter de idiotiska försäljarna ringa och trakassera mig.

Som igår kväll. Strax före nio kom jag in efter långpromenad i kylan

och jag såg fram emot en lugn stund i hemmet. Då ringde den

jobbigaste telefonförsäljaren jag någonsin stött på. Jag hörde på hennes

röst att hon var en sådan där person som slänger skräp på marken. Som

inte sopsorterar någonting - inte ens papper. Det lät nästan som hon

smaskade på ett tuggummi och jag kände (överraskande) föraktet växa

inom mig.

Jag sa frasen “jag är inte intresserad” säkert 15 gånger. Men det hjälpte

inte. Subban, som sålde ett “intellektuellt magasin” sa saker som;
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* Så du vill inte bli allmänbildad?

* Så du vill inte lära dig nya saker?

* Fattar inte du vilket fantastiskt erbjudande jag kommer med?

Det som fick henne att slutligen inse att hoppet var ute var när hon

frågade; “Har du inte tänkt på julklappar?”

Jag svarade: “Nej, jag firar inte jul”.

Efter det lade vi på.

Dagens mail

28 nov 2007 21:33 

Näää, vad har du gjort?

Tror du att du är mer sexig som så där bögblond?

/Man, 31, Stockholm

Lite ilska så här på morgonkvisten

29 nov 2007 08:09 

Jag vill bara säga att den där färgburken som jag skrev om för elva

dagar sedan fortfarande ligger kvar. En skamfläck är vad den är. Och en

symbol för människans dumhet. Dessutom är det någon som inte gör

sitt jobb. Jag menar, någon måste ju ha som arbetsuppgift att se till att

gatorna i Sthlms city är fina och rena?!

Jag hat-hat-hatar folk som inte gör sitt jobb. Och inkompetenta som inte

inser sina begränsningar. Och nepotism.

Nästa inlägg blir kanske gladare.

Många små världar

29 nov 2007 13:12 

Jag satt och stirrade på mina vänner på min friend wheel på Facebook

och smålog lite åt hur fin uppdelningen är.
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Först är det bloggvännerna, sedan jobbfolket, släkt och familj i ett hörn,

gamla godingar i ett annat och slutligen lite diverse, löst folk. 

Sedan började jag tänka på om det är någon skillnad på hur dessa olika

grupper ser på mig. Om jag har annorlunda roll. Men det blev lite för

djupt för en torsdag som denna så jag loggade ut.

God men krasslig fredag

30 nov 2007 07:31 

Nypromenerad till jobbet sitter jag och sippar på en kopp kaffe och ser

på nyheterna. Har känt mig krasslig ett tag och när jag slog upp mina

blå denna morgon sved det ordentligt i halsen. Febern är nära nu, men

jag är inne på arbetsdag 5/7 så jag ska kämpa förtvivlat för att inte bli

sjuk förrän på söndag. Jag vill ju inte göra Fredrik & Filippa upprörda!

Igår fick jag besök av mr Britain. Det blev middag (min specialare;

fullkornspasta + het vegfärs) och glass och Kylieintervju på DVD och

en massa Ofra Haza. Sedan kände jag mig sjuk och gick och lade mig.

En trött och en sjuk

01 dec 2007 22:17 

Nu har Sebbe kommit hem igen. Han är trött och jag är sjuk. Vi ligger

huller om buller i soffan och ser på Schindler’s List varvat med

israeliska ESC-låtar (annars blir det ju för tungt). Ja, vi har en så kallad

judisk afton. Varför inte, liksom!?

Imorgon kör vi arabiska pophits från förr och nu.

Men först ska jag försöka sova så jag orkar arbeta sjunde och sista

dagen. Ingen sjukskrivning och alla är glada. Inte minst Fredde & Fiffi.

Söndagsrapport

02 dec 2007 20:51 
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Men käre vän. Så här sent har jag väl aldrig skrivit dagens första

inlägg!? Jag brukar ju få fram något redan innan klockan slagit åtta på

morgonen…

Sjuk fortfarande och äntligen hemma från jobbet och äntligen har jag

några dagars ledighet framför mig.

S var med mig på jobbet och nu är han mycket trött efter en lång

arbetsdag plus promenad både till och från kontoret. Ska ta ut honom på

kvällstoa nu. Sedan får han sova vidare medan jag i min tur ser filmen

The Hebrew Hammer.

Ciao.

PS Jag ska inte, som jag gjorde förra veckan, skriva om det faktum att

sådana jag träffat, dejtat, varit ihop med hör av sig på söndagar då de

har söndagsångest, eftersom jag fick ilskna telefonsamtal om det. Men

jo. Det hände även idag… ;-)

Så blir du smal på 14 dagar

03 dec 2007 19:05 

Förra veckan promenerade jag mer än 15 timmar i rask takt och jag ser

en liten, liten effekt på vågen (ja, ja, man ska inte väga sig bla bla men

jag gör det ändå). Men jag vill se mer. Tips på smal, vegetarisk mat tas

tacksamt emot. Alla tips tas emot. Förutom gym och liknande. Inget

som involverar andra människor. Tack.

Mitt hjärta blöder

03 dec 2007 21:19 

Jag satt och hinkade vatten och Sebbe satt bredvid och suktade och

nosade på mitt glas. Han vill ju alltid ha det jag äter/dricker så jag

tänkte inte mer på det.

Ett tag senare undrade jag vad han gjorde och gick ut i köket och

kollade. Han sätt där bredvid sin vattenskål - som var alldeles snustorr!
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Han har en ganska stor vattenskål och han hinner aldrig dricka ur den

utan den är fortfarande minst till hälften fylld varje morgon då jag fyller

på.

Men idag var han tydligen törstig. Och gosemosen satt där och väntade

på att jag skulle fylla på. Utan att säga ett ord. Undrar vad han tänkte.

:-(

Snyft. Mitt hjärta brister. Känner mig ond och dålig.

När det trycker på

04 dec 2007 10:50 

Här försöker man ha en dramafri, lugn morgon men det har man inget

för.

En av oss (vi nämner inga namn) drack ju väldigt mycket vatten igår

kväll. Därefter gick han direkt till sängs. Imorse, då den sjuke av oss låg

och drog sig ovanligt länge i sängen, blev det panik för vattendrickaren

som hann skvätta ner både soffa och golv innan vi kom ut.

Nu har någon av oss städat och skurat ordentligt. Det är märkligt hur

man ibland lyckas flyga upp ur sängen. Måste man så kan man.

Kvällen är här

04 dec 2007 22:16 

Åh, vad skönt det är att vara ledig!

Jag skulle inte ha några som helst problem med att vara hemmaman -

jag är inte en av dem som skulle bli uttråkade. Sebbe och jag har så

trevligt hela dagarna. :)

Jag mår bättre också. Förkylningen har lättat, det är mest halsen som

plågar mig.

Nu vill vi ha snö! Det är så väldigt fult ute just nu! Och så vill vi dricka

glögg i soffan. Inslingrad! Ska det vara så jädrans svårt att ordna?

Nu måste jag gå ut en snabbis med Sebbe för att undvika en upprepning
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av morgonens drama…

Memory lane och Madonna

05 dec 2007 16:54 

Idag har jag lyssnat på Evita (med Madonna dårå). Det fina med

mångsidiga artister är att de introducerar nya gengrer och stilar för en.

Jag är ju verkligen inget fan av musikaler eller annat teatertrams (so sue

me) men tack vare Madde upptäckte jag den fina musikalen Evita i och

med filmatiseringen av den. Här finns så väldigt många fina bitar och

trots den electropopälskare jag är måste jag säga att Madonnas storhet,

trots att hon inte är någon stor vokalist, kommer fram bäst i enkla,

avskalade låtar. Hör den vansinnigt vackra Another Suitcase In Another

Hall ovan. Donnan menar verkligen det hon sjunger.

När Evita kom, 1996, hängde jag mycket på Stockholms genom tiderna

(sedan min bögtideräkning) bästa gayklubb Gossip. Stället hade ta mig

tusan allt! De spelade dansremixen av Don’t Cry For Me Argentina i tid

och otid och vi flängde runt på dansgolvet som tokar. Åh, ljuva minnen!

Glöggpartaj för två

06 dec 2007 20:10 

Sebbe och jag hade glöggkväll igår. Vi passade på att fira Finland också

(vi sjöng gamla goa finska eurovisionhits medan lågorna från de

levande ljusen skapade skrämmande skuggor på väggarna).

Ikväll sitter jag på jobbet. Extrajobb. Kollegerna är på julfest. Jag

tackade nej; “jag kan jobba”. Är inte på festhumör. Dessutom älskar jag

ju mitt jobb… Så jag sitter hellre här.

Fredagsrapport i all hast

07 dec 2007 13:45 
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Jag vet att ni sitter som på nålar!

Ni väntar på ett nytt inlägg!

Jag förstår.

Jag är mycket stressad pga kräksjuk kollega (om det beror på gårdagens

julfest (som jag alltså inte var på) låter jag vara osagt).

Hungrig som få är jag också. Hade tänkt hinna med ett par ärenden på

lunchen men det blev ju ingen lunch. Efter att jag fått dem avklarade

ska jag åka och hämta Sebbe hos Hundvakten.

Kanske ska jag dricka ett glas glögg ikväll. Det är ju så jädrans

smarrigt.

Enjoy er fredag, bitches.

/Djärv Kim

Dagens mail

07 dec 2007 19:53

 

Dagens

veckans

månadens

årets mail:

You make me glow. :o)

If you ever leave Stockholm the place will be dead.

/Man, 32, Någonstans i Norden

Spontan demonstration

08 dec 2007 19:11 

När Sebbe och jag var på väg hem hamnade vi i en antirasism- och

nazismdemonstration. Det kändes hemtrevligt så vi tågade med en bit

och skrek så högt vi kunde; “inga nazister på våra gator” och “krossa

rasismen”. Nu är vi hemma.
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Helgen är slut

09 dec 2007 19:07 

Ojoj. Idag är jag nästan lika trött som Sebbe och Hundvakten var igår då

vi tre kom hem. De somnade bums och jag satt och ugglade i min

ensamhet. Idag var det min tur.

Efter en lång helg på jobbet är det snart äntligen måndag igen (!) och

det betyder fyra arbetsdagar (+ ledig helg) kvar innan London.

Denna dag bjöd förresten även på en näradödenupplevelse. Berättar

imorgon. Alldeles för trött. *Gäsp*

Bara på Seven Eleven

10 dec 2007 07:12 

Apropå Icas köttfärsskandal kan jag denna morgon glädja oss alla

genom att berätta att är du på vippen att köpa ett gammalt paket fil på

Seven Eleven är den hunkige arabiske mannen bakom disken ärtig nog

att notera detta och hämta en ny, fräsch fil.

Sånt gillar vi.

Näradödenupplevelsen

10 dec 2007 09:59 

Igår var jag med om min andra näradödenupplevelse (den första bjöd ju

den där rassen på för ett år sedan).

Jag och Sebbe promenerade hemåt på en vanlig gång- och cykelbana.

Cyklar till vänster, fotgängare till höger. Plötsligt, från absolut

ingenstans, svischade en cyklist förbi på insidan av gångbanan. Han var

en centimeter från att köra över Sebbe. Det fanns ingen som helst

anledning för idioten att göra så då cykelbanan låg alldeles tom och jag

och Sebbe gick som vanligt vackert där vi hörde hemma.

Jag blev först mycket chockad och fick inte fram ett ljud. Efter ett tag

blev jag rosenrasande och vid sådana tillfällen har jag svårt att behörska
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mig. JÄVLA IDIOT! Som jag insåg för länge sedan; folk är knäppa.

Det är bara så. Jag är emot alla former av våld men vid vissa tillfällen

får jag lust att plocka fram bössan.

Hej konsument

11 dec 2007 08:25 

Den här gjorde jag inte igår!

Aktuell med

Kommande resereportage från London + ingående recension av Spice

Girls konsert den 18 dec.

Senaste impulsköp

Lättfil.

Bästa promenad

Hemifrån till city, tidig folktom morgon.

Favoritdryck

Apelsinjuice och öl och rött vin och vatten och just nu glögg.

Äter lyxmiddag på

Någon libanesisk krog i London.

Favoritgata

Old Compton Street i London.

Favoritgalleri

Ett arty galleri på Götgatan, vet ej vad det heter.

Favoritsajt

www.sayhey.co.uk

Här bjuder jag mamma på middag

Indian Garden på Söder.

Favoritförort

Skärholmen.

Fikar gärna på

I don’t do fika men är nyfiken på fiket i Skrapan.

Bästa lunchställe

Libanesiska i Kungshallen.
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Rockstjärna jag vill träffa

Vet ej om jag vill träffa någon jag beundrar.

Favvoskor

Svarta med fet sula.

Klädkonto per månad

20 kr.

Modeförebild

Tsss.

Motionerar

Promenerar 3 timmar per dag.

Mest överskattade affär

De flesta.

Det dyraste jag köpt

1. Dator 2. Cykel 3. Sebbe

Mode jag aldrig vill se igen

Tidigt 90-tal.

Senast gnolade

“Frozen” (Madonna).

Bästa boken

“Lalala” (Kylie).

Favoritprodukt på apoteket

Kondomer och glid (en vacker dag ska jag åter ligga).

Fulaste färgen på kläder

Alla urtvättade nyanser - en färg ska vara en riktig färg!

Bästa förfestmusiken

Listpop och Eurovision.

En bra gå bort-present

Bland-CD aka blandband.

Favoritlyxartikel

mp3-spelaren.

Älsklingsljud

Sebbes andetag när han sover.

Senaste upptäckt i Stockholm

Enskededalen.
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Jag blev kär i en britt vid namn Andy

11 dec 2007 09:50 

Första gången jag var i London var jag 21. Året var 1996 och Gina G

skulle representera Storbritannien i ESC med “Ooh Aah.. Just A Little

Bit”. På brittisk radio varvades låten med Gabrielles “Give Me A Little

More Time” och just Gabrielle kom jag överraskande se uppträda på

klubben G-A-Y.

Tillbaka till det verkligt viktiga.

Jag reste till London för att hälsa på min coola vän Nisse, 45. Vi hade

varit arbetskamrater men han hade drabbats av någon typ av ålderkris

och sålt allt han ägde och flyttat till London. Jag bodde hos honom i

Camberwell Green och jag älskade staden från första stund. Tyvärr

arbetade Nisse natt på ett hotell så jag fick klara mig på egen hand (som

vanligt). Jag tog bussen till Soho och hinkade bira på krogar och

klubbade loss på Londons enorma gayklubbar. Jag njöt av livet. En

kväll, på min nya favoritkrog på Old Compton Street mitt i Soho,

noterade jag en het yngling. “Han är väl helt okej”, sa jag till mig själv.

Ju fler Carlsberg jag drack desto hunkigare blev han (så klart) och snart

satt jag bredvid honom i soffan. Jag hade på mig svarta lackbyxor (!)

och en röd glansig jacka (!) och blont, ganska stort hår. Det kändes helt

naturligt då och jag tyckte det var trevligt att bli stoppad av japanska

turister som ville fotografera mig. Idag skulle jag nog få panik i en

liknande situation.

Hursomhelst. Mannen jag mötte hette Andy. Han var en några år äldre

regissör och såg ut som en blandning av Elvis Costello och James Dean.

Andy och jag tillbringade resten av den kvällen tillsammans. Vi besökte

barer och klubbar och hånglade och fikade och satt inslingrade i

varandra på trottoaren och rökte på tillsammans med en prostituerad

kvinna. Kort sagt sådant man gör när man är ung och vågad i London.

Framåt morgontimmarna åkte vi hem till Nisses lägenhet och hånglade

vidare. Mycket trevligt. På morgonen gick Andy hem och jag trodde jag

aldrig mer skulle få se honom. Nu blev det inte så. Nisse väckte mig
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sa att han funnit en mapp “viktiga papper” med Andys namn på. Hans

telefonnummer fanns också angivet så jag ringde upp honom senare

under dagen. Det visade sig att Andy lämnat kvar de inte alls särskilt

viktiga pappren enkom för att jag skulle ha en ursäkt att ringa upp. Sött,

tyckte jag.

Vi tillbringade ytterligare ett par kvällar tillsammans innan jag åkte hem

till Stockholm. Och så föll vi för varandra så klart. Vi skrev brev till

varandra i flera veckor och en månad efter min hemkomst var jag

återigen hemma hos honom i Finsbury Park i norra London.

Sedan gick det åt helvete men det är en annan historia.

Senast jag var i Storbritannien var under nyårshelgen 2000-2001. Jag

var där tillsammans med min dåvarande man - Miljonären kallad i

denna blogg. Vi var en del i London men bodde hos bekanta i Brighton

- jag ä l s k a r Brighton! Vilken underbar, liberal stad! Att strosa längs

de juliga gatorna, att besöka de posha men avslappnade krogarna och

restaurangerna, att shoppa loss under en massssa regnbågsflaggor - det

gör en trött fjolla glad i själen.

Åh! Om en vecka är jag tillbaka i London. Äntligen! Som jag har

längtat. Det finns två städer som alltid finns i mitt arma hjärta; mad

Madrid och lovely London.

Fötter, hjärngymnastik och kost

12 dec 2007 08:03 

Det börjar dra ihop sig - bara morgondagen kvar att arbeta innan en

veckas ledighet infinner sig.

Jag börjar bli riktigt trött i benen av allt mitt promenerande men det har

hänt saker på kroppen - sådant som förut fanns har försvunnit och det

känns underbart och inspirerande.

Tyvärr - eftersom jag har konstiga fötter (breda och långa på nåt

märkligt, ovanligt vis) - har jag blåsor och blå naglar men jag antar att
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jag får lära mig att leva med det. Det finns helt enkelt inga skor som

passar mina arma jättefötter.

Igår fick jag besök av Tysken. Det blev skvaller och indisk middag och

det jag saknar allra mest (nej, inget sånt) - att dela vardagen. Att - för

att låta ungdomlig - bara “hänga” utan att egentligen göra något särskilt.

Det är trevligt. Att umgås med Tysken innebär också hjärngymnastik då

han vill lära sig det svenska språket bums och ställer en massa frågor

om varför man säger si eller så och vad som är skillnaden mellan ditt

och datt. Kort sagt sådant man som infödd tar förgivet.

Jag läste ett mycket intressant inlägg om kost och hälsa (det må låta trist

men det är det inte) hos fru Nisse. Läs det.

http://vildkatt.blogspot.com/2007/12/mitt-hemliga-projekt.html Ha

sedan en bra dag.

Dagens mail

12 dec 2007 14:19 

Jag vill knullaa en villig röv.

Jag vill suga en hård kuk.

Tätt och svettigt.

/Man, 32, Någonstans i Norden

Svar: Lättordnat.

Pappas gull

13 dec 2007 07:21 

Eftersom jag promenerar minst tre timmar per dag sju dagar i veckan

ville jag ge mig själv något. Jag vill, som den judewannabe jag är, inte

kalla det en julklapp. Och eftersom jag har tidig 40-årsångest vill jag

inte kalla det födelsedagspresent heller. Det får heta en uppmuntrande

gåva helt enkelt.
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Batteriet på min mp3-spelare har tröttnat väldeliga och efter att musiken

flera gånger tystnat mitt i promenerandet fick jag nog. Så jag beställde

en iPod. Åh, den är så fin! Pappas gull! Stor och svart och läcker.

80GB. Åååh!

Det är sällan nymodigheter fungerar när det gäller mig men till min

enorma glädje kunde jag denna gång följa paketets färd genom landet

på postens hemsida.

Oerhört underhållande. Lite som en vardagssåpa:

Händelser

2007-12-12 15:32 *** Mottagaren har hämtat försändelsen

2007-12-12 11:10 Posten SMS-avisering har skickats till mottagaren

2007-12-12 10:30 *** Försändelsen har kommit till Postens

serviceställe

2007-12-12 06:02 Stockholm Södra Försändelsen har sorterats

2007-12-11 21:15 Jönköping Försändelsen har sorterats

2007-12-11 17:09 Vimmerby Posten har tagit emot försändelsen

2007-12-11 16:26 *** AB Posten har mottagit elektronisk

förhandsinformation från avsändaren

Dagens mail

13 dec 2007 13:08 

Hej! Du verkar intressant och tilltalande. Jag borde gå och lägga mig,

men just nu vore det skönt att prata en stund med dig. Har du lust att

ringa eller får jag ringa?

/Man, 75 (sjuttiofem!), Helsingborg

Londons läckerbitar

13 dec 2007 14:59 

Om en minut börjar min veckolånga semester.

WOOHOO!
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Tvättstugedrama

14 dec 2007 15:01 

Jag sa “hej”, tog ett steg och frös sedan till is.

OMG. Han hånglade ju upp mig för ett par år sedan.

Hjälp. Ingenstans får man vara anonym.

Idag lördag

15 dec 2007 17:56 

Hej!

Dagen i korthet: vaknade, hinkade i mig kaffe, fick besök, fixade

(seriös) Londonfrisyr, promenerade till Skanstull med R och Sebbe.

Handlade. Frös. Gick hem. Åt vegefärs framför tv:n.

Nu ska jag slösurfa. Sebbe sover.

London calling (and so are the girls)

16 dec 2007 13:20 

Nu har Hundvakten flyttat hem till mig för att ta hand om hushåll +

Sebbe så jag ska koppla ner och ihop för att tidigt imorgon bitta fara till

London.

Au revoir! Ha en kul vecka. Jag ska turista, barhoppa, klubba, äta

libanesiskt och inte minst gå på konsert.

So long.

London del 1 [måndag]

20 dec 2007 23:37 

Mina damer och herrar!

Jag har kommit hem från min bästa semestertripp någonsin.

Jag har haft några underbara dygn i London och jag har fotat och filmat
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en massa.

Lägger ut en dag åt gången, retrospektivt.

Njut!

 

Det finns en massa bilder + videoklipp på kimmilrell.se.

Det hela började klockan 03:15 på måndag morgon då jag + min

kumpan promenerade hemifrån mig till flygbussen som tog oss till

Skavsta. Flyget landade i London (Stansted) strax före 08 och vi tog oss

till hotellet mellan Goodge Street och Russell Square. Efter snabb

incheckning strosade vi på stan; vi var kulturella och besökte bland

annat London Eye. Vi åt indiskt och shoppade lite musik - vi ääälskar ju

båda HMV. Vi åt världens godaste vegoburgare på Hamburger Union,

vilade en stund på hotellet och gav oss sedan ut på äventyr i

gaykvarteren i Soho. Lovely, lovely! Vi fann snart mitt nya

favoritställe; G-A-Y Bar. UNDERBART HAK med jukebox där vi

valde videor om och om igen. Det blev väldigt mycket Robyn, Kylie,

Spice Girls och Madonna.

Så småningom ramlade vi i säng.

London del 2 [tisdag]

21 dec 2007 10:10

Hårdramat

Jag hade ju ordnat Londonlook men vantrivdes i mitt bruna hår och

trivs en popfjolla inte med sitt hår känns allt dåligt. Jag beslutade mig

därför redan på måndagskvällen för att ordna tillbaka mina blonda

lockar men pga att vi av någon anledning var tvungna att lämna hotellet

väldigt hastigt var jag tvungen att tvätta ur blekningsmedlet på tok för

tidigt, vilket ledde till att jag såg ut som en fläckig orangehårig punkare.

Dagen efter gjorde jag ett nytt försök och blev nöjd med resultatet.

Konserten

…var underbar. Tänk 15 000 unga, ärtiga töser och 5000 glada bögar.
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Vi skrek oss hesa. Vi dansade och vi sjöng och stämningen var magisk.

Att se Spice Girls på hemmaplan var något alldeles, alldeles extra.

Grafiken på bakgrundsskärmarna var enastående och flickorna både

sjöng och dansade bra. De såg genuint lyckliga ut. Varje gång Victoria

Beckham hade en solorad överröstades hon av publikens massiva,

kärleksfulla jubel.

We love dem Spice Gals.

Efterfesten

…på G-A-Y Late var ljuvlig även om vi kände oss en smula förvirrade

till en början. Se här:

http://www.kimmilrell.se/2007/12/21/london- del- 2- tisdag- what-

goes- on- in- london- stays- in- london/

Feber och förbannelse

22 dec 2007 09:26 

Igår när jag vaknade hade jag blivit akutförkyld. 38,9 visade

termometern. På kvällen, trots vila och diverse panikkurer, hade den

stigit till 39,1. Jag kunde dock inte sjukskriva mig (a. jag har inte råd b.

jag vill inte göra Fred och Fiffi upprörda c. det hade orsakat kaos på

arbetsplatsen så här dagarna före jul).

I morse hade febern stigit ytterligare; 39,4.

:(

Sitter här och ugglar. Ensam på kontoret. Som VANLIGT fick jag ett

raseriutbrott när jag anlände. Hur FAN kan folk ha fest på kontoret utan

att städa efter sig? Det är kaos. Och det stinker sprit och fucking

hamburgare (äckligaste lukten någonsin).

Tro inte att jag kommer tillbaka efter min minisemester och börjar städa

upp efter någon. Allt får stå. Om hela huset så ska mögla.

Dagens mail

22 dec 2007 12:58 
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Varför stannar du inte hemma i sängen?

Jag har bil från i em, så om du vill kan jag köra dig hem sen…

Du verkar trevlig… Ok om jag lägger dig som favorit?

/Man, 56, Stockholm

Svar: Allvarligt talat vill jag möta en man i min egen ålder. Men tack.

Ojulig jul

24 dec 2007 23:05 

Sebbe och jag har just anlänt till jobbet (ja, vi jobbar ju en extra natt så

firarna kan fira i fred) efter en timmes promenad genom staden. Det var

befriande att se att det finns gott om folk ute på gator och torg och

krogar och restauranger. Härligt att tiderna är lite nya.

Detta har nog varit tidernas mest ojuliga jul. Inte för att jag någonsin

verkligen firar men känslan brukar ju ändå finnas omkring en. Så icke

detta år. Det här är verkligen som vilken som helst måndag (bortsett

från att det finns julmust i kylen på kontoret…).

Om åtta timmar promenerar vi hem, sover och sedan kanske vi tar och

festar till det lite - om kroppen mår bra nog. Febern den hiskeliga är

borta nu men nosen rinner som Niagara och halsen ömma fortfarande en

smula.

Juldagen (betyder fest för singlar)

25 dec 2007 20:16

Åh så skönt!

Sebbe sov till min stora glädje och förvåning utan protester ända till

halv fem. Han måste också ha blivit utmattad av nattjobb (trots att han

sov större delen av tiden). SKÖNT!

Nu myser vi efter promenad, middag och bad. En vodka ska slinka ner.

Sedan vet man aldrig vad som händer.
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För övrigt:

En bra sak - Hittade nässpray hemma i morse. Jag har aldrig sånt där

hemma. Inte ens plåster eller smärtstillande. Men nu hade jag en

gammal spray och åh vad den hjälpte mig att sova. Näsan är mycket

lugn idag.

En dålig sak - I går kväll lossnade en bit av min rotfyllning i den där

helvetestanden som spökat halva året. Hur länge satt den? En månad?

Max två. Jag är så här |—| trött på allt vad tänder heter.

Här får ni njuta av en 80-talsklassiker. Den måste vara en av tidernas

finaste bitar. Inte?

Det är Dallasmaraton på TV4 Guld

26 dec 2007 15:13 

09:00 Dallas

09:50 Dallas

10:40 Dallas

11:30 Dallas

12:20 Dallas

13:10 Dallas

14:00 Dallas

14:50 Dallas

15:40 Dallas

16:30 Dallas

17:20 Dallas

18:10 Dallas

19:00 Dallas

19:50 Dallas

20:45 Dallas

21:35 Dallas

Jobbiga röda dagar

27 dec 2007 12:05 
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Måtte vardagen vara tillbaka snart.

Och hör sen

27 dec 2007 15:29 

Det börjar dra ihop sig för att sammanfatta året som gått. Jag kan

smygstarta genom att säga att 2007 inneburit ovanligt mycket gräl. Det

enda (bortsett från att jag fortfarande, nästan två år senare, svettas

ohälsosamt mycket) min tid med antidepressiva fört med sig är att jag är

mer obrydd nu. Och mycket mindre konflikträdd.

När solskensgrabben plötsligt visar prov på växlande molnighet vet folk

inte hur de ska förhålla sig till honom. Ironiskt nog har de som ständigt

kritiserat mig för att jag varit just konflikträdd dragit sig undan när jag

faktiskt börjat ryta till. Buuu säger jag till er!

Så jag har grälat med föräldrar, syskon, vänner och kolleger. Och det

känns bra. Man blir nämligen respekterad när man inte är rädd för att

säga ifrån. Så det tänker jag fortsätta med även om det kommer

innebära ännu fler gräl och hårda ord. 

Så vänj er, säger jag.

Lägg ner smällareländet

28 dec 2007 07:36 

Två veckor innan nyår börjar det smälla. Bam bam bam. Dag ut och dag

in och det fortsätter långt in på det nya året. Snälla sluta!

1. Det är vulgärt att simulera ljud som påminner om ond bråd död (djur 

och människor blir rädda).

2. NI STÄDAR INTE UPP EFTER ER! Ännu i mars kommer vi se ert

förbannade smällaravfall i vår redan ledsna natur.

Vi säger så.
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Gåvor och vänners visdomsord

28 dec 2007 23:15 

Bra kväll!

Fin vän kom över och jag fick överraskande något tidiga

födelsedagspresenter. 

Idag sa en annan vän; “Kim, du är singel för att du aldrig tar något. Det

är ju inget fel på dig ens så det är bara det det handlar om”.

Så nu har jag börjat ta mer.

Singellivet tråkar nämligen ut mig mer än någonsin. Att vara femte

hjulet år efter år tär på mig.

2008 is da shit!

Vad är det med…

29 dec 2007 07:16 

…folk som envisas med att ha sina hundar okopplade?

Som den där gubben i Gamla stan som gick runt med sin (mot Sebbe)

oerhört aggressiva hund, mitt på Västerlånggatan en

lördagseftermiddag. Okopplad!!

Eller det där paret som nyss klev ur en taxi på Malmskillnadsgatan.

Deras enorma schäfer sprang över gatan (!) och fram till Sebbe. Undrar

vem som blev räddast, jag eller hunden min.

Eller den där bruden i grannhuset; man hör henne skrika efter sina tre

hundar, dag som natt, “kom hiiiit!”

Men koppla hundarna då, subba. 

I bostadsområden har man sin hund kopplad.

Vi säger så.

Några hårda ord
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30 dec 2007 07:41 

Igår besökte jag Britten som firade mig med ballonger och serpentiner,

till Sebbes enorma glädje (se bild). Han blev dock förvånad när

ballongerna började smälla…

Ikväll säger schemat att det blir middag på Patricia och imorgon är det

fest med 20-talstema på flott krog. Har dock i n g e n aning om vad jag

ska ta på mig om jag går dit.

Apropå smällareländet såg jag igår några snorungar som hoppade på

sina ilsket smällande smällare. Vad är det MED folk? En cynisk del av

mig önskar att de blir av med både ben och armar så de lär sig att veta

hut. Och nyss noterade jag att någon som inte fick fi*ta i natt hade roat

sig med att missbruka en eldsläckare i Hötorgets t-bana. En grinig del

av mig önskar att idioten fastnar i en eldsvåda i tuben och oj! det fanns

visst ingen släckare. Och jag såg att någon vält en sådan där blå låda

med sand. En bitter del av mig önskar att det börjar snöa kraftigt och

men se där! Gruset tog slut så det gick inte att sanda just huliganens

hemgata.

Men mest önskar jag bara att folk vore lite mer väluppfostrade.

Och mer kärlek och omtanke.

2007

31 dec 2007 07:24 

2007 var året då jag…

…fick besök av herr Israel, syster + fam, bror + fam, mor och far.

…spenderade 10 dagar på landet.

…besökte Österrike, Ungern, Slovakien och Storbritannien.

…dejtade Gringo (rann ut i sanden), finalhånglade med Z,

engångshånglade med X som blev ihop med mitt ex.

…slutligen kom över mitt ex…

…fixade nytt kul extrajobb.
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…dubblade lönen för ovannämnda jobb.

…började säga ifrån.

…såg Spice Girls i London.

…lät håret växa ut och blev blond.

…och mörk.

…och blond.

…bytte efternamn.

…flyttade bloggen till min egen domän.

…hade enormt kul på Pride.

…fick ett gäng nya vänner (och tog farväl av några).

…började känna kilona rasa av min kropp.

2008 känns rätt hett. Visst gör det?

Som kryddflickorna sjunger: “Friendship never ends”

31 dec 2007 19:49 

När jag och Sebbe kom hem från jobbet kom Germany’s finest på

snabbvisit. Med sig hade en oerhört fin gåva; ESC-dvd:n från mitt

födelseår, dvs 1974. Tack!

Detta har varit ett vänskapens år. Ni är alla fina och betyder mer än ni

kanske anar.

Skål (rödvin nu, trots morgondagens arbete)!

Slut En ny början.
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