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Fjärde bloggboken är ett faktum!

2008 var ett okej år. Det hände en massa bra saker men oftast blev det

ändå pannkaka av det hela – å andra sidan slapp jag ännu en tradig

raksträcka.

Jag började publicera skyddade inlägg och dessa hemliga, ekivoka,

avslöjande texter finns givetvis med i denna bok.

Dessutom har jag lagt till ett par inlägg som jag fann på tok för vågade

för bloggen. Läs och njut.

De flesta musikrelaterade inläggen är borttagna, likaså alla

länkbaserade.

Bilder och annat finns att beskåda på kimmilrell.se.

Njut nu!

Kim Milrell, Stockholm februari 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 



2
 

Antonio
2 januari, 2008, 08:46 

När jag var 18 upplevde jag en mycket märklig sak. Jag satt en dag och

kollade igenom kontaktannonserna på text-tv och fastnade för en kille

vid namn Antonio. Han var i min ålder och bodde i en liten stad mitt i

Spanien. Det stod inte så mycket i annonsen – bara att han sökte

brevvänner i Norden. Jag skrev ett brev och veckan därpå fick jag ett

svar. Antonio skrev att han aldrig satt in någon annons och att jag var

den enda han svarade – för att jag var den enda killen som skrev. ”Jag

fick plötsligt en massa brev från blondiner och jag förstod inte varför”,

skrev han. Det var ett väldigt långt och fint brev som han avslutade med

att förklara att han var gay. Jag kände tusen nålar punktera min kropp.

Jag kände mig på något vis levande och utvald. 

Jag blev naturligtvis störtförälskad. Antonio var smart, snygg,

välformulerad och vi skrev brev till varandra varje vecka. Jag var

arbetslös på den här tiden och rusade till dörren varje gång posten kom.

Vi skrev inte bara till varandra - vi skickade dessutom en massa musik,

videoband och bilder tvärs över Europa. Snart bestämde jag mig för att

åka dit. Jag hade egentligen tänkt åka och hälsa på Patricia, en spansk

tjej jag brevväxlat med sedan jag var 12, men hon var plötsligt

ointressant. Jag var oerhört förälskad i Antonio och ville inget hellre än

åka och träffa honom. Jag sparade alla pengar jag kom över och någon

månad senare hade jag resan bokad. 

När jag landade på Barajas flygplats i Madrid stod han där och väntade

med ett brett leende över (de naturligtvis så härligt fylliga) läpparna.

Han såg ut precis på samma sätt i verkligheten som på foto; ungefär 175

cm lång, väldigt manliga drag, tjockt, kort, svart hår och alltid leende

bruna ögon. Och han doftade… barrskog (jag insåg snart att det berodde

på hans schampo). 
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Vi promenerade genom den varma natten till en bussterminal och satte

oss på en buss mot Antonios sömniga hemstad dit vi anlände sent, sent

på kvällen. Vi åkte hem till hans vänner som bodde tillsammans i ett

kollektiv. De hade en europakarta på väggen i vardagsrummet och de

tyckte jag kom väldigt långt bortifrån. Första besvikelsen upplevde jag

där den allra första kvällen. Jag som hade längtat som en dåre efter att

få hålla Antonio tätt intill mig, att få somna och vakna bredvid honom

fick snart veta att det inte skulle komma att ske. Antonio var tvungen att

sova hemma i föräldrahemmet. Vi var ju trots allt i det katolska

Spanien. 

Jag sov istället ensam i ett rum som tillhörde en av killarna som bodde i

kollektivet. Han hade tidigare varit tillsammans med Antonio A som

också bodde där och de sov nu i samma säng under min vistelse. Den

enda fysiska kontakten jag fick uppleva med Antonio var då vi under

enstaka eftermiddagar låg och småhånglade i soffan i det där kollektivet

och jag var grymt besviken. 

En dag gjorde Antonio dock ett väldigt oväntat närmande. Vi var ute

och promenerade på något som mest liknade en strandpromenad fast i

en stad utan strand. Bara en smutsig flod som rann rakt tvärs igenom

den. Vi hamnade bakom något slags skjul och plötsligt plockade

Antonio fram sin mandom. Den var enorm och såg väldigt… spansk ut.

Han ville att vi skulle ha sex där bakom skjulet men jag blev i min

förskräckelse rosenrasande och sa åt honom att jag inte hade kommit

hela vägen till Spanien för att ligga med honom bakom ett skjul intill en

smutsig flod. Var fanns all romantik som genomsyrade hans brev,

undrade jag och han skämdes som en olydig hund.

Vi promenerade i tystnad tillbaka till kollektivet, sa hej då och så gick

han hem. Dagen därpå bad han om ursäkt. Mitt kanske varmaste minne

från den här resan upplevde jag en kväll då vi varit ute på stan och var

på väg tillbaka till kollektivet. Vi var rätt flamsiga och på bra humör.

Plötsligt slet Antonio med mig in i en fotoautomat som stod mitt på

gatan och hånglade upp mig. Det var ljuvligt. 
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Dagen därpå åkte jag, Antonio A + en av hans vänner till Madrid för att

hälsa på deras gemensamma kvinnliga vänner. Jag älskade Madrid. En

storstad med en puls jag aldrig tidigare upplevt. Under natten kröp

Antonio A upp till mig där jag sov, kramade mig och vi hånglade snart.

Jag hade aldrig tänkt på honom så men han förklarade för mig att han

blivit förälskad i mig första gången han träffade mig i kollektivet den

där första kvällen. Dagen efter vinkade han av mig på flygplatsen. Han

grät floder. Jag minns inte om jag grät. Förmodligen var jag nog mest

spänd inför flygresan hem.

När jag satt i bilen på väg hem tyckte jag det var skönt att vara hemma

igen. Jag hade blandade känslor av resan. På sätt och vis hade det varit

ett äventyr men det jag allra mest hade sett fram emot – att få sova med

Antonio – hade jag inte fått uppleva. Jag visste inte då att mitt liv var på

väg att förändras radikalt. Bara en vecka senare skulle jag komma att

byta adress och kärleksobjekt.

Dagens mail
2 januari, 2008, 10:49 

Du är annorlunda och har alltid varit. ;)

Men det gör dig även svårtillgänglig och lite skrämmande.

Kan vara bra att tänka på.

/Man, 37, Stockholm

Svar: OMG!

Hombres que yo quiero
3 januari, 2008, 07:39 

Jag hade helt glömt bort att jag har en profil på ett spanskt community

som igår meddelade mig via mail att jag har olästa meddelanden.

Så jag loggade in.

Och jag hade visst lyst med min frånvaro ett bra tag för det äldsta olästa

meddelandet skickades till mig i december 2005!

Hahaha.
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Jag svarade. Bättre sent än aldrig. Hahaha.

Åh! Spanjorer och israeler älskar mig. Och jag älskar dem.

ok
5 januari, 2008, 00:59 

När jag var 19 (för hela 14 år sedan, tro det eller ej) var jag mycket kär i

min första kärlek. Det var passionerat och det höll i nästan ett helt år.

Efter det sågs vi inte på en sisådär åtta år. Idag besökte han min profil

på det där communityt, förmodligen av misstag, och han sa ingenting.

Jag kände mig tvungen att säga något (liksom så där som om man skulle

springa på varandra på gatan) så jag sa nåt lite lustigt (med så att säga

glimten i det välkända ögat) och hans svar lät så här:

“ok”

Varken mer eller mindre.

Tänk att han en gång i tiden var en person jag var fruktansvärt kär i och

trodde jag skulle leva med i all framtid (patetiska tanke).

Och allt han har att komma med är ett “ok”.

O käre vän.

Tiderna förändras sannerligen.

Hello Handyman
6 januari, 2008, 18:16 

Häromdagen small det till i hemmet och vardagsrumslampan slocknade.

Det var inte bara själva lampan som small utan det var något

allvarligare.

Så idag kom Handyman förbi och vips hade han listat ut att säkringen

inne i strömbrytaren var trasig.

Nu lyser lampan igen.

Tack Handyman.

Diverse måndag
7 januari, 2008, 09:59 
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Åh!

Detta kommer nog bli en sådan där jobbig vecka.

En massa jobb + rubbad dygnsrytm pga. helgens aktiviteter.

Ja, helgen bjöd ju på både det ena och det andra. Mestadels hemmaliv

allena med Sebbe men i lördags tokade jag ju till det och söp till helt

enkelt. Kul kväll. Men kort. En orkar ju inte så mycket numera.

Tysken (som ska komma över och dricka te i eftermiddag) gjorde mig

uppmärksam på att Hundvakten givit mig inte bara en

informationsfolder om ett gym, utan därtill en burk antirynkkräm + en

tub ögonkräm.

Försöker han säga mig något?

Kanske därför blev jag lite extra glad då denna konversation utspelade

sig på Systemet i fredags;

- Hej. Har du legitimation?

– Absolut! Nyss fyllda 33.

- *Fniss*

Jag har för övrigt gått ner fem kilo.

Och så kan jag konstatera att Marie Picassos album är bland det

tråkigaste jag hört på länge. Snacka om slätstruken sörja. Så kan det gå

när man har en vecka på sig att spela in eländet. De borde ju dock haft

evigheter på sig att leta fram bra låtar. Men nej.

Vågade ord och annat
8 januari, 2008, 08:53 

Härlig eftermiddag och kväll igår.

Drack te och åt pizza (”Från jord till bord” från Dalens pizzeria -

rekommenderas) med Tysken och njöt av att ha sällskap av ännu en

kamrat jag till fullo kan vara mig själv med. Det är så härligt när folk

känner en så väl att man kan kläcka ur sig de mest politiskt inkorrekta

skämten och veta att åhöraren vet att man inte menar det man säger.
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Gårdagens citat

Tysken var lite (mycket) överraskad över att det sitter en säkring inuti

strömbrytaren och jag sa ett sanningens ord: “I Sverige är vi så säkra att

vi till och med använder ko*dom när vi o*anerar”.

Nu ska jag fila på en lista jag haft i åtanke i över ett år. Mastodontjobbet

med den har dock hållit mig ifrån att ta tag i den men nu är jag redo.

(Kommer snart.)

Jag har en hel del att göra idag med ordinarie arbete + extrajobbet så jag

måste avrunda nu.

Vill dock inflika att jag måste börja sova mer än tre timmar per natt.

Inatt blev det fem. En förbättring. Och det känns i kropp och själ.

Jag var i Barcelona idag
8 januari, 2008, 20:08 

Tänk vad musik kan göra! Lite som parfym - den tar en någon helt

annanstans.

Jag var ute i januarieländet med Sebbe och plötsligt försvann kylan och

slasket. Solen bländade mig och en varm men svalkande vind smekte

mitt vinterglåmiga tryne. Allt tack vare låten som spelades i min iPod;

Whitneys One Moment In Time. Jag har mycket starka minnen till

denna superballad; jag och Miljonären satt smånykära i en taxi i

Barcelona och nämnda låt strömmade ur högtalarna. Sällan har jag känt

mig så levande. Åh, låt mig få uppleva någonting liknande. Snart.

Snällarå.

En helt vanlig januaridag (del 1)
10 januari, 2008, 07:15 

05:00 Klockan ringer. Släpar mig upp och går ut med Sebbe. Packar

väskan.

05:51 Stänger dörren och promenerar till jobbet.

06:55 Kliver in på kontoret, fixar kaffe, packar upp laptopen.
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07:00 Börjar jobba, äter frukost, ser nyheterna på SVT1 (hata fyrans

hysteriska morgon-tv med gapiga barnprogram och skränig rockmusik).

Fortsättning följer.

En helt vanlig januaridag (del 2)
10 januari, 2008, 10:21 

10:00 Skapar en fräsig gif-bild.

10:20 Mottar ett meddelande och utbrister spontant och ärligt irriterat

“och vad fan ska jag göra med den informationen!?”

Fortsättning följer.

En helt vanlig januaridag (del 3)
10 januari, 2008, 12:01 

11:56 Kamrat R kommer till arbetsplatsen.

12:02 Vi strosar till en restaurang som tidigare huserade en gayklubb

och jag blir bjuden på smarrig lunch.

12:58 Jag kommer tillbaka till kontoret och småspråkar med kollegan.

Fortsättning följer.

En helt vanlig januaridag (del 4)
10 januari, 2008, 16:39 

14:00-14:49 Får överraskande besök av två goa kolleger och skvallrar

om livet och lyckan och inte minst om avsaknaden av den (och så klart

Hetero-Jompas extremt heta nya jeans).

15:01 Promenerar genom city, längs de gamla gatorna, över ön, runt

hörnet, under bron, upp på kullen och hem.

16:38 Har varit på promenad med Sebbe och avnjuter nu en kopp kaffe.
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Fortsättning följer.

En helt vanlig januaridag (del 5)
10 januari, 2008, 21:36 

19:45 Hundvakten kom förbi med anledning av Sebbes födelsedag

(imorgon). Vi fixade och trixade en smula + såg på Dallas. Jag läste

även några brev för honom.

20:55 Jag och Sebbe följde Hundvakten till bussen. Sedan gick vi hem.

21:35 Nu tuggar Sebbe på sin tuggknut och jag småsurfar och redigerar

ett par bilder. Ska försöka komma i säng snart, men jag piggnar ju

dessvärre alltid till så här dags. För ett par tre timmar sedan var jag

råtrött.

Tvååringen
11 januari, 2008, 07:42 

Ett år går så fort. Idag fyller Sebbe hela två! Hurra och grattis!

Hundvakten kom förbi igår och Sebbe fick köttfärs i

födelsedagspresent. Han åt glupskt. Vegetarianjag våndades men vad

gör man inte för familjen.

Jag lyfte på locket och fann…
11 januari, 2008, 08:11 

Jag fann två lådor överst i en hylla igår. Nyfikenheten tog så klart

överhand och jag plockade ner dem för att se vad de innehöll. Oj! Det

var ju alla mina gamla brev! Tänk så hemskt att i dessa elektroniska

tider kommer all kommunikation försvinna i ett nafs.

Nåja. Jag läste och läste och skrattade och plågades.

Jag hittade svar jag fått på en kontaktannons 1997. Här är några

godbitar:

Jag heter XX och är 21 år. Jag bor i Göteborg. Mina intressen är
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skogen, kor, politik och film.

Favoriten är nog ändå det maskinskrivna brevet (utan foto) som från

början till slut lyder:

Hej!

Vore spännande att träffas förutsättningslöst och se ifall vi

sympatiserar. Kom själv eller ta med en eller flera kompisar så åker vi

ut i min motorbåt. Närmaste T-bana är Ropsten. Resten får du veta när

du ringer.

Träffa okänd man på båt? Nej tack. De mördar ju oss än idag ju.

I den överraskande stora högen fanns även ett brev från Ryssen. Han

började sitt brev med “Hej Älskling”. Han och flera andra skrev

dessutom “om du absolut inte är intresserad, vänligen returnera mitt

foto”. Tiderna har nog förändrats något ändå…

I ena lådan låg de finfina breven från min brittiska Darling. Åh, så fint

han skrev:

Även Holländarens långa, långa brev fanns där och jag hade helt glömt

bort det där med jackan. Det var nämligen så att vi träffades i Spanien

och han bar alltid en röd sportjacka. När vi sedan skildes åt klippte han

loss en bit, sprayade sin parfym på den och skickade den till mig i

25-årspresent:

Men vem var Brassen? Jag fann många vackra brev (skrivna på rätt okej

svenska) från en brasilianare bosatt i Tyskland. Vem var han? Var

möttes vi? Och OMG! Varför, oh varför, ville jag inte ha honom? Han

var ju både smart OCH het:

Jag skummade även igenom alla de jättemånga och extremlånga breven

från Antonio.

Han skickade gott om foton på sig själv och oj oj - snacka om att han

visste hur han skulle locka en 19-årig blond kis till Spanien:
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Dagens konversation
14 januari, 2008, 10:06 

21.31 2008-01-13 skrev ’småsmutsigt dominant nick’:

Söt..

…kille… villig?

21.32 2008-01-13 skrev Kim:

Tack.

Nej nej, mycket ovillig.

21.33 2008-01-13 skrev ’småsmutsigt dominant nick’:

ok.. lugnt.. vad söker du då?

21.40 2008-01-13 skrev Kim:

Jag söker någon som glömmer att ta ut soporna, för att citera reklamen.

21.43 2008-01-13 skrev ’småsmutsigt dominant nick’:

ok, lycka till med det!

Tandläkarföljetongen fortsätter
14 januari, 2008, 11:46 

Första lediga dagen inleddes med ett tandläkarbesök. När jag på

julaftonskvällen satt på jobbet och åt ett vingummi (!) lossnade en bit av

rotfyllningen som gjordes av Hunktandläkaren i november. Skulle

egentligen dit i eftermiddag men blev i morse väckt av telefonen.

Tandläkaren (den nye mannen, som vi kan kalla Tandläkargamlingen,

som jag aldrig träffat och skulle bli patient hos eftersom

Hunktandläkaren ju så sorgligt slutade) var tyvärr sjuk. Jag kund få en

ny tid hos en tredje för mig ny tandläkare; Tandläkarinnan, om jag

pallrade mig dit ögonaböj. Så det gjorde jag.

Och jag vill säga att vi bondade riktigt fint (det hjälpte nog lite att

hennes tandsköterska var en ung, ärtig fjolla). Jag fick således genast
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förtroende för Tandläkarinnan och det är ju inte ofta det händer

eftersom folk i allmänhet är galna och jag hyser ju inga direkt varma

känslor för mänskligheten (vilket gör sådana här tillfällen - då man ska

träffa någon ny - jobbiga).

Jag kom visst av mig lite där. Hursomhelst. Ja, en bit av rotfyllningen

hade mycket riktigt lossnat med det var inte så farligt sa hon men lade

ändå på en ny fin, liten bit så nu mår jag prima. Tack och lov tog hon

inte betalt heller. 3500 i november fick liksom räcka.

Jag blev på så bra humör att jag bokade en ny tid redan nästa månad.

Hunktandläkaren sa nämligen att jag borde kolla upp en grej. Så det ska

jag göra. Hos Tandläkarinnan. Jag gör härmed slut med

Tandläkargamlingen utan att jag ens träffat honom. Hans ålderdomliga

namn skvallrar om att vi inte skulle komma överens.

Ibland får man saker gjorda
14 januari, 2008, 16:28 

Efter denna aktiva (” lediga”) dag kan jag äntligen sitta vid datorn och

dricka kaffe.

Efter tandläkaren hastade jag hem för att tvätta - och jag tvättade

verkligen rejält. Kudd- och sofföverdrag och till och med stolsdynorna

till köksstolarna åkte in i maskinen.

Jag mötte min chica granntös i tvätteriet och hon sa någonting som jag

inte hörde och jag var förvirrad och log bara till svar (och såg dum ut).

En kvart senare kom jag på vad hon sagt och övervägde att ringa på och

kommentera saken. Men lät bli. 

Och så mötte jag en två meter lång östeuropeisk byggnadsarbetare. :-P

Mina inlägg blir spretiga idag märker jag. Tanken med detta var att jag

skulle visa bilden ovan och säga att när jag höll på att fästa de

nytvättade stolsdynorna på stolarna låg två av dynorna kvar i hallen och
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när jag kom ut för att hämta dem hade så klart Sebbe parkerat sitt magra

arsle på dem. Och inte hade jag hjärta att schasa iväg honom. Så de

ligger kvar (han likaså).

Våt
21 januari, 2008, 07:39 

Vilken morgon.

När jag gick hemifrån var himlen blå (nåja). Mitt under mitt ivriga

promenerande öppnades den och det började tokhagla. Sedan snöa. Och

slutligen spöregnade det - men inget stoppar mig. Jag tänkte på mina -5

kg (som börjar luta mot -6) och pinnade på. Jag kom till jobbet alldeles

genomblöt. Än så länge är jag ensam här och jag har hängt byxorna på

tork och trippar således omkring iklädd en sportig jacka som får

tjänstgöra som herrkjol.

Är det opassande? Kan jag bli stämd?

Förvirrad morgonblogg
22 januari, 2008, 07:44 

Morgonkaffe och nyheter på jobbet.

Mycket trött och svårt att komma upp ur sängen, men här är jag nu. Jag

sa till min bögkollega: “Jag har en dräglig vardag som inte ger mig

ångest så jag har nått mitt mål i livet”. Så sant. När jag är trött är jag lite

extra reflekterande.

Och jag har denna morgon smålett åt mitt bedrövliga morgonhumör. Jag

är så lättstött och grinig. Har mitt civilstånd något med det att göra?

Kanske finns det ett samband.

Idag har jag fått en ny tillfällig (hoppas jag) arbetsuppgift; en gång i

halvtimmen måste jag kila iväg och trycka på en knapp på en överhettad

värmereglerare (eller något liknande) (jag vet inte ens vad det är eller

varför jag ska göra det men jag gör som jag blir tillsagd både i och

utanför bingen). Jag känner mig verkligen viktig och oumbärlig!

Dessutom ska jag premiärarbeta med en ny kollega idag: en ung
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Ja, de homofila trivs verkligen här på kontoret. De kommer i flock.

Diverse onsdag
23 januari, 2008, 09:21 

Nu har jag hämtat mig lite genom att photoshoppa febrilt.

Imorse när jag och Sebbe var på morgontur fick jag en hemsk känsla.

Igår kväll passerade vi nämligen en konstigt parkerad bil och i morse

var dörrarna uppbrutna och ett däck låg på marken och det luktade

bränt. Mycket obehagligt när man inser att det vimlar av huliganer även

i mina lugna kvarter. Jag var rädd att någon skulle ta tag i mig och släpa

mig in i bilen så jag och Sebbe pinnade på som aldrig förr.

Och för första gången på väldigt länge tog jag tuben till jobbet. Jag har

mycket ont i min vänstra fotsula nämligen. På grund av mina konstiga

fötter har jag ju inga skor som lämpar sig för mina maratonpromenader

men jag ska snart, snart ge mig ut och finna ett par som fungerar även

på mina monsterfötter.

Morgonens drama - att kaffet var slut (helt oacceptabelt) - föll snabbt i

glömska då jag läste om Heaths plötsliga död. Livet sätter saker och

ting i perspektiv mellan varven.

Arbetet igår, med lesbianen, gick mycket bra. Hon var “en av oss” och

jag välkomnar henne med öppen bögfamn.

Funkyzeit mit Bruno
23 januari, 2008, 18:13 

Sällan blir jag så irriterad som när jag, som nyss, toktrött försökte ta en

powernap. Sebbe var lika trött han och så hörde han plötsligt något och

skällde till. Det är inget trevligt ljud när man just är på väg att somna.

Jo, jag trotsade min onda häl, ja, hela onda benet egentligen, men hälen

är värst, och gick hem från jobbet. Därefter en timmes stros med Sebbe.

Jag åt ju en bit choklad på jobbet eftersom frukostbrödet blivit
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gammalt…

I övrigt en bra dag idag. Sköna Gucci som partner på jobbet och kamrat

R kom överraskande förbi och släpade ut mig på lunch. Ljuvlig indisk

mat med mycket spenat!

Funkyzeit mit Sebbe
23 januari, 2008, 20:55 

Vi var nyss ute på kvällstur och Sebbe visade prov på sin mandom (?).

Han blir nämligen oerhört upprörd när någonting befinner sig på en

plats som tidigare var tom. Idag var det en enorm grävskopa som var

boven i dramat. Mycket underhållande. Han skäller även på snögubbar

och cyklar som lämnats kvar på marken.

Annars skäller han till min glädje väldigt lite. Aldrig på människor eller

andra hundar (han svarar dock bestämt om han blir skälld på).

Han är så fin och snäll, min gosemose.

Lycka är…
24 januari, 2008, 07:43 

…när Sebbe lägger sig ovanför huvudkudden och placerar sitt håriga

huvud bredvid mitt på kudden. Där ligger vi och snoozar ett tag innan vi

ger oss ut i regn och rusk.

När jag kom till jobbet var jag övertygad om att den rolige bögkollegan

skulle vara på plats (eftersom han igår sa “vi ses imorgon”). När jag

ringde på dörren stod jag och läste DN och när dörren öppnades sjöng

jag med min vänaste falsettstämma “goood mooorgooon”. När jag inte

fick något glatt svar tittade jag upp och såg min nye

grabb-grabbkollegas förskräckt förvånade min. Nåväl. Det bjuder jag

på. Jag har förresten lite svårt att veta vad jag ska samtala med honom

om men jag kom på häromdagen att vid ev. pinsam tystnad kan jag,

eftersom han är långhårig, fråga vad han använder för balsam.
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Intervju med en tysk
24 januari, 2008, 08:59 

Se där! Jag har träffat en tvättäkta tysk och naturligtvis passade jag på

att ställa några frågor.

Denne anonyme tysk har bott i Sverige i drygt ett år. Han är ung och hunkig, gift med

en man och arbetar inom vården.

Vilken är den största skillnaden mellan Tyskland och Sverige?

Att man måste kämpa för sin lön - åtminstone i den offentliga sektorn,

det finns ingen bok eller tabell var jag kan titta hur mycket jag ska få.

Det känns jobbigt och jag har alltid känslan att man är underavlönad.

Och att alla politiska beslut kan fattas så snabbt.

Vad saknar du mest med Tyskland?

Mest saknar jag att fatta snabba beslut och inte prata i månader och år

om ett ämne. Här händer liksom inget.

Samt mer jobb. Känner mig understimulerad på jobbet medan

svenskarna tycker: “Oj, vad var det jobbigt idag”.

Vad är det bästa med Sverige?

Affärerna är öppna hela veckan. Huspriserna är lagom höga.

Människorna är inte så kontakträdda som det står i böckerna och

tidningarna. Nästan alla myndighetsärenden går att sköta via dator.

Varför är Tyskland ett så härligt liberalt land?

Vet ej om Tyskland är ett så liberalt land. Men i så fall kanske eftersom

där bor mer än 82 miljoner och inte bara drygt 9 som här. Och så har det

säkert med historien att göra att det inte ska hända en gång till att allt

bestäms på ett zentralt* ställe.

*zentralt, mina vänner, zentralt!

Just nu: Pinsam tystnad
24 januari, 2008, 12:46 
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Jag frågade den unge heterofilen:

“Vilket år är du född?”

Han hörde uppenbarligen fel och började prata om hår.

Allt blev väldigt fel så jag har god lust att gå hem tidigt idag.

Så här går det när jag försöker kallprata. Ska sluta ens försöka.

Hädanefter håller jag käft och öppnar munnen endast när jag blir

tilltalad.

Jag är er slav
25 januari, 2008, 08:01 

Ert ord är min lag.

Ni röstade fram min nya frisyr och eftersom jag är en man som står vid

sitt ord presenterar jag härmed bevis på att jag gjort som jag blivit

tillsagd. (Se bilder på kimmilrell.se)

1. Raka av dig helskägget 2. Smek ditt lena tryne.
3. Gnid in det välgörande serumet (som finns i hårfärgsförpackningen) i toppar + på
speciellt slitna partier. 4. Kleta på ett tunt lager vaselin längs hårlinjen i ansiktet, vid
öronen och nacken för att undvika färgfläckar på huden.
5. Blanda färgen. I detta fall L’oreals ljust guldbruna färg. 6. Fördela jämnt över håret.
Lite extra bakom öronen.
Dagen efter. Insmord med brun-utan-sol för att motverka en blek look. Voila!

Ich bin eine hälsporre
25 januari, 2008, 13:23 

Häromdagen klagade jag över mina onda hälar för min vän

sjuksköterskan-som-blev-civilingenjör. Han sa; “du kanske har fått

hälsporre“. Jag, som aldrig tidigare hört det fula ordet (könsvårtor,

någon?), ville inte riktigt veta mer om saken eftersom jag då med all

säkerhet skulle få för mig att det var just denna åkomma jag drabbats

av. Men idag tog jag mod till mig och googlade. Och allt stämde så

klart. 
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Om en idrottare inte värmer upp ordentligt, eller om en person med stillasittande
arbete kastar sig ut i intensivt idrottande, kan vadmuskler och hälsenor överansträngas.
Dessa fäster vid hälbenet och vid överbelastning av hälsena och vadmuskler blir det en

extra uttänjning av fotsulans senband och muskler. Överbelastning kan resultera i
sträckning, inflammation (steril) och till och med små bristningar av senbanden.

(…) För att kompensera för de upprepade skadorna på senan kommer din kropp att
försöka reparera den på samma sätt som den reparerar ett brutet ben, nämligen genom
att packa in den i kalk. Resultatet av denna process är en liten utväxt på hälbenet, en

hälsporre.
(…) Smärtan lindras under vila men förvärras när du belastar foten igen. Detta är

särskilt utpräglat när du går upp på morgonen.

Jag har just tillbringat min lunchrast med att handla skor (en väldigt,

väldigt tråkig syssla och inte minst utgift). Hoppas det blev bra skor nu.

Jag kilade även in på Systemet för att handla Bacardi (FESTlig helg!)

och kassören sa med basstämma; “Hur gammal är du?” “Trrrettiotrrre”,

pep jag med trippla R.

Hemmamannen i mig
27 januari, 2008, 12:23 
 

Igår kväll skämde jag bort herr Storbritannien ordentligt. Jag bjöd på

min fantastiskt goda vegolasagne och till efterrätt rabarberpaj och

chokladmuffins mer eller mindre direkt ur ugnen. Det dracks rödvin och

bacardi och alla var glada.

Framåt natten tog vi oss ut på klubb men som vanligt kom jag på att “oj,

jag är ju mer en barhoppa”. Och inte minst hemmakis. Jag är nog redo

att gifta mig och stanna hemma på lördagskvällarna. Och baka och laga

mat och se på trevlig lördagsunderhållning på TV. Alltså måste jag först

och främst börja dejta.

Ja. Så får det bli.

Kimmans vegolasagne
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1 pkt quornfärs

2 burkar krossade tomater

1 gul lök

Lagom mycket vitlök

1 gul paprika

Stek och gör en tjock sås av ovanstående

Överdrivet mycket (smal) fetaost

Riven ost

Lasagneplattor

Mycket kryddor och lite salt

Varva sås, plattor och fetaost. Avsluta med riven ost. In i ugnen, 225

grader, i 45 minuter.

Muffinsreceptet finner du i arkivet. Har dock, i dessa smala tider,

minskat mängden socker till hälften.

Ännu ett högklassigt inlägg
28 januari, 2008, 07:52 

Ny vecka.

Tänkte göra den till vänliga veckan men det blir nog svårt eftersom jag

redan hunnit bli förbannad (klockan är inte ens åtta än). Hur kan vuxna

människor i Stockholm, Sverige, år 2008 slänga läskburkar i

papperskorgen? Det var det första jag såg när jag kom till jobbet. “Vi

har ingen insamling”, kommer jag få till svar när jag gnäller. Men ta

hem dina burkar då!

Som ni nog vet vid det här laget - få saker gör mig lika irriterad.

Helgen var bra iaf. Den bjöd på det mesta; rabarberpaj, lasagne och

muffins, vin och bacardi och utgång. Igår strosade jag och Sebbe i

VÅRsolen, trots min hälsporre.

Och så har jag shoppat en hel del musik på iTunes (PSB, Britney, Janet,
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Björk, Towa Tei feat. Kylie…). Det är livsfarligt… Det finns så mycket

gött man vill ha och på ett klick har man musiken i iPoden.

Fin övergång till dagens fråga.

Jag döper ofta mina prylar och jag har till min enorma glädje märkt att

jag inte är ensam.

Så; vad heter din iPod/mp3-spelare?

Min heter Blackie.

Dagens djupa
28 januari, 2008, 14:21 

Varför är jag så arg idag?

Varför kan det inte vara sommar?

Varför kan jag inte ligga i gräset och mysa med Sebbe + kärleksobjekt?

Varför är det en tradig måndag i f-u-c-k-i-n-g januari?

Varför är folk så tröga och inte minst varför måste det sabba min dag

mitt liv när det inte är jag som är trög?

Åh, jag har så mycket att ge men ingen som tar emot.

Varför kan det inte bara flyta på? Och snabbt?

Varför måste man kämpa för varje minsta lilla sak?

Bind mig, älska mig. Nu.

Positivt tänkande:

Ska krama Sebbe så hårt när jag kommer hem.

Och dricka te + åka och handla med Tysken.

Dagens mail
28 januari, 2008, 14:33 

Blev så inspirerad av dig så när jag var klar i skolan med inlämningen

så gick jag till coop och köpte quorn som jag håller på och gör en

pastasås av nu..

/Man, 27, Göteborg
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Svar: Så ska det låta, herr Köttälskare!

Morgonens ilskna inlägg
29 januari, 2008, 08:13 

Imorgon ska jag trotsa mitt hälproblem och gå till jobbet så jag slipper

folk.

Idag ska jag rikta min ilska mot SL:s personal. Varför är de så ohyfsade

och sega?

Både igår och idag har följande “konversation” utspelat sig:

Jag: Hej.

Spärrvakten: -

Jag: *Namn på t-banestation*

Spärrvakten: -

Jag: Tack.

Spärrvakten: -

De tittar inte ens upp. Jag hade kunnat vara drottning Silvia utan att de

hade märkt det. VARFÖR kan de inte vara lite TREVLIGA? Jag kräver

inte att de ska önska sina kunder en trevlig dag men de kan väl

åtminstone TITTA på en i en halv sekund och kanske, kanske till och

med säga “hej” tillbaka.

Jag orkar inte ens tänka på att fastän jag igår tömde papperskorgen på

pantburkar så låg där idag tre nya. Jag orkar inte för då exploderar jag

på riktigt.

Dagens tack
29 januari, 2008, 08:34 

Ok, jag vill inte gnälla dag ut och dag in (även om det måste ut och det

är ju därför denna blogg kom till en gång) så jag ska ge det där som

Oprah tjatat om en chans.

Jag fick dessutom nyligen ett mail från en finfin kamrat som kör med
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tacksamhetsbok, eller vad det nu heter. Kamraten berättade att han en

gång skrev i den att han var tacksam över att jag kom in i hans liv. Jag

blev mycket rörd så klart. Jag blir ju lätt det.

Hursomhelst. Något jag är tacksam för angående gårdagen:

Jag är tacksam över att när jag gnällt färdigt över mina triviala

vardagsbekymmer för en vän fick jag ta del av riktiga och mycket

allvarliga bekymmer som fick mina egna att helt blekna. Så tack.

Massage och drama
29 januari, 2008, 14:08 

Om jag någonsin behövt massage var det idag. Och jag hade en tid

bokad på lunchen. Finns det något bättre än att få armarna masserade?

Tror inte det.

Dagen har innehållit både det ena och det andra, men mest irriterande

gnäll som jag verkligen inte gjort mig förtjänt av. Skillnaden mot förr är

att nuförtiden är jag så trött på det att jag säger ifrån. Och som jag

skrivit tidigare - folk blir chockade och tysta när någon annars så foglig

ryter till.

Jag var så förbannad att jag skakade. Tänk om rätt man kvinna satt på

rätt plats. Och hade lite koll. Och fattade vilket jobb man gör. Men nej.

Gnäll gnäll gnäll gnäll gnäll gnäll gnäll gnäll gnäll gnäll gnäll.

Jag är upp över öronen trött på att få min dag sabbad av

noll-koll-människor.

Sköt ert och jag sköter, som jag gjort de senaste 14 åren, mitt. Jag kan

mitt jobb. Jag gör mitt jobb. Och förmodligen en del av ert.

Punkt.

Balans
30 januari, 2008, 08:00 

Eftersom balans är det viktiga i livet ska jag inte bara skriva om

negativa upplevelser.

Därför vill jag snabbt inflika: “åh! En trevlig människa!”
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Jag ringde tandläkarmottagningen denna morgon (och det började så

klart med irritation eftersom fastän de öppnar 07:40 och jag ringde

första gången 07:42 fick jag en telefonsvarare som rabblade deras

öppettider i örat, men nej, jag ska inte irriteras över detta även om

punktlighet är a och o) för att flytta min nästa tid. Damen i receptionen

kvittrade och var trevlig. Hon t.o.m. bad om ursäkt för att hon mitt i allt

var tvungen att samtala med någon kollega.

Mer sånt. Jag känner mig rivig idag. Som de säger på film; “you don’t

wanna mess with me”. Så känns det. Även om det gått så långt att den

där människan jag skrev om igår irriterar mig så mycket att hon inte

bara förstör min arbetsdag utan får mig att må dåligt resten av dagen.

Kan knappt sova. Fatta.

Men men. Ny dag. BRING IT ON, bitch troll from hell.

Jag vill gå på date
30 januari, 2008, 11:01 

Det har jag inte gjort på länge. Inte sedan Gringo. Nästan. Jag tog ju en

promenad med den där mannen i höstas, men jag var inte intresserad.

En god vän till mig var på date häromdagen och det gick bra. Han

kände sig “lite pirrig” efteråt. Jag blev glad men lite avis. Igår norpade

jag ett foto på han min vän träffade och photoshoppade dit lite hjärtan

och sånt och mailade till min kamrat. Jag är nog lite kul att ha i livet

ibland.

Iaf. Min dejtande vän var på en annan bra date för ett tag sedan.

Plötsligt slutade den andre parten höra av sig och det kom nyligen fram

att min väns psykopat-ex tagit kontakt med sådana han träffat och

saboterat genom att plantera lögner. Är det inte beklämmande?

Nu ska jag sluta jiddra. Sitter här och äter mina egna muffins och hinkar

kaffe och diskuterar melodifestivalen tillsammans med den nya lesbiska

kollegan. Dra på trissor! Hon är en mellobrud!
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Dagens mail
30 januari, 2008, 22:29 

Om kameran inte ljuger så är du inte ohet ;-)

/Man, 28, i mitt kvarter

Svar: HURRA! Jag är inte ohet!

Sånt jag gör
1 februari, 2008, 07:58 

Ibland, inte särskilt ofta eftersom jag är en vän av matlådor, köper jag

frukost på väg till jobbet. Det “jobbiga” är att handlarna fortfarande

envisas med att trycka in kadaverdelar i de flesta mackorna och

dessvärre syns det inte alltid eftersom de helt enkelt gömmer

köttslamsorna under ost och tomat och gurka.

En som är glad över detta är Sebbe. Jag sparar skinkbitarna och tar med

mig dem hem. Visst är Sebbe lite bortskämd med godsaker men just

kött köper jag mycket sällan hem.

Det är sånt jag gör…

Nu något helt annat. Big time drama.

Igår kväll när jag skulle lägga mig upptäckte jag att min iPod (Blackie,

ni vet) hade raderat all musik. Jag fick panik så klart. När jag kopplade

in den i datorn började den synkronisera och när den, efter vad som

kändes som en evighet, var färdig sa den att det var system failure och

att jag borde formatera om den. Så det gjorde jag. Och sedan började

den återigen hämta mina filer ur datorn men då gick jag till sängs. Tack

och lov fungerade den som vanligt i morse. “Jobbigt” dock: nu måste

jag rippa en massa plattor igen eftersom jag inte har all min musik i

datorn. Den skulle bli full på ett kick ju.
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Dagens mail
1 februari, 2008, 10:53 

hello happy valentine’s day in advance

/Man, 26, Filippinerna

Svar: -

Allt jag föraktar
3 februari, 2008, 14:50 

Gårdagen var mycket händelserik i Eurovisionworld - men sluta inte

läsa nu, ni som ej är intresserade av ESC, då detta handlar om något

större (?) än så.

Estland hade tre okej låtar (av tio), resten var verkligen skräp. Den

sopigaste vann så klart. Jag kan kort konstatera att Estland skickar något

som representerar i stort sett allt jag föraktar; ett gäng fula, mätta

farbröder, ca 80 år gamla, med en töntig plojlåt och naturligtvis har de i

bakgrunden ett gäng avklädda vackra töser, runt 12 år gamla, och jag

bara hatar det. Känns det inte väldigt 1200-tal med denna kombination?

Vi ser den ständigt. Ska det vara en manlig och en kvinnlig

programledare (eller vad som helst) så är det ALLTID en rugguggla till

gammal gubbe (som är “ack så kunnig och respekterad”) och en fnittrig

liten tös (”jag är bara glad att jag får vara med”). Jag kräks.

Är det inte dags att byta roller? Varför inte en bastant 95-årig kärring

med en 19-årig fjunig gosse som gör allt Madame dominatrix säger?

Se Estlands eländeslåt. Om jag tvingas säga en endaste liten positiv sak

om Estlands låt säger jag att det var lite roligt att de hade ett par rader

på finska (och tyska och ryska och kanske ytterligare något språk).

Danmarks uttagning var rätt sömnig den med. Värst var en (återigen)

mätt gammal farbror som sjöng att han älskade Pavarotti… De valde

dock en snygg kis att representera landet i Serbien. Se och hör Simon

Mathews låt.
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Azerbaijan, som är med för första gången, valde bland endast tre

artister fjollige Elnur som representant. Finalen var förvånansvärt

glammig med hela tre ESC-vinnare som gästartister (som sjöng låt efter

låt efter låt efter…): Sertab, Ruslana och Marija Serifovic.

Slovenien förändrar allt
3 februari, 2008, 21:57 

Jag kryper till korset.

Jag är småberusad och har just bevittnat mitt livs första slovenska

mellofinal i direktsändning och det var sååå spännande och jag sa (i

dimman) att om “hon vinner” blir det slovenska veckan i bloggen.

Och hon vann!

Så vad ni än röstat fram får vänta. Förlåt - men jag lovade.

By the way; Slovenien är det nya svarta! Slovenien är Balkans bög. Vi

ÄLSKAR Slovenien!

Slovenska veckan
3 februari, 2008, 23:37 

Åh, min Gud vilken fin dag jag har haft! (Se förra inlägget så jag slipper

upprepa mig). Jag och Sebbe tog nyss tuben hem från den slovenska

segerfesten och nu njuter vi av bidragen på nätet.

Jag är fortfarande berusad men ska ändå försöka förklara det som var så

underbart och spännande.

1. De senaste åren har svenska mello hållit spänningsgrad noll då vi

redan innan tävlingen ens börjat vetat vem som skulle vinna (så mitt

dramahjärta längtade verkligen efter just d r a m a !)

2. I Slovenien, till skillnad från de nationella finaler jag sett hittills i år,

var det övervägande riktigt bra låtar. Hela tre av 10 fick maxpoäng (5)

av mig.

3. Resultatet presenterades bakifrån, genom att den som kom tia helt

enkelt dök upp på skärmen, osv. fram till att det bara var två kvar.
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4. Då blev det en så kallad SUPERFINAL! Dvs. två låtar stod mot

varandra och folket röstade fram en av dem att representera nationen i

Belgrad. Fatta så spännande! Det som triggade det hela ännu mer var att

en av låtarna var riktigt tradig medan den andra var en full

fempoängare.

5. Det var då jag sa; “vinner hon, den här härliga diskobruden Rebeka,

mot de där två trista balkanbröderna så blir det slovensk vecka i

bloggen.

6. När folket hade röstat presenterades det första bidragets röstantal i

rutan, utan procent eller liknande, och tösen började gratulera de

mossiga karlarna till segern (de hade uppenbarligen fått en massa röster)

men det visade sig att diskobruttan med låten-med-riktig-refräng hade

fått ännu fler poäng. Närmare bestämt 395 fler än karlarna. Jublet visste

inga gränser på vårt slovenska party och vi dansade för glatta livet. Till

och med Sebbe blev till sig i trosorna (?) men han trodde nog att det

bara vara lek på gång.

Sammanfattningsvis. Mina tre favoriter hamnade på plats nummer 9, 3

och 1.

I am so happy.

Underbart med spänning i tillvaron.

Vila
4 februari, 2008, 13:12 

Åh, vad man mår bra av lite slovenskt drama följt av hela nio timmars

sömn.

Denna ledighet kommer handla om vila för kropp och själ (och psyke) i

allmänhet och min onda fot i synnerhet.

Jag har avbokat alla sociala åtaganden och stannar hemma.

Finns det något godare än starkt kaffe efter en god natts sömn? Jag tror

inte det. Livet är bra.

Dagens mail
4 februari, 2008, 14:03 
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Du är mkt macho när du blir upprörd. Förutom när du får

internet-panik, då går du upp i falsett, och det är inte särskilt macho.

/Man, 32, Stockholm

Svar: Tack för att du gav mig “dagens mail”.

Slovenska veckan:

Jag har fått mycket skäll för att jag gillar Platins Stay Forever. Men det

gör jag. Att den kvinnliga delen av duon både visuellt och röstmässigt

påminner om Cher gör ju inte saken sämre.

Dagens SMS
4 februari, 2008, 20:38 

Hej KIM! Hur är med dig och Sebbe då? Hälsningar *********. Den

******killen du träffade i medborgarplatsen för picnic i somras typ

maj. Kanske vi kan träffas igen då?

/Man, 40, Stockholm

Svar: Med den här takten blir inga barn gjorda.

Kampen är över
6 februari, 2008, 07:43 

Ni minns kanske burkdramat som höll på att driva mig till vansinne. Nu

är det över. Efter att jag tömt papperskorgarna på jobbet under en

veckas tid satte min ärtiga kollega upp en lapp. Den hjälpte dock inte

eftersom synen ovan mötte mig när jag kom till kontoret dagen därpå.

Jag exploderade, vilket jag gör på tok för sällan egentligen, och ställde

burkarna väl synliga med postitlappen nedan. Dagen därpå var burkarna

borta och sedan dess har de lyst med sin frånvaro. (Hurra! Jag gör

skillnad! Jag existerar och påverkar.)

Inget, inget, gör mig så upprörd som folks genuina dumhet när det

gäller sådana här självklara saker som påverkar allt och alla.
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Naturligtvis får man höra hjärndöda argument som “men vi har ingen

sopsortering på jobbet”. Men herregud, säger jag, kan du släpa burkarna

från butiken kan du släpa dem tillbaka dit, eller till miljöstugan. Det är

varje människas ansvar att städa upp sin egen skit. Punkt slut.

Meningen med livet
7 februari, 2008, 07:50 

Efter alla år av djupa tankar och sökande efter mening och mål har jag

äntligen insett att meningen med livet är att acceptera att det inte finns

någon mening. Mycket enkelt. Acceptera och försök stå ut tills

tristessen tar slut.

Dagens mail
7 februari, 2008, 14:23 

Man, 32, Sthlm: Du är så känslig. Det är för att du har en

konstnärssjäl. Du ska hem om 44 min.

Jag: Konstnärssjälen skall… på något vis ge mig mitt levebröd.

Man, 32, Sthlm: Antingen den eller röven.

Dagens mail
7 februari, 2008, 22:16 

Haha, you’re pretty funny yourself!! Cool chatting to someone with a

sense of humour.

/Hunkig man, 29, Stockholm

Svar: Mycket privat.

Allt kommer fram
9 februari, 2008, 14:12 

Det är alltid lika mysigt att finna någon man hånglat med (för många år
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sedan) på nätet och se att de kallar sig för typ Gangbanghålet.

Myyys.

“Men kom in”, sa han inbjudande.
9 februari, 2008, 17:23 

Jag skulle handla något så Sebbe och jag gick till kiosken där

blattehunken jobbar. Jag öppnade dörren och hojtade vad jag ville ha,

med hunden min utanför dörren. “Men kom in”, sa blattehunken. “Men

jag har hunden med mig”, sa jag varpå han med ärtig stämma

replikerade; “det är ok, kom in!”

Så in gick vi och han frågade “vad vill du ha?” Jag bet mig i läppen för

att inte flåsa fram; “dig mellan mina nytvättade lakan”.

Jag betalade, log, sa “tack och hej” och gick hem.

Sådana små saker gör vardagen ack så mycket trevligare.

Jag log fnittrade faktiskt hela vägen hem.

Snabbrapport
9 februari, 2008, 21:02 

Vilken trist delfinal. Bäst var helt klart Face-84 och Suzzie Tapper.

Tradigast var Michailoff och fucking Sjögren. Herregud så trist. White

trash-Velvet kommer aldrig bli nån stjärna för att hon är just så trashigt

trist och ALLDAGLIG. Amy Diamond är ett barn och barn ska inte

arbeta. Hur lång tid tar det innan Amy gör en Brittan och fotas troslös

och nedknarkad?

Usch.

Jag har hört att Perrellis låt är en vinnare och Carolas är en typisk trea.

Bra så. Looking forward to it.

Mellodrama och utgångsvägran
10 februari, 2008, 10:08 
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Mellodramat är igång på allvar och jag bara älskar kvällstidningarna

dagen efter. Myyys!

Hursomhelst. Jag tillbringade kvällen i soffan. Min vän R skulle komma

förbi och se spektaklet men han dök inte upp förrän mitt i programmet.

Faktiskt ringde han och bad mig komma ner och släppa in honom just

när det skulle avslöjas vilka fem som gick vidare. “Du får vänta en

minut”, sa jag. Hahaha. Någon ordning får det vara.

Sedan var det tal om utgång men jag kände på mig exakt hur det skulle

bli:

Står i baren och spanar lite. Noll intressanta karlar.

Står på dansgolvet och skakar med lite halvhjärtat. Enda mänskliga

kontakten får man av en rultig lesbian som häller öl över en.

Ser något ex som sabbar stämningen ytterligare.

Panikligger med någon obskyr typ och vaknar med ett hav av könisar.

Inser att man borde stannat hemma. Köper skräpmat på väg hem.

Vaknar fattig och fet med stark ångest.

Jag kan det här nu, ser ni.

Ang. mellodramat summerade min kollega Betsy det så bra: Christer

Sjögren fick så många trosor att bli våta så rynkiga fingrarna med

naglar målade i hemska färger lämnade snabbt sina stickningar och

slog ivrigt på telefoner över hela Sverige.

Hahahaha. Så sant.

Ungefär så här var det
11 februari, 2008, 10:47 

Jag mötte den nästan två meter långe Veganen på stans trashigaste sylta.

Mycket bra val av hak måste jag säga. Han var stilig som få, ja faktiskt

en riktig dröm. Och rolig och smart (hallå vilket vuxet arbete!) och

lyhörd och intresserad och frågvis och glad och lättpratad och snygg

och hade fina fylliga läppar (vilket jag så klart påpekade) och fina



32
 

händer och vackra ögon och mysigt hår och sexiga kläder och han drack

snabbare än jag (händer sällan) och han handlade öl innan jag ens hann

blinka och han vill ses igen och jag lovade bjuda honom på

veganmiddag (”but I want to because I want to learn more about it, I am

just a simple vegetarian you know”). (Nej, han är så klart inte svensk

eftersom jag insett att det inte är jag som dras till utisar utan det är

utisarna som dras till mig. Jag är helt enkelt för konstig för Nisse i

Hökarängen. Bra så.)

Paus.

Och vi hade en hel del gemensamt fast mycket var också som natt och

dag. Vilket ju skapar dynamik. OCH JA, HAN SOPSORTERAR

FLITIGT! Annars hade jag ju gått hem. Sunda och bra värderingar.

Hurra!

Så det blev mycket prat om livet och lyckan och past and present och

musik. En himla mycket musik!

Det var min version. Hans kanske låter mer så här (fast på engelska):

Och sedan drack vi och pratade och skrattade och Kimman var bräkig

och vulgär. Stort skratt och stort, sönderfärgat hår. Och rökhosta,

fastän han inte röker (säger han). Han malde på om sitt ointressanta liv

och jag låtsades lyssna fastän jag egentligen bara njöt av ölen. Och ja,

han drack på tok för snabbt och för mycket. Jag försökte hålla igen men

hans eviga tjat fick mig att vilja supa till ordentligt. Jag tyckte ju synd

om grabben. I ett svagt ögonblick sa jag att visst kan vi ses igen. Jag

ångrar mig bittert. Han kanske inte har så många vänner så kanske

måste jag ställa upp. Får se. Kanske raderar jag honom ur telefonboken

redan nu.

Han trodde nog att han var charmerande. Han var ett monster.

Korta ner eländet
12 februari, 2008, 08:01 

Häromdagen sa en vän att jag är mycket för förkortningar (egna sådana)
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och det stämmer. Förkortningar är bra och kul.

Jag har en annan vän som också gillar dem och jag log lite extra en

kväll då vår mailkonversation såg ut som följer.

Han: VGD? HMD?

Jag: LIS. JMOK! HGD?

Stjärnan och doan
13 februari, 2008, 13:02 

Igår satt jag i soffan med en vän och sa både det ena och det andra om

årets mellodeltagare och jag skrev om white trash-Velvet häromdagen.

Jag känner att jag måste förtydliga lite.

Velvet är säkert en gosig och fin tös, jag har inget emot henne (men

visst ger hon vibbar av att vara den där bitchiga Linda i 9B!? Visst hade

vi alla en sådan satmara i skolan? Linda var inte särskilt smart eller

snygg men av någon anledning lyckades hon med det mesta. Att hon

sedan blev på smällen när hon var 17 och därmed stannade kvar i hålan

resten av livet, i ett on/off-förhållande med halvvärstingen Johnny, är en

annan berättelse).

Jag tycker Velvets låt var helt okej (både i år och förrförra året). Jag vet

att jag kommer digga till den hela sommaren och så vidare. Men varför

Velvet? Hon är sannerligen ingen stjärna. Hon har inget fräsigt

utseende. Hon har ingen speciell röst (hon må kunna sjunga men hon

sticker inte ut på något vis). Därför tar hon sig inte till final. Inte i år och

inte nästa eller nästnästa heller.

Det enda som förlåter en sådan trist sångerska är om hon skriver sina

egna låtar. Och så är inte fallet.

Vill ni se en stjärna så se på Charlotte Perrelli. Här har vi en dam med

stjärnlikt utseende, en tös med fin, säregen stämma och inte minst en

jänta som gärna överdriver lite. Att hon sedan ständigt väljer tradigt

material är även det en annan berättelse (hennes mellobidrag i år lär

dock vara en höjdare!).
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Så. Nu kan vi gå vidare. Och Velvet kan ställa sig där hon hör hemma:

på pizzerian i Västerås i kören bakom Charlotte.

Öppet brev till Gud aka Moder Jord
13 februari, 2008, 23:04 

Dear God.

Jag HAR lärt mig det nu.

Jag ska aldrig se fram emot något för det har inte HÄNT innan det är

över. Och det händer ju för tusan aldrig.

Snälla - jag vet detta nu. Du behöver inte påminna mig. Snälla, låt det

hända. NU! Tre år får faktiskt räcka. Snällarå.

Paus
14 februari, 2008, 10:26 

Kortfattat nu. Idag stannade jag hemma i sängen. Kände mig i mycket

dåligt skick hela dagen igår och jag var så trött, så trött så ni anar inte.

Sedan blev jag plötsligt febrig och fastän jag var övertrött efter

föregående natts två timmar sömn kunde jag inte sova. Så här är jag nu.

Och vilar. Visst är jag rädd för att Fredrik och Filippa ska komma och

knacka på mitt fönster men tack och lov är det tre-fyra meter till marken

så de kan stå där och vifta med armarna bäst de vill. Jag ska inte köra

slut på mig själv en gång till för senast det hände var jag inte vatten

värd. Bara en plump i protokollet.

Oroa er ej för mitt dramatiska utspel igår kväll. Någonting gjorde mig

besviken och istället för att gnälla och älta knapprade jag frenetiskt på

tangentbordet och som alltid kändes det bättre efteråt.

Trevlig fredag
15 februari, 2008, 13:24 

God fredag.
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Idag mår jag bättre. Magen är så gott som återställd och febern har

rasat.

Var tvungen att gå och handla mat åt Sebbe och på vägen passade jag på

att hämta ut Kyliebiljetterna. Man kan aldrig vara ute i för god tid. Rätt

vad det är så är det den elfte juni!

Annars händer det inte så mycket när man vistas i hemmet. Ja, ni vet

hur det är. Jag blev dock påmind om att jag om två små veckor får

besök från Norge. O, käre vän. Bäst jag börjar planera menyn.

Dagens mail

Har du skype? ^^

/Gosse, 23, Eskilstuna

Svar: Nej. Jag är för gammal för det.

På uppladdning
17 februari, 2008, 13:50 

Vilken kväll det var.

En massa dramatik även hemma hos mig.

För och främst har jag, efter att jag fick digital-TV, inte fått till

kanalerna lite så det har gått si och så med inspelningar från TV. Förra

veckan gick allt som det skulle men igår kl 20:00 märkte jag att dvd:n

började spela in programmet på TV4 istället för mello.

Mycket dramatiskt men jag fixade det på ett kick.

Missöde nummer två var att laptopen, förutom Sebbe mitt enda

sällskap, gick i viloläge och sedan inte gick att sätta igång igen. Missade

två hela låtar pga. detta drama som ordnade upp sig då jag plockade ur

batteriet.

Sebbe är ibland ett drama när jag ska se på mello men nu har jag lärt

mig hur jag ska göra; klockan 18 går vi på en timslång promenad. Väl

hemma tokleker vi i en kvart (bollkastning + dragkamp). Sedan gonar vi

oss i soffan ett tag. Han knaprar på något och jag förmodligen likaså.

Sedan sover han sött medan jag ser på TV.
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Idag ska batterierna laddas ty imorgon börjar Tunga Veckan. Sju dagars

arbete + detox och extra mycket motion.

So long.

Måndagens djupa
18 februari, 2008, 09:34 

Jag hatar verkligen att dejta. Det tar sån tid och kraft. Och man vet

aldrig, aldrig vad de (karlarna) har i kikaren.

Ett exempel:

Jag samtalade med en vän (tack för att ni lyssnar på mitt eviga ältande)

och jag undrade vad X egentligen vill.

Vännen sa: “jamen han vill ju ses igen i alla fall!”

Jag: “Ja, det sa ju han jag dejtade förra sommaren också. Han sa “Jaa!

Klart vi ska ses igen! Kul! Det är klart vi ska! Snart!” Och hans ord var

inte mycket värda.

Fick senare på omvägar höra att han fått så kallade fötter. Men hallå.

Du närmar dig 40. Get over de kalla fötterna!

Nu känns det lite som så att jag lägger ner. Jag ska ta noll initiativ och

jag ska passivt sitta och vänta på att något händer.

Varför måste alltid jag göra allting?

En vis (men jäkligt jobbig) kvinna sa till mig en gång att om man måste

kämpa hela tiden så är man på väg åt fel håll. Det ska flyta på. Tror ni

det ligger något i det? I sådana fall är jag ju jäkligt fel ute.

Frustrerande.

Kan jag bara få ha mitt på det torra snart!?

Tack på förhand.

Dagens SMS
18 februari, 2008, 13:22 

Har någon berättat för dig att du borde klonas och befolka världen?
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Notera. Inte överbefolka.

/Man, 31

Svar: *** att du är gift.

Dagens roligaste
19 februari, 2008, 10:19 

Åh, jag ä l s k a r män med humor. För några år sedan vred jag mig

generat i soffan när jag såg på något dejtingprogram (som min farbror

för övrigt medverkade i) och de inblandade sa; “han/hon måste ha

humor”. Alltid, alltid sa de det.

Det är klart folk har humor, tänkte och trodde jag.

Men så är det ju inte.

Det finns ack så många torrbollar där ute och dessvärre har jag mött ett

helt harem humorlösa herrar under min så kallade karriär.

Idag (och igår) har jag samtalat med en rektor (tada!) och han är väldigt

rolig. Imorse pratade vi om ditt och datt och jag avslutade ett mail om

mitt hårda träningsprogram med raden “bye bye, gubbfläsk”. Jag

menade så klart mitt eget fläsk.

Han svarade kort och koncist: “Bye bye”.

HAHAHA. HAHAHAHAHAHA.

Repris (trötthet)
20 februari, 2008, 08:15 

Jag måste än en gång hylla och ge cred åt er som har en miljard saker

för er. Jag förstår inte hur ni orkar. Och ni med barn - hur, oh hur, orkar

ni? Jag har mitt white trash-jobb och sedan går jag hem till min hund

och jag är så fruktansvärt slut. Igår var jag så trött att jag bokstavligt

talat ville lägga mig ner på golvet och gråta. Och sova. Men det kunde

jag inte eftersom jag väntade på att ett bud skulle komma över med



38
 

några saker som tidningen QX lånat (budet kom till slut, och OJ vilket

bud, if you know what I mean).

Efter det var det dags för lång kvällspromme med Sebbe. Sedan badade

han och jag duschade. Efter lite kvällsmys i soffan gick Sebbe till sängs

och jag fixade lite innan jag följde efter.

Klockan ringde 05:00 och jag var så trött. Tog mig upp 05:57 och hann

därmed inte promenera till jobbet, utan tog tuben. Och här sitter jag nu

och undrar; vad gör man för att bli av med tröttheten? Det har gått så

långt att ibland när jag är ute med Sebbe, och han gör vad hundar gör,

blundar jag och tar en powernap på stående fot. Fatta. Jag behöver nog

tre månaders semester och sol.

Livet är jobba, jobba, jobba. När man är ledig ska man hinna med allt

man inte hinner/orkar ta itu med de dagar man jobbar. Sedan börjar allt

om och man är inte det minsta utvilad.

HJÄLP!

Så får du Kimman på fall
21 februari, 2008, 11:49 

* Var tydlig.

* Visa dock ej tecken på desperation (inget är mindre smickrande).

* Var stilig. Låt oss skippa snacket om att utsidan inte har någon

betydelse. Jag vill ha en partner som jag finner attraktiv.

* Var rolig. Läs min blogg så får du ett hum om vad humor är för mig.

* Säg rara saker.

* Flirta (!).

* Ha sunda värderingar.

* Trivs på såväl sunkiga söderhak som i halvposha finsalonger.

* Tyck om hundar.

* Ha tålamod.

* Uttryck dig väl muntligt.

* Var lagom liberal.

* Var monogam.

* Säg inte sådant du inte menar.

* Inse att du kan njuta av så kallad skräpkultur utan att vara tom i
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huvudet.

* Sitt ej kvar i garderoben.

* Hångla upp mig offentligt om du känner att du måste.

* Var tyst när jag ser på Mello (du behöver absolut inte se på det själv -

men gör då ingen stor sak av hur anti du är).

* Njut av det lilla i livet.

* Njut av att sitta tyst och glo. Jag orkar inte hålla låda hela tiden.

* Ligg inte med andra.

* Men titta får du så klart göra.

Några frågor på det?

Vet ni
21 februari, 2008, 19:43 

hur mycket som hänt i mitt liv de senaste åren?

Så mycket.

Mer än någonsin tidigare. Kort resumé: förlovad blir singel blir

hysteriskt festande singel blir tokförälskad blir djup blir deprimerad blir

sjukskriven blir singel efter extremt drama blir taggad på nytt blir sugen

på att plugga (och gör det och skaffar extrajobb som faktiskt betyder

någonting) blir med hund blir evig sökare.

Det är skönt att kunna se tillbaka och veta att jag idag är både smartare

och erfaren nog att tackla allt elände som komma skall.

Livet blir verkligen bättre efter 30.

Kom ihåg det, ungtuppar.

Det var dagens djupa det.

Med utsträckta armar
23 februari, 2008, 14:00 

Jag trodde inte jag skulle blogga om det men nu gör jag det i alla fall.
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Igår när jag och Sebbe var ute stötte vi på en kvinna och hennes dotter

(?) och deras lilla hund. Vi hälsade och hundarna hoppade runt ett tag.

Sedan insåg jag att dottern (kanske 10 år ungefär) var blind. Hon satte

sig på huk för att hälsa på Sebbe (som for runt som en yr höna efter den

andra hunden). Dottern sökte med trevande armar efter honom och jag

blev så ledsen. Jag vet inte riktigt vad det var som utlöste det hela men

jag blev riktigt tårögd. Det var inte så att jag tyckte synd om henne pga.

att hon inte kunde se - det var något med hennes sökande armar och

händer. Jag fick en vision av elaka barn som säger “här får du godis”

och så drar de undan händerna varje gång så den blinda inte kommer åt.

Det var väldigt jobbigt. Det handlar säkert om mobbning.

Sedan gick jag hem och kände att jag verkligen skulle vilja jobba som

volontär på Friends eller något annat ställe som har hand om mobbade

barn.

Jag har lite svårt att njuta av livet när jag vet att någon just i samma

ögonblick inte mår bra. Som är rädd. Och ensam.

Detta låter mycket pretentiöst, jag vet, men så är det.

Dagens mail
25 februari, 2008, 00:22 

Det är något med ditt vemod som gör mig nyfiken.

Man, 24, Umeå

Vårkänslor
25 februari, 2008, 09:34 

Efter mina sju arbetsdagar förra veckan är detta första lediga dagen.

Dessvärre blev det ingen sovmorgon här inte - jag hade en tidig

tandläkartid. Så pass tidig att min lön inte hunnit in på kontot ännu,

vilket ledde till viss dramatik (men receptionisten var en ung, ärtig man

med något tveksamma handleder så jag fladdrade med ögonfransarna så

gott jag kunde och det gav utdelning).

Mina tänder mår bra! Jag har ingen ny tid inbokad och det är värt att

fira.



41
 

Idag ska jag slappa i hemmet och ikväll ska jag dricka öl med min kusin

Jonathan, som jag inte sett på ett par år. Det blir en birakväll på Söder -

så där “oss grabbar emellan” ni vet.

Ha en underbar dag. Och njut av VÅREN. Min morgonpromenad var…

lycka! Sol och små kvittrande fåglar.

Tisdag
26 februari, 2008, 10:38 

God morgon. Nyvaken efter bra kväll med kusinen - en smart och kul

kis.

Igår blev det inte mycket slappa så jag ska satsa på det idag.

Slappetislapp så länge.

Mattips
26 februari, 2008, 14:52 

Kimmans quinoasallad

Röd quinoa

Quornbitar

Romansallat

Gul paprika

Rödlök

Tomat

Gurka

Bladspenat

Gröna citronfyllda oliver

Fetaost

Kikärtor

Dana International till Belgrad
26 februari, 2008, 22:07 
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Jag och mellovännen min såg just den israeliska uttagningen till

Eurovision Song Contest och min husgudinna Dana International vann.

Som låtskrivare. Låten heter Keilu Kan, vilket betyder Som vore du här.

Min vän, herr Tel Aviv (ej att förväxla med herr Israel), satt i en av

jurygrupperna och han var ej nöjd med resultatet.

Detta år hade de i Israel valt en artist - ynglingen Boaz Ma’uda - som

framförde fem låtar och sedan valde folket + jurygrupper vilken som

ska repre landet i Belgrad.

Ett trevligt upplägg eftersom låtskrivarna får betydligt mer

uppmärksamhet och låtarna tävlar mot varandra, snarare än artisterna.

Dock märktes det tydligt under sändningens gång att Dana är väldans

populär så det spelade nog in en hel del i slutresultatet.

Låten tycker jag är helt okej, men ingen ESC-vinnare (men det var

ingen av låtarna).

Allt måste man göra själv
27 februari, 2008, 17:34 

Jag fann till min enorma glädje ett älskat åttiotalsalbum på iTunes Store.

En platta jag har i LP-format och när jag previewade låtarna i iTunes

märkte jag till min stora sorg att de blandat ihop ett par låtar (artisten

har två olika låtar med samma titel på två olika album). Vad skulle jag

ta mig till?

Jag kontaktade både iTunes och Mariann Grammofon.

Nu väntar jag på svar!

Update: OMG. Nu har jag fått maila på nytt då jag upptäckte ännu fler

fel. Fy tusan! Allt måste man hålla koll på själv.

Update 2: Mariann Grammofon hänvisade mig till Warner Music. Har

mailat.

Update 3: Svar från iTunes:

Hello Kim,
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My name is ***** and I understand the song “Stanna” is mislabeled.

The order containing this song is currently processing. Your request is

flagged for follow-up and I will contact you once I have more

information about your order. Please note that processing can take up to

five business days from the date of purchase. Thank you for your

patience in this matter.

Vardagsdramatik
28 februari, 2008, 14:21 

Men ååå att ingenting kan gå smidigt och smärtfritt.

Jag pallrade iväg och köpte en ny mus på lunchen, då min nuvarande

har ett extremt irriterande glapp i sladden.

Och så fungerar inte den nya!

Den lyser inte ens. Det går att klicka men den rullar inte alls.

Aaargh! Nu måste jag gå tillbaka. Som om jag inte har annat att göra.

Update: Hurra! Fick pengarna tillbaka och köpte en annan mus. Mycket

fin. Lite vinröd. Den fungerar finfint!

Jag är så lycklig (över så lite). Försök photoshoppa och pillra med

html-koder med glapp i musen.

Grattis i förskott
29 februari, 2008, 11:14 

För ett år sedan hade jag dåligt samvete då jag glömt bort herr Israels

födelsedag. Han hade ju just skickat fina gåvor till mig och allt.

Jag vet fortfarande inte exakt när han fyller år så i förrgår skrev jag

finurligt till honom; “Det är snart din födelsedag - grattis”!

Han blev mycket glad.

Men jag vet fortfarande inte vilken dag det handlar om.

Kanske kan jag skicka ut vykort och sms lite på känn och gratulera alla

jag känner med diverse motiveringar. “Grattis till nya jobbet”. “Grattis

till nya karln!” “Kul att du fått ny lägenhet!”

Tål att tänkas på. En vill ju verka trevlig.
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Gråtmild
29 februari, 2008, 11:58 

Idag var min kollega sen, vilket innebar att jag var tvungen att ta senare

lunch är normalt.

När hon dök upp hade hon handlat (god och vegetarisk) mat åt mig.

Jag blir så rörd.

Vilken händelserik lunch
29 februari, 2008, 13:43 

Jag kilade ner till Hemköp för att inhandla allt som behövs under den

stundande helgen då jag får utländskt finbesök av Grönis (som jag

fikade med en gång i fjol). Med två fullproppade papperskassar (allt

ryms tyvärr inte i min omtalade tygkasse) gick jag vidare till nästa mål

men olyckan var framme och handtaget på den ena gick av. Jag fick

således kånkbära den ena kassen på ett sådant där amerikanskt vis

tillbaka till kontoret och armarna höll på att gå av.

Därefter bar det av på nytt. Gick för att handla gin. Inne i butiken satt

Sebbes avlägsna släkting i en kundvagn och han/hon var så söt att jag

inte kunde sluta glo. Drabbades av plötslig Sebbelängtan. (Bara ett par

timmar kvar!) När jag kom ut på gatan mötte jag… ingen mindre än

Ankie Bagger! Woohoo. Hon tittade in i mina blå ögon och jag in i

hennes sneda. Jag log nog lite till och med.

Sedan gick jag för att handla lypsyl. Jag är ju lypsylberoende, det är

bara så, och har oftast tre aktiva stift på gång men nu upptäckte jag

precis att alla sjunger på sista versen. Tanten i butiken verkade inte vara

vid sina sinnens fulla bruk. Hon småsluddrade och sa konstiga saker

och slängde mynt omkring sig. Drama!

I väntans tider, nyduschad och het
29 februari, 2008, 19:20 
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Jag vet inte varifrån jag fick kraft - men tack.

Jag kom hem toktrött men lyckades

dammtorka

dammsuga

skura golven

tokstäda badrummet

diska ett berg

Nu halvligger jag på två stolar framför datorn och väntar på att

telefonen ska mottaga ett SMS som säger “möt mig vid tuben om 10

minuter”.

Lite spänd. Har bara träffat Grönis en gång.

Ha nu en fin kväll och helg. Det blir nog inte så mycket bloggat för min

del men ett eller två melloinlägg lär komma. :-)

Jakten
1 mars, 2008, 16:46 

Idag var Grönis sugen på memma så vi åkte på memmajakt. Det gav

utdelning och även jag smakade.. men nej - inte min kopp te.

Nu ser vi min favoritfilm Purpurfärgen och sedan ska vi på mellofest.

Njut!

Vilken festlig helg
2 mars, 2008, 13:45 

Jag har haft det ack så bra.

Hemmaliv, film, mat, memmajakt och mer därtill. Priset tar dock

mellofesten igår kväll. Två schlagerbögar, två schlagerfaghags, en

Grönis och en hund=lycka.

“Alla på festen måste rösta på Charlotte Perrelli minst tre gånger”,

deklarerade värden på ett tidigt stadium. Vilken tur att jag älskade låten.

Jag röstade på Charlotte tre gånger för min egen räkning, tre gånger åt

Grönis och en gång åt Sebbe. Röstade även en gång på Linda
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Bengtzing. Så ja - rätt låtar gick vidare och jag dansade av glädje. Jag

var så nervös.

Nu har Grönis just åkt hem och Sebbe sover och jag ska se gårdagens

mello på dvd. Underbar söndag.

Purpurdrama & Grönis
3 mars, 2008, 08:31 

Måndag och en normal vecka för mig - arbete måndag-fredag och ledig

helg.

Sov oroligt i natt. Tror det berodde mest på att kroppen var upptagen

med att repa sig. Det blev mycket av det goda i helgen, kan jag

konstatera.

Jag har inte berättat om Purpurdramat!

Jag och Grönis pratade film en gång och jag nämnde att Purpurfärgen

är en av mina favoriter, varpå vi kom överens om att se den tillsammans

när han kom och besökte mig. Jag lånade filmen av min gode vän men

när vi slog oss ner i soffan i fredags insåg vi att vi fått dvd nummer två,

som bara innehöll bonusmaterial. Besvikelsen var stor men vi såg

istället en Almodóvarfilm som jag hade hemma i hyllan. (Jag somnade

för övrigt mitt i - utmattad efter min hårda tvådagarsvecka…)

På lördagen då vi var på memmajakt passade Grönis på att köpa

Purpurfilmen eftersom vi annars inte skulle hinna se den.

Mitt i filmen tog den slut. Det var mycket dramatiskt men jag insåg att

man kanske skulle vända på skivan som den vane LP-älskare jag är.

Och så var det ju! Men konstigt att det inte fanns angivet någonstans på

dvd:n. Vi såg i alla fall filmen och den var lika bra som alltid.

Grönis är för övrigt den bäste man jag någonsin mött. Hoppas innerligt

att hans kvinna ger honom den uppskattning han förtjänar. Annars blir

jag rosenrasande.
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Hunkarnas hunk
4 mars, 2008, 07:02 

Igår mötte jag tv-stjärnan igen. Vi diskuterade miljöstugor. Jag var

fnittrig så klart och fick inte fram något vettigt.

Det enda jag kunde tänka på var att han är så löjligt stilig. Livet är så

orättvist. Han är så himla snygg att klockorna stannar och dessutom är

han mycket trevlig. Jag måste framstå som en verkligt blåst person vid

sådana här tillfällen. Fnittrig och flamsig!

Jag fingrar på musen
5 mars, 2008, 07:26 

Ni minns kanske mitt musdrama. Nu, nästan en vecka senare, tänker jag

utvärdera och recensera min nya A4Tech-mus.

+ Den är snygg (röd!).

+ Den är liten (tar ej mkt plats i datorväskan).

+ Sladden är lite gummiaktig vilket gör att den inte ringlar in sig i sig

själv (inga knutar!).

+ Sladden har ett lås, ungefär som på ett flexikoppel, så det är lätt att ha

lagom mycket sladd framme.

+ Den är optisk.

+ 2X Quick Mouse-funktionen - en liten knapp som gör att man slipper

dubbelklicka. Mycket smidigt.

+ Priset. Den kostar runt hundralappen.

– Scrollaren är räfflad, vilket leder till ömhet i fingret. Detta är ett stort

minus! Måste nästan använda någon typ av fingerborg.

Dagens mail
5 mars, 2008, 13:19 



48
 

I don’t know why you are so pessimistic.

You have the good looks, you seem to be so nice and gentle, you have a

profession, you have a job, you have a house of your own, you are not

some drug addict, you are not drunk all the time, you are not crazy, you

are not a serial killer, and you are not worse than some people, you are

not boring like some people and…

/Man, 32, Stockholm

Svar: (bla bla) jag är realistisk snarare än pessimistisk.

Bästa tiden på dygnet…
6 mars, 2008, 07:15 

…är nu. Det är guld värt att komma till jobbet och få vara alldeles

ensam på kontoret i några timmar. Kaffe, nyheter och härligt lugn start

på dagen utan tjo och tjim.

Man kan säga att dygnet avslutas på samma sätt. Sebbe lägger sig vid

21-21:30 och då sitter jag och ugglar ett tag i min ensamhet (han håller

dock koll på mig så klart - så fort jag rör mig ser jag hans lilla huvud

titta upp). Lugn och ro är g-u-l-d och det jag behöver mest i livet.

Det bästa som yrkesmässigt hänt på flera år inträffade i måndags. Min

före detta chef återvände efter fyra år (dessvärre inte som chefchef utan

snarare som… kontorsmadam). Det är så underbart. Jag har gnällt

ganska mycket över saker och ting, som ni vet, och jag njuter av det

faktum att saker som varit på tapeten (ganska bokstavligt) i tre år (!)

endast krävde ett påpekande från min sida + tre dagar (!!!) för denna

superkvinna att åtgärda. I LOVE HER.

Dessutom älskar vi människor som man arbetat jämsides med och som

av egen kraft tagit sig uppåt. Det är då det blir bra. Ledargestalterna

liksom utkristalliseras automatiskt.

Regler för lördag
6 mars, 2008, 09:37 
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På lördag har jag spontan mellotillställning i hemmet.

Tre regler måste följas!

1. Man ska vara tyst under låtarna.

2. Man måste rösta minst 2 ggr på Nordman. Varför man ska rösta på en

så sugig låt kan ni gott spekulera i.

3. Man ska jubla när Charlotte sjunger Hero på Lino (dit vi ska direkt

efter Andra Chansen). Det är nog mkt hemligt men jag läste just i

hennes blogg:

“Ska köra den på Lördag kväll på ”Lino” i Stockholm, i Täby Centrum

på söndag eftermiddag och på Patricia på kvällen!”

Charlotte kör hårt på gaypubliken. Helt rätt. You go, girlie girl!

Gubben i mig
7 mars, 2008, 09:26 

Han stannade mitt i det ivriga promenerandet och tittade på mig med

konstig blick.

“Du börjar bli gråhårig”, sa han efter ett tag - triumferande och nästan

lite skadeglatt.

Jag var chockad. En pinsam tystnad byggde murar mellan oss.

“Tror du att det fastnar på bild?”, flämtade jag.

Det gjorde det.

Fredagsdate
7 mars, 2008, 13:04 

Jag ska träffa herr Liba klockan 16:00.

Mycket spontant (jag har ingen tid att förlora).

Återkommer jag ej innan kvällen är över vet ni vem ni ska efterlysa -

Libanesen. Hoppas vi hörs.

Update: Klockan är nu 17:31 och jag är hemma igen. Herr Liba var en
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mycket trevlig och smart person. Han berättade om sin uppväxt och allt

var mycket dramatiskt. Mitt huvud blev alldeles virrigt så nu måste jag

sortera all information resten av kvällen.

Dagens djupa
9 mars, 2008, 18:32 

Tysken är här och han gav mig just dagens djupa tanke.

“Om de heter BWO, varför säger man bvo? Är det samma sak med

BMW? Varför säger man inte bmdubbelv?”

Helgen
10 mars, 2008, 07:34 

Helgen var bra. Lördagens fest blev en succé! Folk kom från när och

fjärran och de var så många att stolarna ej räckte till.

Charlotte Perrelli uppträdde på Lino och det var tjo och tjim. När jag

gick hem fick jag en signerad singel - mkt trevligt initiativ.

Tyvärr var jag rätt tonårsaktigt packad så jag minns nog inte riktigt allt

som hände och inte hände. Men en bra kväll var det.

Igår kom Tysken på besök och vi samtalade om livets djupa ämnen.

Mkt härligt.

Ny vecka. Tusen saker att göra. Lycka till, alla!

Så får du INTE Kimman på fall
10 mars, 2008, 09:22 

Karlar är så jädrans irriterande ibland.

Varför är de antingen helt ointresserade eller tokbesatta av en?

Och varför lyssnar de inte när man vänligt men bestämt försöker

förklara för dem att de har ett beteende som skrämmer bort folk?

Redan dagen därpå kom ett nytt dramatiskt utspel som var så patetiskt

att jag inte ens besvarade det.
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Korkade omogna idioter. Och här försöker jag i all välmening hjälpa

dem då jag har gott om erfarenhet att dela med mig av. Men nej. De

fattar inte!

Dagens mail
10 mars, 2008, 20:36 

Vilka plattor är det som går varma?

/Man, 32, Stockholm

Svar: Karin Risberg sjöng just “Stopp Stopp Stanna”.

Nu framför Karina Rydberg “Nu börjar mitt liv”.

Hör mig sjunga
10 mars, 2008, 23:22 

Någonstans mitt bland alla fräsiga bögar och läckert sminkade faghags

(lesbianerna höll nog till i andra delen av lokalen) sjöng jag för full

strupe tillsammans med Charlotte Perrelli i lördags. Underbart var det.

Så vitt jag vet går jag runt och sjunger på Hero än idag.

Livet får en mening
11 mars, 2008, 08:23 

Eftersom mitt liv känns ganska meningslöst och jag mellan varven

drabbas av inget-jag-gör-har-någon-betydelse-panik känner jag att jag

måste göra något som betyder någonting. Därför ska jag bli mer tydlig

(och politisk kanske) när det gäller djur. Dessa underbara, fina varelser

som människan så hänsynslöst utnyttjar. Det gör mycket, mycket ont i

mig att se filmer som den jag publicerade igår. Det gör förhoppningsvis

ont i varenda människa som är någorlunda frisk i sinnet, så varför får

detta plågeri då fortsätta?

Jag är inte den som predikar om köttätandets vara eller icke vara - även
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om jag tycker det är väldigt onödigt att äta kött - eftersom det

förmodligen är lika irriterande som religiöst påprackande. När det gäller

pälsar däremot kan jag inte annat än kräkas ut mitt förakt. Hur, oh hur,

en människa kan bära päls är för mig helt ofattbart.

Och hur kan man klubba ihjäl en säl? Se sälens blick. Det vänder sig i

magen på mig och jag bryter nästan ihop av sorg.

Med detta vill jag säga att jag funnit mening och mål - jag ska göra vad

jag kan för att hjälpa djuren. Det kommer säkerligen sätta sina spår i

denna blogg.

Detta är en helvetesdag
11 mars, 2008, 12:32 

Jag är som vanligt så upprörd att mitt hjärta slår överslag men jag har

äntligen återigen sagt till.

Messa inte med Kimman! Det är NYA TIDER NU.

Dagens mail
11 mars, 2008, 14:18 

Äntligen!

Sa jag inte att det var i år det skulle ske! Det är nu det börjar min vän.

Kulorna rullar.

/Man, 31, Oslo

Svar: Och snart även huvudena.

Ko Cow Lehmä
12 mars, 2008, 09:03 

Idag ska ni få se två klipp om hur kor behandlas - allt för att sedan

malas ner och mätta era magar. Ni må tycka att köttfärs är smaskens
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men quornfärs är både godare, nyttigare och bättre för miljön.

Jag tror inte för ett ögonblick på att kor någonstans behandlas väl innan

de slaktas mördas för att bli mat. Allt handlar bara om pengar och

kossorna ses som produkter utan känslor.

Kor är nyfikna, smarta djur som tycker om att spendera sin tid

tillsammans. De formar, likt hundar, flockar och lever och njuter av

livet i grupp. Kor har täta band till sina kalvar och när mor och barn

separeras kan man höra dem gråta efter varandra i flera dagar.

Ät dem ej.

Läs mer om dessa fina djur på goveg.com och se för allt i världen

filmklippen nedan.

Hundar och kor och kycklingar och grisar
12 mars, 2008, 10:54 

Ni har nog inte missat de horribla bilderna från Kina.

Hundarna klubbas, flås och slaktas för att sedan hamna på matbordet.

Oerhört tragiskt - men på samma vidriga sätt behandlas de djur som

hamnar på de europeiska middagsborden i afton. Tänk på det när du

sätter gaffeln i den möra, ack så mumsiga köttbiten.

Utmanad
12 mars, 2008, 11:21 

Jag blev utmanad av Ninde förra veckan och nu kommer äntligen mitt

svar.

Utmaningen löd: “Vad tänder dina cylindrar och får dig att morra som

en tiger?”

Dvs. hur ska en karl vara för att få mig på fall.

Det är inte så svårt att svara på denna fråga men kanske blir

svaret/svaren ändå en smula svävande.

* Han ska vara rolig och tycka att jag är en kul kis.
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* Han ska, i mina ögon, vara attraktiv. I min fantasi är han så klart två

meter lång och mörk och trygg men han kan lika gärna vara 1,70 och

blond och ändå vara attraktiv.

* Han ska tycka om djur och han ska helst inte äta dem.

* Han ska inte vara allergisk mot Sebbe. Sebbe kommer alltid först.

* Han ska veta hur man vevar gött med tungan.

* Han ska inte kasta skräp i naturen och han ska sopsortera!

* Han ska inte vara smygrasse.

* Han ska helst inte vara fanatiskt mellofan.

* Han ska helst vara lagom sotis. Varken mer eller mindre.

* Och slutligen, för att citera min vän R: det spelar mig ingen roll om

han är VD på Astra eller om han städar på Scania. Mitt intresse väcks

av vad man har att säga. Inte av hur många högskolepoäng man skrapat

ihop.

Ungefär så.

Frågor på det?

Om 48 timmar!
13 mars, 2008, 20:00 

Sebbe och jag tog en promenad till Globen för att insupa atmosfären.

Åh, så underbart!

Fy bubblan så spännande.

ESC-kvällen 2000 var den bästa någonsin. Jag spenderade all min

lediga tid i och kring Globen. Lycka!

Dagens mail
14 mars, 2008, 09:09 

 (bla bla bla…) Min käre bror har yttrat orden: “Skulle du visa dig

vara bög får du inte träffa mina barn”… Jag måste vara beredd på att

han faktiskt genomför detta och just nu vet jag inte om jag orkar det…

(bla bla..)
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/Man, 29

Svar: Men gud vilken muppig bror. För faaan!

Ut med honom.

Dagens viktiga inlägg
14 mars, 2008, 22:06 

Året är 2008 och små bebisgrisar kastreras utan bedövning. De spänns

fast i metallhållare och de skriker för LIVET.

Allt för att människan ska få “gott” kött.

För fan, säger jag.

Kastrera era egna ungar och hör dem skrika.

Årets näst viktigaste dag är här
15 mars, 2008, 08:05 

Spänningen är olidlig och det känns i sig alldeles fantastiskt underbart.

De två senaste åren har ju spänningsmomentet i Melodifestivalen lyst

med sin frånvaro då Carola (med bra poplåt) och The Ark (med crappig

soplåt) var förutbestämda vinnare.

För tre år sedan upplevde vi big time mellotrauma och jag är rädd för att

det kommer ske i år igen. Jag skrev den 12 februari att jag tror att

Christer Sjögren tar hem det och jag tror det än idag.

Igår såg jag alla bidrag på nytt och jag är nu färdig med min finallista.

01 CHARLOTTE PERRELLI “HERO”

Hero är en snygg låt och Charlotte är en parant sångerska som verkar

trevlig och kul. Jag är mycket glad över att hon äntligen har en ny hit -

oavsett hur det går ikväll slipper hon leva enbart på Take Me To Your

Heaven hädanefter. Jag ser henne gärna i Serbien i maj - jag älskar ju

schlagerdrottningar. Det är bara så.

02 BWO “LAY YOUR LOVE ON ME”

Jag stör mig lite på Alexander Bards aggressivitet och jag stör mig på
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att Marina inte känns som en fullvärdig medlem och jag älskar inte

Martins röst. Men jag gillar deras musik och jag tycker årets låt är deras

bästa mellobidrag hittills. Skulle gladeligen skicka dem till Serbien (och

tillbaka). Vi får se hur det går. Tänk om de äntligen skulle gå hela

vägen.

03 SANNA NIELSEN “EMPTY ROOM”

Sannas superballad berör mig starkt. Snygg sångerska sjunger snygg låt.

Det kan nästan inte bli bättre. Sanna kommer garanterat gå hem hos

både publik och jury så kanske, kanske vinner hon. Det vore kul att se

hennes glädjetårar.

04 SIBEL “THAT IS WHERE I’LL GO”

Det tog ett tag men nu älskar jag denna fina ballad. Den är lite svår så

den skulle lätt kunna hamna i skuggan i ESC men hos mig kommer den

spelas många, många gånger framöver.

05 FRIDA FEAT. HEADLINE “UPP O HOPPA”

Att jag skulle gilla denna bit var en rejäl överraskning för mig. Jag blir

så lycklig varje gång jag hör den. Dessutom är Headline lite gullig (jo!).

Frida har dock noll star quality. Och för mig är stjärnglansen viktig.

Mello är ju en glammig tillställning som hjälper mig att glömma den

gråa vardagen.

06 LINDA BENGTZING “HUR SVÅRT KAN DET VA?”

Storschlager. Men låten är ingen Jag ljuger så bra. Tyvärr. Jag kommer

tokdansa till Hur svårt kan det va? hela sommaren men den kommer

nog sexa ikväll. Linda är underbar på scen, vill jag inflika.

07 CHRISTER SJÖGREN “I LOVE EUROPE”

Ja, Chrille kan gott och väl vinna. Det sitter ju en miljard gummor och

gubbar (och en och annan yngling) och röstar på denna ikväll. Men vad

kommer juryn, som sitter på halva makten, säga? Mycket spännande.

Jag kan dock konstatera att jag vaknat med I Love Europe i huvudet x

antal gånger den senaste månaden. Kanske kan det vara lite positivt med

en kärleksfull och fredlig låt ändå? Hade den framförts av en glammig

kvinna hade jag säkerligen gillat den bättre. Chrille är liksom… en

gubbe.

08 NORDMAN “I LÅGORNAS SKEN”

Jag fick väl smaka på min egen medicin i och med att jag röstade på
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denna i Andra chansen… Faktum är att jag har börjat gilla låten på

riktigt. Jag har fortfarande svårt för sången/rösten men melodin är fin.

Måste nog köpa den instrumentala versionen.

09 RONGEDAL “JUST A MINUTE”

Jag hårdgillade Just A Minute ett tag men nu stör jag mig mest på att

låten i allmänhet och tråkbröderna i synnerhet är så himla käcka.

Fnittergossar har jag inget för. De har ingen stjärnstatus heller utan kan

gott och väl ställa sig där de hör hemma - i kören bakom Electric

Banana Band. Bara en sån sak.

10 AMY DIAMOND “THANK YOU”

Jag gillar verkligen inte denna dänga. Ja, Amy är väldigt bra på scen

osv. men hon är ett barn och barn har inget att göra i dessa

sammanhang. De ska sitta hemma och läsa böcker och spela kort med

familjen. Vips gör hon en Britney. Det är dessutom oerhört läskigt med

barn som har ett vuxet uttryck. Lite som sådana där spädbarn med

vuxen blick. De stirrar på en och man vet att de är kloka gamla gummor

i själen men att de ännu inte kan uttrycka det rent fysiskt. Creepy! Låten

är kass också. Malande. Gillar varken melodi eller text.

Nu ska jag jobba undan min halvdag (jag har ju till och med fått halva

dagen ledig tack vare mello! Alla känner till mitt extrema intresse.) och

sedan ska jag:

* hämta ut min Globenbiljett

* gå hem och vila

* hotta upp mig

* höra hur Sebbe har det hos Hundvakten (jag har ju melloledigt från

honom hela helgen)

* ta ett glas vin med Eurofivestar

* ta mig till Globen (vinkar glatt in i kameran!)

* festa av glädje eller chock. Det återstår att se…

På plats i Globen
16 mars, 2008, 15:26 

Gårdagen var fantastisk. Kort och gott. Efter indisk middag hos mig
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promenerade vi till Globen. Vi noterade kuppen som var lite kul (men

mest töntig). Från någon lägenhet intill Globen riktades en text mot

byggnaden. Jag hade ej glasögon på mig så jag såg inte exakt vad som

stod, men budskapet var “rösta på Christer Sjögren”.

Summering: En underbar kväll. Rätt låt vann. Vi hade perfekta platser

och omröstningen var SÅ spännande. Detta är blodigt allvar. Acceptera!

Dagens telefonsamtal
17 mars, 2008, 23:04 

Jag vill bara tacka dig för att du introducerade Madonna för mig. Vissa

av oss är ju lite långsamma. Jag hade helt missat hennes konstnärliga

kvalitéer.

/X X boyfriend, 35, “jag lyssnar mest på Da Buzz”.

Svar: Det tog bara fem år, envise sate!

Update: X X Boyfriend fick min förra mp3-spelare i julklapp och med

den följde bl.a. hela Madonnas diskografi.

Off
18 mars, 2008, 10:15 

Jag trivs verkligen med att vara ledig. Vi jobbar alla på tok för mycket!

Ska det vara så? Nej! Måste man arbeta som en galning för att få allt att

gå runt? Tydligen.

Usch.

När jag är ledig slappar jag. Jag promenerar i snön (!) med Sebbe. Jag

sitter vid datorn och sorterar musik. Jag går igenom alla siter jag inte

riktigt hunnit med. Jag sover mer än fyra timmar per natt. Jag lagar

extra smarrig mat och njuter av att bara sitta rakt upp och ner och glo.

Jag har sagt det förr men jag säger det igen: jag skulle inte tveka en

sekund om jag fick chansen att bli hemmaman.
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Välkommen du friare som vill försörja mig och Sebbe. Vi är goa och

glada kisar i vår bästa ålder.

Påsken kommer, hönan gråter
19 mars, 2008, 08:51 

När äggen slutar komma nekas hönan mat och vatten för att chocka

igång äggproduktionen.

Den tappar sina fjädrar och blir ledsen och deprimerad.

Allt för att du ska kunna måla påskägg med (fula) motiv som syns i tre

sekunder.

Fiffigt, säger jag. Fiffigt.

Ge dem inte lillfingret
19 mars, 2008, 09:50 

Jag gjorde ett misstag!

Trots att alla mina klockor ringde och alarmet blinkade brandbilsrött

bestämde jag mig för att vara lite vågad.

Tji fick jag. Tillbaks till verkligheten.

Jag försökte med vänlig ton förklara för honom att han skrämmer iväg

människor genom att bete sig som han gör.

Han var ett plåster. Vi vet vad vi tycker om plåster. Han var ett

jätteplåster - ett bandage!

Och vi vet vad vi tycker om sådana som efter att ha nobbats tar kontakt

med ens vänner (som de på egen hand luskar reda på vilka de är) och

ställer till med drama.

Om du tycker att någon verkar konstig (på ett dåligt sätt) så är personen

ifråga konstig (på ett dåligt sätt).

Säg nej!
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Nystart
21 mars, 2008, 09:36 

Åh, mina vänner!

Jag har bott vid datorn de senaste dygnen. Först på jobbet och sedan

hemma. Jag drömmer html-koder och drömmarna skulle så klart ha

kunnat vara betydligt värre.

Nu öppnar siten på nytt och som ni ser är det en helt ny layout den här

gången.

I och med mitt stillastående privatliv känns det lite som att jag inte har

så mycket att komma med och på något sätt är de tre bloggböckerna ett

bokslut (höhö). Får jag inte skriva kan jag gå och hänga mig - därav

denna nya blogg/site.

En vill ju utvecklas också.

Överst kommer alltid det senaste inlägget ligga och det kommer oftast

vara ett vanligt blogginlägg.

Nedanför finns något jag valt att kalla artiklar. De kan handla om

något specifikt ämne eller vara längre blogginlägg som jag av en eller

annan anledning tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet.

Längst ner hittar ni notiser. Där dyker korta inlägg upp (läs:

vredesutbrott, glädjeyttringar).

Jag ber om ursäkt för barnsjukdomarna som finns på siten än så länge -

säg gärna till om ni upptäcker något konstigt.

Nu ser vi framåt och möter en ny, härlig era.

Och så kom vintern på allvar
22 mars, 2008, 13:39 

Ni kan ju gissa vem som är lycklig. Ja, Sebbe skuttar runt som en tok i
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snön. Själv muttrar jag om att jag längtade efter snö och kyla hela

hösten och så kom den när jag såg fram emot våren. Blommorna hade ju

redan börjat blomma och fåglarna sjöng sommarsånger!

Ordning!

Jag sov till halv ett idag - underbart var det - och jag drömde två

underhållande drömmar: Den ena innehöll allt jag vill ha. Den andra var

absurd men verklig. Vaknade av ljudet av ett SMS. En inbjudan till fest.

Det blir dock hemmakväll för mig ikväll igen. Kanske kan jag drömma

vidare på mina drömmar.

Jag har inga planer för dagen och det känns både bra och mindre bra.

Känner mig lätt onyttig onödig. Inte bra. Och kaffet är slut så jag

försöker komma igång med hjälp av te. Det funkar inte.

Lördag? Påskafton?
22 mars, 2008, 22:17 

Detta har varit en ovanligt tråkig dag. Trist! Torr! Jag har haft så tråkigt

att jag till och med haft socker i mitt te! Det ni. Jag har också, trots att

jag sovit ut, varit på dåligt humör och när jag är det märker Sebbe det

direkt och blir extra krävande (eller så är det bara något jag inbillar

mig). Då kräver han min uppmärksamhet hela tiden och jag vill bara

dra något gammalt över mig. Nu sover han i alla fall och han är mycket

söt där han ligger med sin långa nos på den röda finkudden på golvet.

Det är dessutom så kallt i min lägenhet att jag huttrar fastän jag har

yllesockor och stickad tröja på mig. Snart åker halsduken fram.

Gårdagskvällen var inte mycket roligare den. Jag gick igenom inspelade

dvd:s och gamla vhs-band och skrev ner vad som finns på dem. Idag har

jag raderat dubbletter i iTunes och gjort nya spellistor.

Nu ska jag spela lite pop och dricka ännu mer te - det kanske gör mig

gladare.

Morgondagen blir nog bättre. Sebbe och jag ska bort på alternativ



62
 

påskmiddag och bacardi: god mat i magen, lite sprit i kroppen och

trevligt sällskap gör ju underverk!

Jodå, det kunde bli värre ändå
23 mars, 2008, 14:26 

Lördagskvällen går ju inte till historien som den trevligaste av dem.

Efter att jag publicerat inlägget kom det att bli än värre. Jag skulle

synkronisera Blackie - min iPod - och sedan gå och lägga mig. Men tji

fick jag. Blackie hängde sig och jag fick panik och gick upp i bögfalsett.

Efter (väldigt) många om och men lyckades jag återställa den men

klockan hann bli 5 innan den fört över alla 6605 låtar och jag ville så

klart inte gå och lägga mig ovetande om allt skulle fungera som vanligt

eller ej.

Tack och lov gjorde det det.

Ni vet - utan musik är mitt liv inte mycket att hänga i den berömda

granen.

Nu ska jag och Sebbe strax ta tuben till den alternativa påskmiddagen.

Återkommer med rapport.

Påsken fick sin fina final till slut
24 mars, 2008, 09:26 

Som ni kanske minns dejtade jag någon i somras. Det hela rann på ett

ganska patetiskt vis ut i sanden då jag gjorde västkusten. Eftersom jag

är 30+ och mycket mogen (=gubbtant) vet jag att saker som stör mig

kommer störa mig ända tills jag gör något åt det hela. Därför skrev jag

ett mail till denne någon igår. Jag “kollade läget” och hoppades han

mådde bra och önskade honom lycka och välgång. Kanske inte just med

dessa Oprah-ord men ändå.

Det känns bra, för visst är det jobbigt med detta ut-i-sanden-rinnande!?

Man springer ju på varann förr eller senare ändå och då känner man sig

lätt töntig.
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Nu har jag gjort mitt. Och rätt för mig.

Mer om gårdagen: Sebbe och jag for alltså hem till herr Britt som låg

bakis och skakis. Det hindrade oss inte från att äta en ljuvlig

kryddstark/syrlig indisk middag med rödtjut och bacardi och tre sorters

glass till efterrätt. Vi såg även samtliga förhandsvideor till Eurovision

och jag kan konstatera att det är många tradiga ballader i år och jag kan

även avslöja att jag har fyra favoriter: förutom Charlotte Perrelli även

bidragen från Bulgarien (woohoo! Se video nedan), Schweiz samt

Slovenien.

Stockholm har vinter
25 mars, 2008, 09:18 

Plötsligt har vi mer snö än jag kan minnas att vi haft på flera år.

Klimatdramat lyser med sin frånvaro (men sluta för guds skull inte

sopsortera och fortsätt lämna bilen hemma, ni som kan!) och ingen är

lyckligare än Sebbe och jag. Det knarrar under skorna - och det är inte

min hälsporre som gör sig påmind. Ja, jag har fortfarande ont och kan ej

motionera. Jag går upp alla kilon jag gått ner, men shit the same. Jag är

fräsch ändå.

 

Lite drama då.

Ni minns mitt iTunesdrama, kanske. Jag fick pengarna tillbaka för det

där felmärkta albumet (jag orkade inte gnälla över att jag borde fått

återbetalning för båda plattorna) och jag noterade att de drog tillbaka

skivorna ifråga. Igår kväll såg jag att den ena återigen dykt upp i iTunes

Store och det är fortfarande fel låtar. Vad är det fråga om?!

Inte nog med det. Köpte två singlar som jag redan hade i datorn men ej

hade betalat för if you know what I mean och nu ville jag ha dem helt

lagligt eftersom jag tycker om dem och vill stödja artisten. Naturligtvis

är de felmärkta (och detta gick inte att höra på förhandslyssningen på

iTunes). För f*n! Inte konstigt att folk laddar ner illegalt - då vet man
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åtminstone vad man får. Fel man på fel plats uppenbarligen. Jag hatar

att ha fel man på fel plats.

Ja, så nu måste jag maila och gnälla igen.

One big, dirty cum shot
26 mars, 2008, 10:19 

Han är Amanda Lepores sidekick och han är min nya favoritkis.

New Yorks bögrappare nummer ett: Cazwell!

Jag hörde hans suveräna låt Watch My Mouth för ett bra tag sedan och

blev mycket lycklig. Sedan glömde jag bort både låten och Cazwell

ända tills jag snubblade över hans album Get Into It. Så bra! Jag är som

bekant inte mycket för hip hop men i detta fall handlar det om ljuvliga

elektroniska ljudlandskap och extremt porrperversa texter. Jag älskar

det jag hör.

Cazwell har beskrivit sin musik så här:

I was trying to paint a picture of New York in the ’70s, like I’m getting

it on with a hooker in a hotel room, and make it all sound like one big,

dirty cum shot.

Det kom ett mail
27 mars, 2008, 07:38 

Det slog mig precis hur det ligger till: du är smyghetero. du är, så att

säga, på väg ut ur garderoben. tecknen finns ju där - du har inte haft

homofilt sex på evigheter, du klämmer - så ofta du bara kan - ***** på

tuttarna (bildbevis finns ju i din blogg) etc… så därför, grabben:

FÖRNEKA INTE DIN LÄGGNING! VI TYCKER OM DIG SOM DU ÄR

- ÄVEN OM DET ALLTSÅ SKULLE VISA SIG ATT DU ÄR HETERO!

Jag svarade:

Tack detsamma, älskade bögjävel.
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Han svarade:

Jepp, vi är båda två på väg ut ur garderoben - dock i motsatt håll.

Jippie! Mmmmm!!!

Kanske är det så. För några år sedan var jag på en rätt trist date. Vi satt

på ett hak på Kungsholmen och en ung kvinna flirtade vilt med mig. Det

slutade med att jag dejtade henne veckan därpå. Dessvärre skulle hon

just lämna landet så det blev ingen uppföljare.

Ett stort paket
28 mars, 2008, 07:30 

I förrgår hämtade jag ut ett paket. “Är det från Ginza?”, frågade den

ljuvlige blatten bakom kassan. “Ja”, svarade jag och han langade fram

det stora paketet och drämde det i disken. “Men det där måste vara fel.

Det är så stort!”, protesterade jag.

Nej då, mitt namn stod på etiketten så jag tog jättepaketet under armen

och gick hem.

Visst är det konstigt att det plötsligt krävs ett sådant här extremstort

paket för en bok och en CD!

Varför?

Imorgon är det presidentval i Zimbabwe. Vad säger ni? Vem röstar ni

på?

Imorgon kväll är det Earth Hour och vi släcker samtliga lampor mellan

kl 20 och 21.

Update: De hade Earth Hour i Tel Aviv redan igår. Min kamrat berättar

att han satt ensam i mörkret. I närheten av hans hem anordnades en stor

konsert som fick sin el och energi genom cyklister! Tänk er ett gäng

hunkiga grabbar och brudar ivrigt trampandes på pedalerna.
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Dagens mail
28 mars, 2008, 14:30 

Du skall ju ut och qruisa i parken. Under fullmånens sken.

/Man, 32

Svar: Skulle aldrig göra något så trashigt.

I want roses and candle light dinner and afterwards a hot steamy fuck.

Vet hut
30 mars, 2008, 18:06 

Jag är kanske lite rabiat när det gäller detta ämne men det skiter jag

fullständigt i. Jag var ute i vårsolen och strosade med Sebbe. Fåglarna

sjöng och allt var vackert. Ja, förutom allt skräp som ligger

överfuckingallt. Vad exakt är det som får vissa människor att tycka att

det är helt okej att slänga skräp i naturen? Vad är det för fel på dem?

Och just när jag gick omkring och funderade över detta kom en klump

ungdomar från ingenstans. De rörde sig så där töntigt kaxigt som bara

osäkra tonåringar och rappare kan göra. En av dem klädde av en glass

(säkerligen snattad, vi vet ju hur ungdomar är) och han kastade pappret

på marken. Han + alla hans vänner tycker uppenbarligen att det är okej

att göra så. Jag kände genast att jag hatar honom. Jag föraktar honom

och jag önskar honom en massa eländes elände i livet. Folk som gör

som han borde spärras in. De borde få arbeta som slavar på livstid.

I HATE THEM! 

Jag föraktar mig själv för att jag är så feg att jag inte vågar säga till. En

vacker dag kommer jag dock göra det och då kommer jag få en kniv i

ryggen. Vi vet ju hurdana ungdomar är nuförtiden. Stryk ska de ha. Och

deras värdelösa föräldrar som inte lär dem att VETA HUT!

Sebbe ville leka
30 mars, 2008, 19:36 
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Jag låg i soffan och såg filmen Juno (mkt bra). Herr Sebbe ville leka så

han tog bitringen och lade den på mitt huvud. :D

Monkey Love
31 mars, 2008, 07:55 

Jag såg ett ljuvligt program på Animal Planet igår. Det handlade bl.a.

om apor och man fick se hur teamet testade deras intellekt. Aporna var

så söta och smarta att jag inte kunde hålla mig från “aaa”- och

“ååå”-ljud gång på gång på gång.

En apa använde redskap för att komma åt honung som hällts i ett smalt

litet rör med plastfolie som lock. Först slog apan två stenar mot

varandra och alla trodde att han var ute på fel spår men det visade sig att

han gjorde så för att skapa en mindre, och mycket vass, sten för att den

skulle rymmas i det smala röret (åååh!). Därefter, när han fått hål i

plasten, tog han en kvist som han skalade och sedan förde ner genom

det lilla hålet. Där satt han sedan lycklig och doppade kvisten i

honungen och slickade ivrigt i sig den söta sörjan.

Aporna fick också “köpa” verktyg och fick de fel blev de sura och

kastade det felaktiga verktyget på “köpmannen”.

Oerhört rart!

Fler apor i världen.

Miri Mesika
31 mars, 2008, 08:27 

Min nya kärlek är den israeliska sångerskan/musikalartisten Miri

Mesika - en snärta född 1978. Miri upptäcktes av ett bolag och skrev

snabbt kontrakt på hela fem album, vilket är mycket ovanligt för en så

pass ung och oetablerad artist. Hittills har två plattor kommit och jag

lyssnar just nu febrilt på den första (självbetitlade).

Här finns ett stort gäng låtar skrivna av Miris väninna Keren Peles - en

annan strålande sångerska med bl.a. den feta hiten Itay (om en herre vid

namn Itay och hans kärlekssvek) i bagaget.
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Miri Mesika innehåller lite lågmäld pop med texter om kärlekssorg och

saknad. Den inledande November är en snabbare sak och en stor favorit.

Singeln Le’Sham (vilket betyder “dit”) är dock bäst i test.

Chefredaktören i mig
1 april, 2008, 06:19 

Jag är ju som bekant ingen tv-slyna men då och då fastnar jag för något

som jag därefter följer mer eller mindre maniskt.

I somras någon gång upptäckte jag Dirt. Det var en yngling som

rekommenderade serien och jag såg första delen och var fast direkt. Jag

såg hela första säsongen under två annars så trista kvällar och jag njöt

av varenda liten sekund.

Courteney Cox är briljant som skvallertidningsdrottningen Lucy Spiller

och intrigerna/dramerna är så extrema att de förmodligen är direkt

hämtade ur vår galna verklighet. 

Dirt tog en lång paus men igår fick jag till min enorma glädje veta att

serien sparkat igång i Amerikat igen så jag såg andra säsongens två

första episoder igår kväll - och jag älskar-älskar serien! Åh! Drömmen

jag burit på i alla år: att arbeta på ett fräsigt magasin, vaknade genast till

liv igen. Hade jag haft armbågar och självförtroende hade jag gjort

verklighet av mina drömmar. Vem kan glömma fantastiska

personaltidningen TM, som jag drog igång i slutet av 90-talet? Ingen

inblandad. Faktiskt var tidningsredaktion den lek jag helst lekte som

glin, så drömmen har funnit hos mig sedan barnsben.

Jag vet bara inte riktigt vad jag ska göra med den. Ha en bra dag. Och se

Dirt.

Det händer ingenting
1 april, 2008, 09:15 

Det står still just nu. Det händer ingenting och jag har noll intressant att
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blogga om. Dagarna ser ut som följer: jobbar, åker hem, umgås med

Sebbe, somnar i soffan, går ut med Sebbe, glor, sover.

Det är TRÅKIGT.

Jag vill ha sommar och jag vill ha action. Nu!

Det mest spännande som hänt de senaste veckorna är att jag blivit av

med min ena glasögonputsduk. Det är sant - så tragiskt är det. Jag har

letat överallt men hittar den inte.

Det är min spänning det.

Jag får inte ens några roliga mail så jag har inget att återge. Träffar inga

kul människor ute heller. Jag har redan träffat dem alla. Stockholm är

slut. Nya vindar, tack.

Ett småkul mail fick jag för ett tag sedan. Tror ej jag har delat av mig av

det ännu. Det kom från en ABCDE F-kändis som var lite inne och cool i

slutet av 90-talet. Vi kurrade lite en gång och gick på hans d-kändisfest

på ett b-hak på Sveavägen (numera en sportbutik) men det mindes han

uppenbarligen inte då han skrev: “du verkar vara en kul kis”. “Varför

ringde du aldrig tillbaka då?” svarade jag.

Så sabbade skivbolaget X
1 april, 2008, 13:36 

Idag släpps Kylies album X i USA. Ni minns nog min rejäla nedräkning

till originalsläppet i november - med stor glädje och passion recenserade

jag låt efter låt och sedan blev det tyst. Väldigt tyst. Kylies skivbolag

har för vana att sabba det mesta.

Först och främst släppte de fel leadsingle. 2 Hearts blev som väntat

ingen superhit. Fel nummer två var att vänta i evigheters evighet innan

uppföljaren kom. Inte nog med att den släpptes på tok för sent - det var

ett himla dividerande om vilken låt det skulle bli.

 

Som levde vi på 80-talet valde bolaget till slut att släppa en låt i

Storbritannien (Wow), en annan i övriga Europa (In My Arms) och en
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tredje i USA (All I See). Det funkar inte så (längre). I dessa internettider

sitter folket inte tålmodigt och väntar på att supersingeln ska gå att köpa

som download eller i butik utan de laddar ner den illegalt (när den sedan

väl släpps är den yesterday’s news och de köper den inte över huvud

taget. En och samma singel ska - globalt - släppas vid samma tidpunkt,

för fasiken! Skärpning!

 

Istället för att släppa 2 Hearts som leadsingle (låten hör inte ens hemma

på albumet, den passar helt enkelt inte in) borde In My Arms fått

promota albumet. Som uppföljare borde vi fått The One (klassisk

Kyliepop!) och som singel nummer tre Wow. Som eventuell fjärdesingel

hade All I See funkat fint (speciellt som sensommarsingel). 

Jag behöver inte revidera min recension av X nämnvärt men jag kan

tillägga att jag idag tycker bättre om No More Rain och All I See än jag

gjorde då.

Leve Kylie.

Död åt hennes värdelösa skivbolag.

Ingen ordning i världen
2 april, 2008, 06:22 

Det är ta mig tusan ingen ordning i världen när min vän den

ensamstående (mycket barnfria) homosexuelle 35-åringen ligger däckad

då han utsatts för dagisbaciller (sådant där som mammor alltid gnäller

om).

Inte nog med det. Jag, JAG, lider fortfarande av min idrottsskada. Låt

oss smaka på ordet: IDROTTSSKADA. Att jag någon gång i detta liv

skulle råka ut för en sådan är så absurt att orden uteblir.

Jag är idrottsskadad. Jag rör mig i långsam takt för att låta foten vila så

mycket som möjligt.

Världen är sannerligen upp-och-ned-vänd.
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Vad är det med dessa okopplade hundar?
3 april, 2008, 07:33 

Varför envisas vissa hundägare med att inte koppla hunden på ställen

där hunden ska hållas kopplad? Exempelvis i mina kvarter. För att ta sig

till den så kallade Hundängen (stor, grön äng där hunden får springa

fritt - även populärt picknickställe sommartid) måste man gå igenom

mitt bostadsområde och redan där släpper de sina bestar fria.

Igår exempelvis var jag och Sebbe ute och småstrosade i solskenet och

från ingenstans kom en hund flygande i full fart mot oss. Mycket

otrevligt. Ännu otrevligare var det då hundägaren inte syntes till. Jaha,

vad ska jag göra nu - ta ansvar för denna hund och se att han kommer

dit han ska? Det visade sig att ägarinnan var den mobilpratande subban

som gick framför oss. Hon gick, och jag skojar inte, säkert en kilometer

utan att en enda gång vända sig om och se vad hunden hennes (som var

mycket rar kan jag inflika) hade för sig. Till slut tog den lurviga

varelsen ett skutt ut på en gräsmatta och sprang sin kos. Sebbe och jag

fortsatte gå. Då, till slut, vände ägarinnan sig om och började ropa på

sin hund som efter många om och men kom tillbaka. 

Det är för övrigt dessa hundägare som inte plockar upp efter sina

hundar. De har ju ingen koll på var och när dessa uträttar sina behov.

Jag funderar i och för sig starkt på att i anarkistisk anda sluta plocka upp

efter Sebbe i denna rent ut sagt förjävligt sopiga stad. Jag menar - orka

gnälla över en hundbaja som bryts ner på ett kick, när det är någon

hynda som ställt en tv-apparat två meter bort.

Det är även komiskt med dessa föräldrar som smäller upp lappar med

budskapet “städa upp efter din hund - våra barn trampar i bajan” för att

sedan när fredagskvällen är här och pilsnern glidit ner längs strupen

gladeligen krossa flaskor här och var.

Det finns tack och lov fler välartade hundägare än motsatsen. De har

stenkoll på sina okopplade hundar och ser de en annan hundägare

komma strosande håller de hunden sin på plats och frågar om den får
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komma och hälsa, ty det finns en miljard anledningar till varför det inte

skulle passa sig (traumatiska upplevelser, ett tåg att passa, loppor… you

name it).

Som hundägare vet jag att det är väldigt trevligt att ha hunden

okopplad. Det känns bra. Men det passar sig inte i bostadsområden.

Jag säger som Bon Jovi: You give love dog owners a bad name.

Jag såg en man
3 april, 2008, 12:32 

Jag kastade en blick på gatan utanför och fick syn på en attraktiv man.

Han försvann runt hörnet så jag rusade in i ett annat rum för att få se

honom en gång till. Han var lång och smal och hade vattenkammat

mörkt hår och skäggstubb. Hans kläder var svarta och satt bra. Han bar

en vit, ganska stor, damig väska. Honom vill jag ha. Och lite som han

vill jag se ut i sommar. Mitt hår ska vara längre dock. Och

välbalsamerat. Men lika fint kammat.

Sluta vänta, börja vara
4 april, 2008, 08:04 

…Och en blir tröttare för var dag som går.

Nåväl.

Igår kväll släpptes äntligen Madonnas nya video. Som vi har längtat!

Jag är nöjd med klippet även om det inte var så revolutionerande som

jag kanske hoppats. Madde är dock snyggare än någonsin (som vanligt).

Igår kom jag på varför jag alltid blir på så dåligt humör när jag och

Sebbe nästan är hemma efter att ha varit ute och promenerat. Mycket

djupa tankar! Detta är något jag funderat mycket på de senaste veckorna

eftersom jag undrat vad det är som gör att sinnesstämningen skiftar så

radikalt då jag först strosar runt och njuter av naturen och sedan blir jag

plötsligt stressad och sur och vill vara hemma.

När vi svänger in på hemgatan är jag mentalt redan hemma, dvs. jag
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slutar vara där jag faktiskt är rent fysiskt (dvs. i nuet). Då blir jag på

dåligt humör så klart - en kan ju inte vara glad när en inte är där en vill

vara. Därför har jag taggat ner lite nu. “Åh, vilket fint träd”, tänker jag.

“Åhå! Vad är det för färg på det där huset egentligen?” (Snart hemma,

snart hemma!) “Så vacker himlen är ikväll!”

Ja, jag kämpar med att leva i nuet. Det är bra. Jag vill känna det varma

vattnet rinna längs mina händer när jag tvättar dem (istället för att tänka

på vad jag ska göra efter jag lämnat badrummet). Jag ska försöka sluta

vänta och börja vara!

Ja, detta var dagens djupa tankar. Nu ser vi på video och sedan arbetar

vi. Bara två dagar kvar tills jag får sova. Men jag njuter av det som är så

länge.

Hunk
4 april, 2008, 10:58 

Ojoj. En 30-årig (!) snygg (!) blatte (!) skriver till mig idag. Jag blir

alldeles nervös!

Jag vaknade av att någon rumlade runt i källaren
5 april, 2008, 07:55 

Arbetsdag 6/7 är här och jag sitter med trötta ögon på arbetsplatsen.

Natten var dramatisk! Sebbe väckte mig vid tretiden och sa “morr”,

vilket betydde: “vad är det för liv ute på gården!?” Jag hörde röster och

gick och tittade. Såg skuggor nedanför mitt vardagsrumsfönster. Någon

gick in i källaren. “Är det någon som bryter sig in?”, undrade jag och

kände lite panik komma krypande. (Efter den där gången då ett par

karlar bröt sig in på jobbet när jag satt ensam där en morgon är jag lite

extra känslig på denna punkt.) Det rumlades runt i källaren men

plötsligt blev det tyst. Jag gick och lade mig igen. Höll på att somna då

oväsendet började igen. Vid det här laget var jag förbannad och
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bestämde mig för att gå ut och ställa mig på balkongen och vråla om jag

såg någon huligan där nedanför. Källardörren öppnades och ut lunkade

en packad/drogad man. Med stapplande steg gick han. Tror han hade en

telefon tryckt mot örat. *Puh* Det var nog bara någon som blivit

utslängd av kärringen och nu dividerade han om hur han skulle få

komma hem igen.

Fast vad vet väl jag. Huliganer finns överallt. Jag är skeptisk mot allt

och alla. Jag är framför allt skeptisk mot människor som är ute på stan

vid halv sjutiden på lördagsmorgonen om de inte släpar på en resväska.

De kan ju vara på väg till jobbet som jag själv men det är de sällan då

de bara driver runt. De är säkert ute på dåligheter.

 

Vad har mer hänt sedan sist?

Jo, låt mig berätta att hunddramat fortsatte igår då jag och Sebbe njöt av

tystnaden och den ljuva naturen i vår vackra närförort. Vi såg en kvinna

med två kopplade hundar och fyra okopplade. “Bad news”, mumlade

jag för mig själv innan vi pinnade vidare. Jamenvisst. Helt plötsligt, mitt

där i tystnaden, hörde vi ett väldigt aggressivt morrande en meter

bakom oss. Både Sebbe och jag hoppade till då vårt dagdrömmeri om

fred i mellanöstern fick ett abrupt slut. Så klart var det en av de fyra

hundarna som sprungit iväg och nu trakasserade oss. Hundägarinnan

kom flaxande med näven i vädret och aggressiva ord flygande ur den

inte så välvårdade truten. “Men koppla hundarna då, subba”, ville jag

säga, “du kan knappast hålla koll på dem alla”, men jag sa inget. Jag

vände mig om och strosade vidare med Sebbe vid min sida. Fåglarna

sjöng och solen värmde skönt. Allt blev åter fridfullt.

 

På kvällen var vi ute igen. Solen hade hunnit gå i moln och vi tog

rundan vi brukar ta kvällstid. Vi gick igenom en park som ligger vid två

fina hus. Ni vet, sådana där fina hus med skyltar på gräsmattan:

“förbjudet att rasta hund och katt här”. Det är lite som “håll skiten borta
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från vår gräsmatta men vi kommer så klart och skiter på er gård”.

Samma sak som med rökvagnarna på tåget, på den tiden de fanns. De

posha rökarna satt på den rökfria avdelningen men gick sedan och

ytterligare förgiftade dem som inte fick plats någon annanstans än på

rökavdelningen.

Patetiska människor, säger jag. 

Jag sa häromdan att jag funderar på att sluta städa efter min hund pga.

allt skräp som ligger överallt. Jag är ju tyvärr inte så tuff men jag har

börjat med en kupp istället! När Sebbe går på toa på ett ställe där jag

faktiskt inte måste plocka upp, men gör det för allas trevnad ändå, gör

jag inte det längre. Jag plockar upp något annat istället. Något värre.

Igår: en tändare. Idag kanske det blir en flaska eller ett batteri. Jag tror

det är bra för min karma.

I need all the help I can get.

Nu kom jag av mig en aning. Det jag egentligen skulle säga var att i den

där parken hörde vi plötsligt klirrande påsar och när jag tittade upp såg

jag tre homomän. Jag kände väl igen två av dem. En av dem var en

hunk jag talat med någon gång för många år sedan. Tror inte han känner

igen mig längre. De var festklädda och glada och gick in i ett högt, högt

hus där det vankades partaj. Lite sugen blev jag så klart (på att både

festa och hångla) men jag gick hem och lade mig istället. Det blev dock

bara ett par timmars sömn på grund av huliganen (?) i källaren. Jag

kunde så klart inte somna om efter det dramat utan låg och lyssnade på

80-talsballader istället.

En sån lördag
6 april, 2008, 10:39 

Igår efter jobbet mötte jag Hundvakten och Sebbe och tog en rejäl

vårpromenad. Därefter stod jag i köket och svängde ihop en sallad.

“Sebbe har en fästing”, skrek Hundvakten. “Åh nej”, flämtade jag, “Om

jag håller i honom - vågar du ta bort den då?” Det gick bra, fick jag
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höra. Efter många om och men fick vi loss saten. Den lämnade en knöl

och vi var lite oroliga men efter lite googlande och samtal med andra

hundägare fick vi lugnande besked. Knölen försvinner efter ett tag. Jag

hoppas de har rätt. Sebbe är hursomhelst sig själv och mår finfint.

Efter middagen sov de båda i bingen medan jag tittade på Diet Doctors

på TV. Jag blev MYCKET upprörd. En kvinna åt choklad till frukost

och var fet som få, tappade håret, hade hemska utslag och efter några

veckor av normal kost sa hon: “jag hade ingen aning om att vad vi äter

påverkar så mycket”. Hon var 35. Och så blåst. Jag blev arg. Vad är det

för fel på folk?

Klockan 22 denna lördagskväll gick jag och lade mig. Sebbe var

nybadad och fin och hade fått sin “mot loppor och

fästingar-behandling” och sov redan tungt. Det var en fin lördag som

kändes som en torsdag.

Introducing: Milli
7 april, 2008, 11:28 

Hej små raringar. Det är måndag för de flesta men lördag för mig. Sitter

nyvaken och nypromenerad och dricker kaffe med sojamjölk och tänkte

ge vika för kraven som strömmade in i inboxen igår: “visa din

backslick”, skrev de. Jag råkade nämligen nämna att mitt hårsvall blivit

så pass långt att en backslickfrisyr inte är omöjlig att få till (även om jag

döljer svallet under en keps eller mössa större delen av dygnet). 

Min Dynastininspirerade frisyr gav mig som glin smeknamnet Blake.

Det höll tack och lov inte i sig så länge.

I övrigt har jag sedan jag var noll år gammal gått under namnet Milli.

Det sägs härstamma från min ordning-och-reda-nerv, då “Milli”

kommer av ordet “Millimeter”. Min familj och min släkt kallade, och

kallar än idag, mig för Milli.

Har/hade ni något läckert smeknamn? Berätta!

Spansk disko VS estnisk klassisk musik
8 april, 2008, 11:27 
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Min “söndag” har inte börjat så bra. Okej, detta är petitesser i det stora

hela, men ändå…

För några veckor sedan beställde jag min spanska favoritbrud Marta

Sánchez senaste platta på Amazon. Detta är det enda av hennes album

jag inte har i min samling och i morse vaknade jag av en duns på

hallmattan. “Hurra”, skrek jag. “Marta är här!” 

Jag slet upp paketet för att njuta av den ljuvliga, färgglada

omslagsbilden… men fick till min fasa istället se ett helvitt, fult omslag

till en estnisk symfoni-CD. Mycket upprörande! Vänligen ge mig vad

jag betalar för! Jag är inte på humör för estniska klassiska tongångar!

Jag kräver spansk disko!

Marta Sánches blev min favvobrud när jag var i Spanien första gången

som 19-åring. Jag hälsade på min hunk Antonio och Marta, som tidigare

varit sångerska i popgruppen Olé Olé, hade nu en hit med Desesperada

från hennes nysläppta solodebut Mujer.

Vi kilade till El Corte Inglés och inhandlade plattan som på många vis

numera påminner mig om en kärlekshistoria från en svunnen tid.

När jag nu försöker återuppleva detta vackra får jag istället estnisk

klassisk musik i lurarna. Är det rimligt? Är det ett tecken på att

a) jag borde åka till Estland

eller

b) jag borde låta det förgångna vila?

Åh, whatever. Jag ville ju bara lyssna på lite spansk högkvalitativ

diskopop, för tusan!

Vad vill du?
9 april, 2008, 08:45 

Jag läste någonstans om nån karl som slutade försöka vara kung över

sitt liv och istället frågade Livet “vad vill du ha mig till?”
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Då föll allt på plats.

Så nu frågar jag Livet: VAD SKA JAG GÖRA? VAD VILL DU HA

MIG TILL?

Känner mig värdo just nu.

Lagom bra på det mesta men helt överflödig och icke det minsta

betydelsefull.

SÅ VAD HAR DU FÖR PLAN FÖR MIG?

Vänligen säg det rakt och mycket TYDLIGT! Jag orkar inte med subtila

spel. 

Och så undrar jag lite: när vet man att man ska ge upp något? Jag vet

inte jag. Det här med att försöka få till ett så kallat kärleksliv kan jag ju

ta och lägga ner här och nu. Det går bara inte. Inte i den här staden det

här landet i alla fall. Alla är tokskraja för allt som känns. De är enbart

på jakt efter bekräftelse. Alltid är gräset grönare och allt det där. Blä! I

give up. Jag tänker inte lyfta ett finger på den fronten. Finns det ens

några välmående monogama kärleksrelationer i den här staden? Alla

bara gnäller och gnäller och är så uppenbart tillsammans med någon 

bara för att. Inga halvdana förhållanden för mig tack! Jag accepterar

mitt öde och sitter hädanefter hemma med min hund. He’s no player,

you see.

So long, suckers.

Update: Och när det plingar till i inkorgen och man tror att man blir

uppvaktad är det mail som detta:

hi my dear ,am call ERNEST and also from GHANA .am looking for

serious gay which we can live together with the rest of ourlife….or u

can call me on my phone number is 00233245664548…….or u can add

me in ernestdjan@yahoo.com so that we can chat more to know each

other well.

FUCK YOU ERNEST FROM GHANA.

REA! REA! Allt ska bort!
9 april, 2008, 11:12 
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Åh, ni vet hur skönt det är när man burit på något väldigt, väldigt länge.

Man går runt och böjer rygg och kan knappt andas. Vecka ut och vecka

in håller det på. Till slut känner man att man inte längre kan leva om

man inte får ur sig eländet.

Och så sätter man sig ner. “Det är ett par saker jag måste berätta”, börjar

man och pejlar av läget. När man hajjar att man har en riktig lyssnare

framför sig fortsätter man och lägger alla korten på bordet. Allt ska ut,

“alla ska med”. Man blir svettig under armarna och röd om kinderna.

Man har så mycket att säga att man snubblar över orden. En miljard

stavelser ska ut ur den trånga lilla truten på en och samma sekund. Man

drar efter andan, tar en paus. Rättar till luggen och fortsätter. 

Det är så skönt efteråt. Jag lovar att det syns på vågen! Man går ner i

vikt av att lätta sitt hjärta och en gång per tio år blir allting bra igen.

Talk, bitch
9 april, 2008, 13:14 

Jag älskar när jag är pratsam. När jag lyckas kallprata. Det är så lustigt

hur rediga människor verkligen lyssnar då. Även om snacket saknar

poäng, mening och mål.

Words don’t come easy, ni vet.

I garderobens gömmor
10 april, 2008, 07:35 

Igår gläntade jag på garderobsdörren och tittade ut längst där inne fann

jag två enorma mappar med diverse tidningsutklipp + posters. Jag slog

mig ner på golvet och bläddrade frenetiskt bland mina fynd. Bl.a. fanns

extremt många popaffischer från tidningen Okej, som jag naturligtvis

prenumererade på när det begav sig, och jag hittade en väldig massa Lili

& Sussie-posters. Sebbe var mycket intresserad så klart.

Titta nu alla i gardeoben/klädkammaren/förrådet! Ni kommer finna en

massa kul saker ni inte kom ihåg att ni hade.
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Jag skrev för ett tag sedan att jag har svårt att må bra när jag vet att

någon annan inte gör det. Ett konkret exempel fick vi i söndags då

tioåriga Engla försvann. Ja, det låter även denna gång mycket

pretentiöst men jag kände att hur skulle jag nu kunna njuta av mina

lediga dagar? Hur kan jag sitta och gnälla över någon petitess när tösen

kämpar för sitt liv (?) och hennes nära och kära är utom sig av oro? En

kan ju bara föreställa sig vanmakten.

Det blir extra påtagligt när det händer så nära, rent geografiskt. Dock

måste jag påpeka att jag även i detta nu mår lite dåligt när tanken slår

mig att just nu råkar Haykolina i Armenien illa ut och om ett par timmar

blir lilla Gittan i Tyskland mobbad när hon går till skolan.

Det påminner mig om ett besök hos psyko:

- Vad är det som gör dig deprimerad?

– Titta ut genom fönstret.

Det säger allt.

Update: För övrigt är hela grejen med Engla konstig. Vilka är oddsen

att någon just där och då har lust att testa sin nya kamera? Och råkar

fota henne? Och en efterföljande bil? Som dessutom tillhör en

sexförbrytare. Konstigt, konstigt. Och mycket tragiskt. Det gör ont i

hjärtat.

Nu ska jag ta mig samman och hämta mer kaffe. Därefter ska jag på

begäran skriva ner saker att ta upp på eftermiddagens möte. Arbeta. Åka

hem till Sebbe på lunchen. Jobba. Gå på möte och föra protokoll. Åka

hem. Sova.

Hoppas ni får en solig dag (i sinnet).

Så går det med grabbarna
10 april, 2008, 08:28 

Ännu ett lysande exempel på min kärlekslycka:

Jag hade kontakt med någon (som jag verkligen inte brann för, men
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tänkte ge en ärlig chans).

Efter att ej ha hörts på fem dagar mailade jag och frågade hur livet var.

Han svarade: “Jodå, det är bra. Jag ska just gå på date”. Jaha.

Godmorgon, är du riktigt vaken än?
11 april, 2008, 07:35 

God morgon, solstrimmor!

Fredagen är här och jag bjuder friskt på morgonens konversation med

kollegan N19:

N19: Ja, hur gick sjudagarsveckan förra veckan?

Kim: Jodå, den gick bra. En är ju inställd från dag 1 och räknar sedan

ner. Och nu får jag min belöning i och med att denna vecka för mig är

en tredagarsvecka.

N19: Sant! Vill du sätta dig ner och ta över?

Kim: Ja, tack! Ivrig som jag är att kicka igång fredagen!

Solskenshumör med andra ord!

Har dessutom sparkat igång vissa nya rutiner här på kontoret (vem var

hjärnan bakom dem, tror ni? *Woohoo*) och allt känns på ett

professionellt plan bättre än på många herrans år.

Det är bara det där privata kvar… Igår kväll fick jag ett mycket fint mail

som inleddes med orden “hello beautiful”. Det var ju trevligt. Synd då

att avsändaren bor i Skåne. Det hade jag så klart kunnat ta (been there,

done them that), men det framgick snart att han nästa månad flyttar till

bloody Shanghai… Så jag lade ner projektet på studs.

Nu gör jag som igår: hämtar mer kaffe och jobbar undan dagen. Jag är

sugen på ett stort glas rött. Kanske lider jag av järnbrist.

PRO ogillar att apoteket mister sitt monopol.

Surprise.
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Jag tycker om förändringar. Det blir sällan sämre (förutom när

Freddan & Fiffi får fria tyglar).

Breaking News
11 april, 2008, 10:25 

Vi är många som undrat var Carola gömmer sig efter MF-dramat.

Jag kan nu avslöja sanningen.

Carola gömmer sig i Israel, rapporterar mina judiska undergroundkällor.

Alla hotell i Tel Aviv är bokade pga. högtidligt firande så Carro bor hos

en schlagergrabb (ev. fjolla - låt mig återkomma).

Hon kommer stanna där “ett par dagar till”.

Update: Hahaha. Hahahaha. Ja. Han är schlagerbög. Carro bor hos en

schlagerbög.

Dagens mail
12 april, 2008, 12:48 

Jag är borgerlig, jag äter kött, jag avskyr Madonna och Kylie men jag

kunde ändå inte låta bli att flirta med dig.

/Man, 28, Sthlm

Svar: Du är ung och har många år på dig att ändra uppfattning om en

massa olika saker.

Om jag inte får ligga med Madonna kan jag lika gärna vara
gay (and boy, am I!)
12 april, 2008, 13:34 

Här kommer ett snabbinlägg. Jag önskar en trevlig lördag. Det är fulla muggar
här. Igår satt jag och spelade plattor och luktade på mina gamla LP-skivor
(mmm!) och tänkte på hur mycket dagens ungdom missar då de inte får se de
stora, vackra, detaljrika omslagen som var då. Nu är det ju bara små fjuttiga
minibilder i iTunes och andra mp3-butiker.
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Not good! 

Ja, sedan ville jag sitta uppe halva natten men jag somnade visst.

Ska snart lämna Sebbe hos Hundvakten och sedan ska jag förbi en

kamrat och därefter träffar vi kamrat nummer 3 på en bar för mogna,

rultiga män med hår på både ben och bröst.

De ungdomliga nattklubbarna är ett passerat stadium! Acceptera!

Det var länge sedan Madonna var bögig och hon, den största bögikonen

av dem alla (för oss som är för unga (hehe) för att uppskatta Liza och

Barbra och Judy) var nära att mista sin titel men nu kan jag

rekommendera den här trevliga intervjun. Very gay. Very very gay

icon! (Rubriken till detta inlägg får sin förklaring i intervjun!)

Ha en bra lördag!

Jag har inhandlat Red Bull för att INTE bli trött och grinig.

Öleri på björnbar
14 april, 2008, 07:43 

I lördags vaknade jag sent, sent och pulade i hemmet innan jag åkte och

lämnade Sebbe hos Hundvakten. Tog tuben till kamrat 1 och

småpratade om livet och åt god mat och såg tre avsnitt av Dirt. Och

drack rött. Därefter bar det av till björnbaren.

Jag hade inte varit där på några år så jag visste inte riktigt hur jag skulle

bete mig men lite småtipsy är livet lättare att leva. Vi klev in, hängde av

oss och gick ner för den smala trappan som leder en först till en liten

matsalsdel. Längre in i lokalen finns en smal bar och där fann vi kamrat

2. Det blev öldrickande, prat, hänga gubbe och span. Mycket trevligt.

Snart dök kamrat 3 upp med två för mig okända gossar. Ja, de är alla

mer eller mindre tonåringar och älskar livet. Det kan vara rätt

inspirerande att hänga med ungtuppar då deras livslust smittar av sig en

smula.

Kamrat 2, som är härligt nyförälskad, blev inte jättelångvarig och till

slut var det bara jag och kamrat 1 kvar. Vi hängde i den smala baren



84
 

pratade musik. Jag småskvallrade även med den transsexuella

barbruden, som till min stora förvåning arbetade i baren, som jag känt i

många, många år, men aldrig umgåtts med.

Kamrat 1 var mycket sugen på en hunk men jag var mer intresserad av

hans polare som sanna mina ord var en redig daddy (väldigt mycket

ögonspel*).

Plötsligt sa kamrat 1: “titta inte till höger”, men det gjorde jag så klart

och fick se Z komma trippande. Det visade sig att han var där med sin

nye karl. Alltid har de en ny kärlek.

Nåväl.

En av bartendrarna var mycket intresserad av mina björniga attribut**

och han meddelade detta varje gång han passerade mig i den smala

baren. Trevligt med lite uppskattning faktiskt. Även om den är köttig.

Plötsligt slog klockan 01 och det var dags att stänga butiken och gå

hem. 

Jag lärde mig att alla de där människorna som var ute i svängen för tio

år sedan och sedan spårlöst försvunnit hänger på björnbaren. Det gjorde

det hela lite hemtrevligt och gav mig flashbacks.

Ja, jag kommer nog börja hänga där.

Lite mindre glam, mycket mer hjärta.

* även på t-banan hemåt.

** jag bar en v-ringad, svart t-shirt.

Dagens mail
14 april, 2008, 09:27 

Spam kan faktiskt vara underhållande.

Massive 9 inches.

Every woman needs a man who measures up with a massive rod.

Måndag - den nya vilodagen
15 april, 2008, 07:43 
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Eftersom måndagar är rätt tradiga och lite lätt ångestframkallande

tänkte jag bjuda på mina goda tips för att hålla humöret uppe under

kommande måndagar. Gör som jag gjorde igår:

* Maila en vän du bara kan vara med. Utan krusiduller.

* Skriv: jag är sugen på mat, vin och girltalk. Du kommer garanterat få

ett svar i stil med: “fixa maten så tar jag med mig vinet”.

* Kvällen tillbringar ni tillsammans i soffan. Ni äter god mat, dricker ett

par glas rött och småpratar (”gissa vem jag såg på väg hit! Han som

flirtade med dig online för ett tag sedan. IRL är han rultig, tunnhårig

och har dålig hy”).

* Därefter ser ni fem avsnitt av er favoritserie. I vårt fall blev det DIRT.

* Ni får för er att ni är sugna på glass och passar på att inhandla ett

paket när ni är ute med hunden.

* Oops! Ni spontanköpte chips också.

* Frosseri, frossera.

Vips visar klockan läggdags och helvetesmåndagen är över och dagen

blev oändligt mycket trevligare än du någonsin kunnat förutspå. 

Ett tips bara.

Gårdagen var väl inte särskilt eggande
16 april, 2008, 07:32 

Vad har hänt sedan igår?

Efter en ovanligt jobbig och irriterande dag (med vissa soliga inslag)

åkte jag hem och var fruktansvärt trött. Efter promenad och bus lät

Sebbe mig sova en kvart. Därefter åt vi makaronlåda (pasta, vegfärs,

lök, ägg/mjölk/kryddor, ost) och på kvällskvisten tog vi en extra lång

promenad (jag lyssnade på American Life-skivan).

Vi gick en runda vi inte gått sedan i höstas eftersom gång- och

cykelbanan plötsligt stängdes av och grävdes upp. Igår var den igång

igen och vi njöt av att

a) området nu var rejält upplyst

b) ca tre meter intill vägen vad plattad med marken och träden var borta,

vilket betyder att skogen intill plötsligt är betydligt längre bort så det



86
 

känns tryggt att gå där (en är ständigt rädd för huliganer). Det var en

skön överraskning. Hurra för Stockholms stad.

Kom hem. Duschade. Sebbe lade sig. Jag chattade och blev bjuden till

Brasilien (woohoo!) och vips var det läggdags.

Så såg min spännande tisdag ut. Nu ser jag fram emot att få arbeta med

Gucci, äta en banan och ett päron och så ser jag fram emot en ledig, 

lugn helg. Inga barer den här gången.

Tönterier
16 april, 2008, 10:41 

Läste just om Backstreet Boys-grabben som blev utkastad från

wannabekrogen The Lab igår (pga. klädseln). Det fick mig att tänka på

en bekant vars karl blev avvisad från Patricia (en söndag!) för att han

bar kamouflagebyxor.

För er som ej vet: söndag på Patricia=gaykväll och militärklädsel=very

gay.

Åh, vad jag hånler åt detta tönteri. Jag skulle aldrig gå tillbaka till en

krog jag blivit avvisad från.

Powernap
17 april, 2008, 08:07 

Nu är jag så där trött igen. Sover dåligt och lite längtansfullt. Det slutar

med att jag tar en powernap på jobbet och blir fotograferad av mina

kollegor.

Jag har dessutom ont överallt: vänster fot, höger knä (kroniskt), allra

längst ner i ryggen, hela övre delen av ryggen, höger axel. Jag vaknar

mitt i nätterna av att jag har ont. Allt började när jag började idrotta. Jag

ska nog aldrig mer idrotta. Idrott är en myt. Motion är en myt. Allt går

åt helvete och du får ont i kroppsdelar du inte visste du hade. 

Jag har svårt att andas också.
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Vilket ger mig panikkänslor.

Även heteropar får mig att lyfta på ögonbrynen
17 april, 2008, 09:55 

Jag såg ett väldigt roligt par idag. Han såg ut som 12 (jag skojar inte)

(okej, max 15) och hon såg ut som en oerhört dominant butchflata. Ca

42. Eller sliten 30-åring. Kort, aggressivt hår och iklädd blåställ.

De kelade på tuben. Sedan gick hon till byggarbetsplatsen.

Han gick till mellanstadiet skolan, tror jag.

De har nog ett väldigt eldigt sexliv.

OMG.

Han på alla fyra. Hon med verktygslådan i näven.

Gött!

Nikoslynans bekännelser
18 april, 2008, 07:46 

Vad har jag gjort? 

För ett par helger sedan var jag mycket uttråkad. Så fort jag kom hem

och konstigt nog inte alls såg fram emot ledighet fick jag den briljanta

idén “jag röker ikväll!” så det gjorde jag. 17 cigg på en kväll (jag

slutade röka 8 oktober 2000). Det var mycket otrevligt. Efter två cigg

fick jag ont i bröstet och andningen pep. Jag har ju astma, vet ni.

Hursomhelst. Därefter var jag nikofri ett tag. Eftersom det nikotinfria

“snuset” Onico var slut köpte jag på min hunkige blattekioskgrabbs

inrådan XQS. Det var rätt smarrigt och smakade godis. Eller socker

snarare. Dessutom glittrade det (se bild)! Det glittriga är säkert socker.

Det innehåller aspartam också, vilket inte är så bra.

Igår var jag både extremt trött och på dåligt humör och dessutom skulle

jag på mycket viktig utbildning på jobbet så jag tackade ja då min

lesbiska kollega “N19″ bjöd mig på en (svag) cigg. Jag gick ut och
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rökte och skämdes lite. Som tur var träffade jag ingen jag känner. Jag

blev lite hög och vimsig men jag var lugn och skärpt när jag gick på

min utbildning.

Nu blir det inget mer rökande. Jag lovar. Det är äckligt och farligt!

Rysligt!

Eftersom det är fredag har jag…
18 april, 2008, 11:36 

…mitt finspänne i håret! Till kollegan Guccis enorma förtjusning.

Hemma har jag även ett med röda juveler. Och 50 sådana där diskreta

bruna (inte alls fredagsfina!).

Men ååå!
18 april, 2008, 12:56 

Här bjuder jag glatt på godsaker.

Städerskan höll på med sitt inne på kontoret så jag kunde inte sitta och

jobba. Jag gick och ställde mig framför spegeln i hallen och poserade.

Så där som man kan göra när man är ensam. Det var bara det att i det

fönsterförsedda rummet intill stod en karl och iakttog mig. Jag låtsades

inte notera honom och började bläddra bland några papper jag fann.

Mycket jobbigt. MYCKET. Avslutningsvis låtsades jag skriva ut

någonting på skrivaren som stod bredvid spegeln och så tog jag en bunt

blanka papper under armen när jag gick därifrån.

Det är något med heteromän
21 april, 2008, 14:46 

Jag har nu inte bara förstått utan även accepterat att heterosexuella män

runt min egen ålder inte gillar mig. Jag vet inte varför detta är, men så

är det i regel. Jag hajar att det var därför de utsatte mig för både det ena

och det andra i mina tidiga dagar. De känner sig nog väldigt obekväma i
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min närhet. Jag är inte en av grabbarna men heller inte en på andra

sidan. I get it.

Bara för att jag inte spänner musklerna och snackar rattar och

motordrivna fordon så fort ni dyker upp betyder det inte att jag är farlig.

Jag säger: get over it. 

Jag tillägger: jag får klämma på fler brudpattar än ni. Jag gör det med

känsla och inte så där burdust och primitivt. Lär er.

Jag tillägger även: ingen kvinna har någonsin fejkat med mig. Jag kan

kvinnokroppen. Lär er.

Årets bekännelse
21 april, 2008, 18:45 

Jag pallade inte RIKTIGT för trycket.

Jag fick samtliga låtar från Madonnas kommande album i handen (eller

i datorn snarare) och jag lyssnade på två av dem + introt till en tredje.

Då höll jag på att brista i gråt på grund av att jag blev så himla lycklig

så jag stängde av och raderade filerna från min dator!

Jag ska klara detta! Bara sex och ett halvt dygn kvar tills Hard Candy

släpps och jag har förbokat både den fysiska CD:n och iTunes-utgåvan

(med bonusspåret Ring My Bell).

Jag kan kort konstatera att Madonna är min sol på den molniga himlen.

Hip hop my ass. Vi snackar 80-tal! Eller snarare 80-tal a’la 2008. Och

om jag inte hörde helt fel är Madonnas 80-talsröst tillbaka! Åh, så

underbart. Jag är så lycklig.

Musik är religion.

Madonna är den heliga ande.

Middagsbjudningarnas middagsbjudning
22 april, 2008, 07:27 

Så, mina soliga pojkar, flickor och transsexuella (både FTM och MTF) -
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nu ska jag berätta om lördagen.

Jag tog min ärtige hund i armen och så promenerade vi (jag med BWO i

lurarna) till Hundvakten, som bor 50 minuter bort. Jag ville testa min

onda häl så därför skippade vi bussen. När vi kom fram var vi 20

minuter tidiga så vi sattes i arbete i köket. Det var det värt. Med ett glas

rött i näven går ju vilket arbete som helst som en fjäderlätt dans i norska

bergslandskap. Och vilken mat sen! Hundvakten, som är en sån där

köttätare (han är faktiskt allergisk mot quorn och inte så förtjust i soja,

annars hade han gärna tagit större del av “min kost”) lagade allt i två

versioner - en köttig och en vegetarisk. Det blev orientalisk buffé

bestående av bland annat både fylld paprika (färs, lök, ost) och zucchini,

en underbar bulgurröra, inlagd kronärtskocka, ett slags panerad

fårostsbiff och mer därtill.

Det var ljuvligt gott. 

Innan efterrätten stod på menyn var både Hundvakten (35 år) och Sebbe

(2 år) tvungna att ta en powernap så jag satt i min ensamhet och spelade

pop*, tömde vinglas efter vinglas och ho*ade på nätet (utan större

framgång). Jag spanade även lite på det där bögparet i lägenheten intill.

Jag fick dessvärre inte se mycket kul den här gången, men nog

fladdrade gardinen till ett par gånger.

Efterrätten bestod av degknyten fyllda med hasselnötter och annat (tror

jag). En mycket söt men god sak. Jag är ju mer för sälta än sötma, men

smaskade gladeligen i mig ändå.

Slutligen promenerade jag och Sebbe hem - båda mycket mätta och

nöjda och med en doggybag (hihi) i näven.

Dagen efter hade jag inte ont i hälen så snart är jag på benen på allvar

igen.

Nu önskar jag en god tisdag!
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*När jag lärde känna Hundvakten 2003 hade han ca 10 cd-skivor. Nu

har han närmare 100. Jag har gjort mitt yttersta för att få honom att

förstå att musik är religion.

Sånt jag gillar och ogillar
23 april, 2008, 07:56 

Jag blev nyligen utmanad av Miss Myra. Här kommer mitt svar.

Utmaningen lyder:

Se dig omkring där hemma. Finns det något speciellt du gillar/inte

gillar hos dig just nu?

Utmaningen skickas sen vidare till tre nya.

Jag gillar det mesta i mitt hem men jag är inte förtjust i taket i hallen

(som måste, måste målas om). Det är för fult för att fotografera. Jag

ogillar även golvet - den hiskeliga plastmattan gör mig yr.

Jag gillar:

Min guldskiva för Madonnas Frozen-singel.

Lampan jag fick i inflyttningspresent (man älskar eller hatar den).

Discokulan! Så klart.

Fondväggen som jag och mitt exex målade ljuslila (min

favoritfavoritfavoritfärg).

En fågel kvittrade
23 april, 2008, 08:17 

Hört på Ystadsvägen igår klockan 16:02:

(Fyra grabbar som ser ut som 16 men förmodligen är runt 20 då de

senare nämnde att de skulle “dra till Systemet”).

– Asså, norrländska brudar är så jävla kåta på stockholmare!

– Ah, precis som västeråsare!
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– Öh! Det är så jobbigt att ligga med oskulder. Jag har varit med två. Ni

vet Millan som jag var ihop med - hon var oskuld. Så jääävla jobbigt.

Åh härregu, säger jag.

En fågel kvittrade 2
23 april, 2008, 12:31 

ICA Nära på Sveavägen klockan 12:07.

Jag står bakom en afroamerikansk man. Han är klädd i galet färgglada

kläder så man förstår (fördomsfull som man är*) att han antingen är

småcrazy eller musiker. Eller både och. Han samtalar en stund med

kassatjejen och när det sedan blir min tur säger hon glatt: Han är

musikproducent! Undrar vilka de producerar.

Jag svarar: Jaså! Hoppas det blir bra.

Hon: Vill du ha kvitto?

Jag: Nej tack, det behövs inte.

Hon: Då får jag passa på att önska en bra dag.**

Jag: Tack detsamma.

Den här tjejen i kassan är SÅ söt och verkar SÅ trevlig. Jag skulle

faktiskt kunna bli lite kär i henne! Min lesbiska kollega instämmer (för

egen del).

*För övrigt finns “fördomar” av en anledning - de är rena rama

sanningen.

**Detta sa hon även förra gången jag handlade i nämnda butik.

Hur kunde jag tvivla?
24 april, 2008, 22:43 

Som ni vet har Madonna alltid varit min main bitch. Först kom Carola

(och vi vet hur det gick), sedan kom Madonna och några år senare

gjorde Kylie entré.

Varje gång Madonna släpper ett nytt album ligger jag sömnlös och är så
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exalterad att det känns som jag går på tunga droger.

Jag är lite fanatisk, förstår jag, men det är en hälsosam kärlek och/eller

besatthet. Jag är ju knappast ute och bombar eller hugger ner folk som

inte är lika besatta som jag (lär er, religiösa fundamentalister,

sporthuliganer och andra trångsynta!).

De senaste åren har spänningen avtagit en smula pga. att låtarna alltid

läckt ut och jag hade för flera månader sedan bestämt mig för att hålla

mig på mattan och inte lyssna på några av bitarna innan plattan fanns i

butik. Jag lyckades. Nästan. Med ett återfall. Och sedan misslyckades

jag totalt.

Jag kryper till korset. Förlåt. I failed. 

Nu går vi vidare.

Jag hade inga höga förhoppningar när jag insåg att Hard Candy skulle

bli Madonnas “amerikanska album” med hip hop-producenter som

dessutom skulle rappa på några av låtarna, men jag hade fel. Hur kunde

jag tvivla? Madonna är Madonna och Madonna kan det här. Hon sviker

inte sin publik.

Jag kan dock inte förstå vad poängen är med så kallade rappare som i

tid och otid i låtar säger saker som “öhh!”, “yeah!” samt upprepar vad

huvudvokalisten sjunger, som vore de irriterande papegojor. De har inte

ens vackra stämmor - lyssna bara på She’s Not Me. Han låter som en

bakfull (dålig) transa. Madonna däremot låter röstmässigt skivan

igenom som hon gjorde på 80-talet - och jag älskar det. Tänk rösten i

låten Who’s That Girl.

En härlig sak med så gott som samtliga låtar är att när man tror sig veta

hur de är strukturerade händer det något tokigt. Man blir ständigt

överraskad.

Jag är sammanfattningsvis positivt överraskad av detta album. Jag

älskar Madonna. Hard Candy belönas med fyra KKKK av fem möjliga.

01. Candy Shop KKKK

Albumöppnaren läckte för länge sedan (tillsammans med Beat Goes On
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) och jag var inte imponerad. Jag har börjat gilla den rätt rejält efter en

miljard lyssningar. Den innehåller många sköna detaljer som bäst

kommer till sin rätt när man lyssnar i lurar.

Tyvärr smårappar Pharrell en snutt i slutet av låten.

My sugar is raw, sticky and sweet.

02. 4 Minutes KKK

Som jag skrivit tidigare hade jag inte givit denna leadsingle en chans

om den hade kommit från någon annan än Madonna. För mycket hip

hop-sound för min smak men jag gillar refrängen och jag älskar början

av låten, just exakt där den kommer igång på allvar (i videon kanar

Madde ner längs motorhuven i just detta ögonblick).

Tick-tock-tick-tock-tick-tock.

03. Give It 2 Me KKKKK

Kommande singeln. Jag älskade den direkt. Madonna. 80-tal. 2008.

Mycket bra upptempolåt. Det där “Let my booty get down”-partiet gör

mig upphetsad. På riktigt. Kåt liksom.

I can go on and on and on.

04. Heartbeat KKKKK

Underbar 80-talsdoftande låt även här, dock med hip hop-beats.

Refrängen är mycket söt. Underbar låt!

It may feel old to you but to me it feels new.

05. Miles Away KKKKK

Här blir jag kär igen. Miles Away börjar med gitarrer som påminner lite

om Madonnas tråkigaste singel någonsin; Don’t Tell Me. Mycket fin

melodi och ljuvlig text om kärlek på distans. Förhoppningsvis singel

nummer tre - den kan lätt bli en ny The Power of Good-Bye.

You always have the biggest heart when we’re 6000 miles apart.

06. She’s Not Me KKKK

Underbar - jättelång - låt med discokänsla. Småkaxig text. Och ljuvliga

visselpipor och handklapp. När man tror att låten är slut visar det sig att

den inte alls är det - ännu ett sådant där tokigt inslag börjar istället.

I know I can do it better.

07. Incredible KKKKK

Wow! Jag älskar denna låt. Coolt klippt och skuren men fortfarande
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med en riktig melodi (som är fin dessutom). När Madonna säger “it’s

time to get your hands up” och den sköna synthsnurran kommer igång

vill jag resa mig upp och skrika “woohoo”.

And all those things that used to get to you don’t have no affect at all -

cause life is beautiful.

08. Beat Goes On KKKK

Helt olik den första versionen som läckte ut på nätet för en evighet

sedan. Jag kände inte ens igen den förrän refrängen kom. Skön låt som

tyvärr innehåller ett långt rapparti av Kanye West (någon hip

hop-stjärna, don’t know, don’t care).

On and on, on the beat goes, on and on, on the beat goes.

09. Dance 2night KKK

En lite lugnare discolåt som kräver några genomlyssningar för att

fastna. Helt okej. Refrängen är bäst.

I told you - catch me on the floor.

10. Spanish Lesson KKKK

Småtokig låt som många förmodligen lätt avfärdar. Jag gillar den dock

skarpt. Älskar “work!”-partiet. Lyssna så förstår du.

Yo te quiero means I love you.

11. Devil Wouldn’t Recognize You KKKKK

Fantastisk halvballad! Underbar! Vacker men inte trist. Klassisk men

modern. Den sägs påminna om Justin Timberlakes Cry Me A River men

jag kan inte uttala mig om saken då jag faktiskt aldrig hört hans låt.

Kanske albumets bästa stund. Jag ryser!

You’re pushing me right down to the floor, I should just walk away,

over and over I keep on coming back for more.

12. Voices KKKK

En mörk låt med rader som Who is the master, who is the slave och Are

you walking the dog or is that dog walking you. Mycket bra. En nästan

lika bra albumavslutare som Like It Or Not på förra albumet 

Confessions On A Dance Floor.

First you say you love me, then you wanna leave me, then you say

you’re sorry, you play the game so well.
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Wild and crazy!
25 april, 2008, 08:36 

Jag med busig blick till kollegan N19 medan jag sträckte mig efter

sockret: På fredagar har jag socker i kaffet!

Hon: Jaså!

Det värsta är att jag var allvarlig. Jag tycker det är ett jättehärligt sätt att

toka till det på.

Sånt jag minns
26 april, 2008, 08:58 

Kommer ni ihåg att Vogue floppade i radioprogrammet Metropols

“Flipp eller flopp”?

Det gör jag.

Den fick en flipp och två floppar!

Bacon bacon bacon
28 april, 2008, 12:07 

För drygt ett år sedan bloggade jag om hur glad jag var att jag funnit

vegetariska “baconbitar” i affären.

I fredags var lyckan total då jag för första gången hittade vegetariska

“baconskivor” i samma butik.

Jag har ju varit vegetarian fullt ut de senaste tolv åren ungefär och som

jag skrivit tidigare: det enda jag saknat har varit just bacon. Sältan!

Fettet! Knapert! Nu är jag äntligen tillfredsställd.

Jag handlade ett paket och eftersom det var lönedag skulle jag laga

vegoburgare till middag. Det är en tradition jag har (ganska ny, men alla

traditioner börjar ju någon gång). En god vän till mig äter tacos varje

fredag. Jag tycker det är så gulligt. :)
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Min fräsige vän Eurodarling kom förbi och satt i soffan och lyssnade på

Hard Candy medan jag stod i köket och stökade. “Det luktar bacon”, sa

han. “Hurra”, svarade jag. “Hoppas det smakar så också”.

Och det gjorde det.

KIMMANS VEGOBURGARE 

* Onyttigt vitt hamburgerbröd (den stora modellen)

* Fet hamburgersås

* Röd lök

* Tomat

* Smörgåsgurka

* Vegoburgarbiff

* Två skivor vegobacon

* En massa sallad (olika sorter)

* Cheddarost

Servera med potatis tillagad på valfritt sätt. Denna gång blev det

Crisscuts.

Dagens mail
29 april, 2008, 00:47 

Dagens mail:

Vill du se en kuk?? 

/Man, 52, Båstad

Svar: Jag tittar redan på en.

Maj börjar med drama för dig
1 maj, 2008, 08:12 

God första maj!

Sitter och ugglar på jobbet. Stan ligger öde, sånär som på några festliga
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människor som är på väg hem. De vinglar från sida till sida på

trottoaren och trampar nonstop i spyor. Vissa är sura för att de inte fick

något i murran och slår sönder skyltar och fönster. Kanske slår de ner

någon stackare som helt oskyldigt är ute och rastar hunden.

Snart vaknar du. Bakis och skakis. Pengarna är slut och månaden har

bara börjat. Och var ligger mobilen? Glömde du kreditkortet i baren

eller tappade du det i taxin? Varför är dina byxor alldeles leriga? Gör

det inte lite ont i vänster arm? Och herregud - vem är det som ligger

bredvid dig i sängen? Du ser bara ett stort burr på kudden. Vad är det

som ligger på golvet? Trasiga, använda kondomer. Bra försök, hjärtat.

Skönt att jag slipper det där dramat just den här morgonen. Igår kväll

var jag hemma med Sebbe och Hundvakten som kom över på middag.

Såg Dallas. Surfade. Sov. Det eldades i närheten av hemmet. Ett band

spelade så det ekade mellan husfasaderna. Idag ligger det skräp överallt.

Inte minst engångsgrillar.

Drick nu ett rejält glas vatten och försök hitta dina borttappade prylar.

Förklara för din sexualkumpan att alltihop var ett misstag som inte

kommer att upprepas. Sedan går du ut och städar.

Säg mig snigel varför allt går så långsamt
2 maj, 2008, 07:29 

Tänk vad allt går långsamt, långsamt framåt. Inte mycket händer. Som

en snigel glider jag ibland framåt men rätt mycket i cirklar - det är ju

svårt att bestämma riktning. Tack och lov går det inte riktigt lika

långsamt som för snigeln på bilden.

Fredag är här och tredagarsveckan lider äntligen mot sitt slut (den

kändes lång!). Igår var jag och Sebbe hos herr Storbritannien. Vi åt och

drack och såg på ESC 1970 & 1988.

Det va la trevligt.

I kväll ska jag äta middag på favoritkrogen och imorgon blir det
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björnbar. Jag satsar hårt denna helg. Förhoppningsvis i dubbel

bemärkelse.

:-O

Ner som en pannkaka
2 maj, 2008, 10:17 

Malmskillnadsgatan 1 maj klockan 15:17.

Oj, där står tre uteliggarlooking karlar och hänger i hörnet.

Men oj! Vem är det där? Jag känner igen honom. Ahaa! Det är

Alexander Schöld. För drygt två månader sedan stod han på

melloscenen och sjöng Den första svalan. Nu hänger han i ett hörn på

Malmis.

Finfina vänner och väninnor
2 maj, 2008, 12:45 

Jag insåg att jag inte hade någon mat med mig till jobbet och inte kunde

jag gå och handla heller, pga. avsaknad av kollega. Vips ringde det på

dörren och fina kamraten stod med en vegoburgare i näven. :-)

Get over it
5 maj, 2008, 07:56 

Hej kära måndag.

Eller inte.

Helgen gick på tok för fort igen.

Den var social.

Mycket mat. Vin. Öl. Skvaller.

Det var förvånansvärt lite folk ute i lördags men jag gjorde ett tappert

försök att skaffa mig en partner men det visade sig att jag var för sent

ute och jag kände mig så blåst. Ni vet hur man ibland inte kan få fram

en endaste liten vettig kommentar och man vet att man för all framtid
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kommer bli stämplad som den blåste. Person 1 berättar för alla sina

vänner att man är dum i huvudet och de i sin tur sprider det vidare och

innan man vet ordet av är man the airhead.

Strunt samma. Mitt nya favorituttryck är GET OVER IT.

Tänk så mycket tid man spiller när man ältar saker man inte kan göra

något åt. Vi lägger ner det nu, va!?

Vi säger GET OVER IT.

Det var lördagen det. Igår var jag och Sebbe jättetrötta och vilade

således av och till hela dagen. Ett tag sov vi sked på golvet. Det var

mysigt. Solen sken över våra trötta kroppar. Sedan åt vi. Vi tröståt.

Glass exempelvis.

Är inte riktigt redo för måndag ännu så detta får bli en mellandag - en

raksträcka mot morgondagen.

Dagens mail
5 maj, 2008, 10:02 

Dagens mail:

Tja! Om du ändå bara sitter å ugglar så kan du lika bra komma till

Hammarby å ha 6 m mig

/Man, 38, Stockholm

Svar: Jag måste uggla i många timmar till.

Dagens SMS
5 maj, 2008, 10:22 

Dagens SMS:

Sitter på föreläsning: framför mig sitter en person som, bakifrån, ser ut

som en kortklippt o blekblonderad du. Problem: vet inte om det är en

man eller en kvinna.
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/Ärtig väninna, 30

Svar: Livet är inte svart eller vitt. Du borde veta! Du är ju mulatt!

Update: Det är en pensionärskvinna.

Svar: Tack för att du ger mig något att blogga om.

Igår blev en tonårstös kär i mig
7 maj, 2008, 12:01 

Igår eftermiddag:

Jag hade just lagat mat och skulle slå mig ner och äta då det ringde på

dörren. Förr om åren öppnade jag aldrig om jag inte väntade besök, ty

det betyder alltid bad news. Numera är det lite annorlunda. Dels har jag

(nya) vänner som trots mina tillsägelser då och då våldgästar mig, dels

skulle Sebbe bli vrålförbannad om jag inte öppnade.

Så jag öppnade.

Där stod en tonårstös och hon såg först på Sebbe (som jag höll i mina

armar) och sedan på mig. Och hon log så där som nyförälskade

tonårsflickor (och jag) gör.

Hej, fnittrade hon, jag samlar in pengar till en klassresa (här började jag

fundera ut en legitim anledning till att inte ge henne mina pengar

eftersom jag behöver dem själv) och därför säljer jag salami (pust!).

Åh, sa jag medlidsamt, jag är vegetarian!

Ah, ok, svarade hon.

Men lycka till!

Jag ser framför mig hur hon berättade för väninnorna om grabben med

hunden.

Hon kommer säkert komma tillbaka med sina tre tuggummituggande

polare och be att få gå ut med hunden min.

Välkomna, säger jag.
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Hata hata hata Estlands ESC-bidrag
8 maj, 2008, 09:11 

Jag lyssnar igenom årets eurovisionlåtar och…

Herregud vad jag hatar detta bidrag. Jag blir liksom… svettig och arg.

Förihelvete. Vidriga ugly karlar framför patetisk “låt” tillsammans med

unga, vackra, avklädda flickor.

Jag skrev det för ett tag sedan men jag är så hatisk att jag måste upprepa

mig.

Det estniska bidraget innehåller allt jag FÖRAKTAR.

Och de har mage (stora sådana dessutom) att blanda in det finska

språket i sin ploj.

SHUT THE FUCK UP!

De ska veta hut
8 maj, 2008, 09:56 

Jag har skrivit om Subban tidigare. Subban som vägrar hälsa men sedan

var tvungen att notera min existens då jag höll upp dörren för henne och

hennes enorma barnvagn och hon motvilligt pep fram ett “tack”. Hon är

en sån där som, fastän hon står en meter från mig, tittar bort och låtsas

som ingenting. Jag tål inte sådana människor. De stör min vardag och

de stör min ordning.

Igår var det dags igen. Två meter från mig stod hon och jag sökte

ögonkontakt - så där som man gör med sina grannar - men hon vägrade

lyfta blicken.

Nästa gång kanske jag skriker “tjena kärring” eller nåt liknande. Om jag

vågar.

Ni vet: ett “hej” till en granne är så mycket mer än en hälsningsfras. Ett

“hej” till en granne betyder “hej granne, vi är inte bästisar och jag vill

gärna hålla det på den nivån eftersom jag vill vara anonym, men jag vill

att du ska veta att om jag hör dig skrika “hjälp” kommer jag och ringer

på din dörr och ryker det ur din brevlåda kommer jag ringa brandkåren
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+ leta reda på ditt mobilnummer och ringa upp dig”. Ska det vara så

svårt att vara människa? Hyfs och fason, tack.

Påhitt
9 maj, 2008, 13:36 

Jag vill lansera ett nytt ord. En förkortning.

GOI.

Det betyder så klart Get over it.

Varsågoda! Använd det så ofta ni bara kan!

Välkommen ljuva sommar
12 maj, 2008, 07:50 

Helgen är över och sjudagarsveckan är här och som vanligt är jag inte

alls redo. Kroppen skriker efter sömn och vatten men det är ingen som

lyssnar.

I fredags lyckades jag mot alla odds ta mig till favoritkrogen. Det blev

en trevlig kväll med glatt sällskap och kontakt med, vad det visade sig

vara, en gift man gosse.

På lördagen var jag överraskande nog rejält bakis och skakis så planerna

att fixa till hemmet gick åt pipsvängen. På eftermiddagen firades

äntligen sommaren in med årets första picknick/grilleri. Det var gott och

det var trevligt och när vi var mätta gick vi hem till mig och mina

dammråttor och småfestade. Det började droppa in lite mer folk och

plötsligt var det en riktig förfest på gång. Där fanns afrikaner och

influgna fransmän och allt var lagom livat och jag var på mitt bästa

humör och sa saker som “are you gay, dear?”, vilket alla var.

När natten kom var det dags att gå och klubba men jag orkade inte röra

mig utan jag “kollapsade” (inte mitt ordval) på golvet och låg där och

sov fram till klockan tre då jag vaknade och släpade mig till sängen.

Söndagen var en vilodag i värmen. En vän som varit på en dålig date
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tittade förbi och jag läxade upp honom än en gång. Daten var nämligen

inte alls attraktiv och jag sa vist: du måste sluta dejta bildlösa män från

nätet då utseendet är viktigt, vad folk än säger, och hade du vetat att han

i dina ögon var “rätt ful” (hans ordval) hade du sluppit slösa bort din

söndag.

Point taken.

Förresten, den där bildlöse mannen som tydligen bor i mina kvarter

skrev till mig natten mot söndag. Han var “slirig” och hade just kommit

hem från krogen. Han skrev: på bild nummer 5 är du bland de vackraste

man kan tänka sig.

Jag svarade dagen efter på samma sätt som jag svarat tidigare: Det är

otrevligt att samtala med ansiktslösa män med småsnuskiga nicknames.

Hur svårt kan det vara!?

Dagens mail
12 maj, 2008, 10:29 

Jag: Är *** ful? Han verkar mkt intre men jag tror han är ugly.

Vän: Inte uuugly, men väldigt vardaglig. Gillar läder. Snickrar ihop

tv-bänkar.

Jag: OMG. He is so not my man.

Människor jag faktiskt tycker om
14 maj, 2008, 09:04 

Idag vill jag hylla mina vänner. De är så fina att de förtjänar att hyllas

lite titt som tätt.

Just idag sänder jag mitt bultande hjärta till Vännen Som Köpte Ny TV

och Vännen Med Bil.

Den senare kom hem till mig igår och vi satte oss med hundarna i bilen

och åkte till den förstnämnde för att hämta hans gamla TV (som till

skillnad från min förra har två fungerande högtalare). Som den

miljöpartist jag är har jag varken bil eller körkort men det hindrar mig

inte från att njuta när jag väl åker bil. Herre min skapare så snabbt och
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smidigt det går! Speciellt med en tysktalande GPS som i tid och otid

säger “rechts” och “links” och allt vad det är.

Nu hoppas jag att någon hittar min gamla TV som jag ställde vid

vägkanten (se bild).

Okej. Ni gick inte på det så klart. Naturligtvis ställde jag den i

recyclehörnan i miljöstugan på gatan min.

Fotot knäppte jag för någon vecka sedan. Ni kan ju tänka er hur bögarg

jag blev när jag såg apparaten stå där den stod.

Folk är knäppa men jag försöker ignorera dem så gott jag kan. Bland

annat genom att hylla dem som förtjänar det. Mina kamrater

exempelvis.

Ja, Vänner Med Bil hade även med sig tyska Eva - Sebbes nya BFF

(best friend forever). Det var tjo och tjim och hundarna var så fina så

fina att mitt hjärta log. Jag funderar ibland på att skaffa ett syskon åt

Sebbe men jag är lite rädd. Han är ju så väldigt snäll och ojobbig att jag

kanske inte skulle ha samma tur med nästa hund.

För övrigt vill jag inflika att jag i förrgår blev medlem på en MYCKET

seriös site för sådana som söker LIVSPARTNER. Fatta! Den är så

seriös att man inte ens ser bild på den man pratar med förrän vid ett

senare (självvalt) tillfälle. Mycket spännande.

Dagens SMS
15 maj, 2008, 11:31 

Dagens SMS

New York är inte så illa i eftermiddag. Pulsen vännen. Den känns.

Hoppas att du har det bra. Miss you. Kram.

/Finemangman, nyss fyllda 32, New York

Svar: Jag ser på Sex and the City och får mess från gubbar vid namn

Bernt. Njut!
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Power
16 maj, 2008, 08:31 

Ni vet hur man ibland känner att man bara måste göra något. Det är lite

som på film. Man har inget val. Man måste göra en viss grej för att

kunna se sig i spegeln igen. Det behöver inte vara något stort, inget

skulle hända om man inte gjorde det men man känner att man för sitt

samvetes skull, för sitt eget bästa och för sin personliga utveckling helt

enkelt måste.

När man sedan berättar för någon vad man gjort är det kanske inget

stort i deras tycke men man vet i själen att man gjort något enormt. Ett

jättekliv i det egna huvudet.

Det är skönt.

Happy fredag.

I am growing as I’m writing.

Ödet, eller vad handlar det om?
19 maj, 2008, 11:05 

Jag satt och gick igenom min telefonbok i mobilen och fann fler än ett

namn jag inte kunde placera. Ett av dem mindes jag efter ett tag hur det

hamnade i min telefon: förra sommaren var jag på väg ut från den där

klubben i Gamla stan och i kön - på väg in - stod en yngling som

började prata med mig. Några dagar senare hittade jag hans nummer

och en vän påminde mig om vem han var. En vecka eller så senare

skrev jag ett sms. Han svarade. Sedan hände inget mer.

Idag kollade jag upp hans nummer och insåg till min stora glädje att han

bor i huset bredvid en god vän. Fick även se att namnet hans är en

förkortning av ett väldigt ovanligt namn (utländskt så klart).

Så långt inga direkta konstigheter men en halvtimme senare satt jag och

klickade runt på en sån där site som publicerar bilder från nattlivet.

Något sa mig: klicka på sista bilden. Upp ploppade bilden av en yngling
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och namnet nedanför… var det där konstiga utländska namnet. Det är

samme grabb. Jag fick en flashback när jag såg hans ansikte.

Visst är det lustigt!?

Kul!

Men mest lustigt.

Vad vill universum säga med det här?

Om något.

Mardrömmar och Dagens mail
20 maj, 2008, 09:58 

Här är det Eurovisionfeber. Mardrömmarna avlöser varandra. Den

senaste säger att Norge ej går till final ikväll, vilket kommer göra oss 

ännu mer nervösa.

Sedan kommer det visa sig att det enda nordiska landet i final är…

Finland.

Hjälp!

Morgonen började med att en bil stannade och en man skrek: Tjena

grabben! Var ligger xxx-gatan?

Jag svarade: Det är nästa gata till höger.

Jag och Sebbe svängde in på den och där stod mannens bil parkerad.

Jag såg honom smyga ut i skogsdungen och jag tänkte: åh, nej! En

skummis!

Strax kom han tillbaka och sa på dalmål: Det är inte ofta man hittar en

skog mitt i Stockholm.

Nej, men det händer, svarade jag och gick hem.

Imorgon kommer jag bjuda på ett klassiskt Kim Milrell-inlägg. Vänta

och se. Ni kommer dra på mungiporna.

Dagens mail:

Jag har kommit på en grej…
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Och det är inte bara att vi är lika långa, utan att du är FIN! :D ja som

nypolerad koppar, fast du är värd mer;-) *ler* Hoppas Kimpan mår

bra :-)

Önskar det kommer fram lite vacker sol över stockholm idag, och en

egen stråle över dig hela dagen :-)!

Kram

/Gosse, 22, Jönköping

Bilden som fick mig att raka av mig håret
21 maj, 2008, 21:29 

Igår stod jag inte ut. Jag plockade fram rakmaskinen och lät mina

vackra lockar falla. Allt tack vare den hemska, hemska bilden nedan. Så

vill jag inte se ut! Kan ingen säga åt grabben att han ser bedrövlig ut? 

Det hänger på håret (eller avsaknaden av det). Jag är ju rätt desperat nu

när sommaren står för dörren och jag gör allt för att attrahera en partner.

Åh, så skönt det var att kliva upp i morse och inte behöva göra något

med håret.

 

Fotnot: Bilden föreställde Magnus Carlsson i nyblonderat (och

ditopererat hårsvall).

Sexuella fredagsfantasier
23 maj, 2008, 13:57 

Min lesbiska kollegas våta dröm är en trea med Ani Lorak och Gisele

Bündchen.

Jag väljer Rami Shaaban och Sasha Baron Cohen.

Vilka väljer du?

Helgen var en fet flopp
26 maj, 2008, 07:32 
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Och jag talar inte bara om ESC.

Här är den censurerade versionen:

Fredag: Hade så sett fram emot att gå ut en sväng men jag somnade i

soffan. Det var det.

Lördag: Väldigt ur fas och en aning irriterad. Men lite vågad. Fick för

mig att vissa initiativ var jättebra. KIM! Jag SMS:ade alla mina

utländska vänner och bekanta och X och önskade god eurovisionlycka.

Herr Israel meddelade föga förvånande att han skulle rösta på Island

och Sverige.

Åkte på väldans trevlig ESC-fest i min fina t-shirt. Stämningen var på

topp men dalade under omröstningen.. Och drinkarna blev starkare. Och

starkare. Och rena. Därefter skulle vi klubba - vilket jag sett fram emot 

länge. Kön var dock på tok för lång så efter lite dividerande köpte jag

mig en vegoburgare och tog en taxi hem.

Ångestattack.

Jag glömde mobilen i taxin och… Åh! Orkar inte berätta. Men efter

väldigt många om och men fick jag tillbaka den på morgonkvisten.

Söndag: Naturligtvis mycket trött och sliten och hade gärna slappat i

hemmet hela dagen men vännen R hade födelsedagsmiddag på krogen

så jag hade inget val. Upp på hästen igen. Det var trevligt dock. Många

fina människor och god mat. Hem i god tid. Somnade i soffan.

Nu är en ny vecka här och som vanligt är jag inte riktigt redo. Har pratat

ESC med irländaren. Han röstade på Norge.

Låt detta bli en bra vecka.

People suck suck suck
26 maj, 2008, 22:35 

Tänk dig att du dejtade en person EN gång.

Ett år senare får du på omvägar höra att du var “efterhängsen” och att

den andra parten fick “springa och gömma sig”.

Tänk även på att det var den andra personen som tog samtliga initiativ

och att du själv hade noll intresse från början till slut.
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Visst är det galet!?

Folk är så jobbiga. Är det konstigt att man är skeptisk mot exakt allt och

alla?

Svar: nej.

Det var en gång ett gäng grabbar
27 maj, 2008, 13:11 

Av en slump lunchade jag nyss med två goda vänner. Det kändes

väldigt storstadsaktigt, alltsammans. Vi satt på en uteservering alldeles i

centrala Sthlm och solen sken på våra mer eller mindre vältränade

kroppar. Sus och dus på gatan. Tusentals män i kostym passerade.

Turister tittade på kartor och pekade på gatuskyltar. Kvinnor rättade till

lockarna och kjolarna.

Maten var god men kanske inte så jättenyttig. Vi skvallrade om vad som

hänt under förmiddagen. Vi avhandlade dejter som varit och dejter som

(förhoppningsvis) komma skall. När vi var färdiga reste vi oss upp och

alla gick åt helt olika väderstreck. Det måste ha sett lite småkomiskt ut.

Åtminstone uppifrån.

Tre män strax över 30 sågs, slog sig ner, åt, pratade och reste sig upp

och strosade* tillbaka till respektive arbetsplats.

*Okej, en tog bussen och en trampade iväg på cykel. Men jag

promenerade.

Dagens mail
28 maj, 2008, 06:51 

You are so cute. You can live in my heart and pay no rent ;-)

/Gosse, 19, Solna

Lita aldrig på en man som stavar illa
28 maj, 2008, 07:42 
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Jag fick det bekräftat igen.

Lita aldrig på en man som stavar illa.

De är inte att lita på.

Jag måste bli mer fördomsfull.

Ja, så får det bli.

Dagens mail
28 maj, 2008, 07:49 

Du som är vegetarian

Du har väl koll på din B12 vitamin nivå

Brist är inte bra

/Man, 52, Sthlm

Svar: Jag har koll, tack.

(Vad är det MED folk?)

Porr-Dima
29 maj, 2008, 07:31 

Jag tycker det talas på tok för lite om eurovisionvinnaren Dima Bilans

vågade utvik.

Så fort en kvinna visar låret blir det stort ståhej men en man får visa

kärlekspåsen utan att någon bryr sig.

Det är inte rättvist.

Jag önskade henne en bra dag
29 maj, 2008, 07:53 

Klockan är bara 07:52 och jag har redan fått en kvinna att börja gråta i

telefon (!).
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Maratonlunch
29 maj, 2008, 13:08 

Igår på lunchen gick jag och kompis R och åt buffé. Därefter glömde

jag äta resten av dygnet så idag blev jag rejält hungrig och bestämde

mig därför för att äta en redig lunch. Det blev: En ljuvlig

medelhavssallad med bl.a. grillad paprika och dolmadaki. Till det en

tomat och en stor bit mozzarella och soltorkadtomatröra on top. Som

bonus en ostfralla.

Min kollega sa: du slutar aldrig äta.

Jag svarade: jag är man. Jag behöver mycket mat.

Nu sitter jag här och känner hur kroppen njuter medan den suger i sig

alla goda vitaminer och mineraler.

Om ni undrar vad jag gör…
31 maj, 2008, 21:24 

så kan jag meddela att jag har haft en bra dag i skuggan.

Tillsammans med god vän + Sebbe.

Just nu har vi hebreisk fest. Rosévin (ej kosher) och bra hebremusik +

tusentals isramän på nätet.

De älskar oss.

Vi älskar dem.

Vi ska ut och klubba.

Helgen i siffror
2 juni, 2008, 07:53 

Antal minuter i solen: Ca 15. Jag är en skuggans vän.

Antal vänner på Mälarpaviljongen: 2 + Sebbe.

Antal kyssar på Mälarpaviljongen: 1 (på kinden).
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Antal öl i fredags: 3.

Antal öl i lördags: 3.

Antal portioner sallad under helgen: 5.

Antal iskalla drinkar i hemmet: 4.

Antal överförfriskade vänner på dansgolvet på Lino: 3.

Antal hunkar på nämnda klubb: 0.

Antal samtal med okända: 1 (fransk turist).

Antal meddelanden (från okända) på svenska communityt under helgen:

1.

Antal meddelanden (från okända) på israeliska communityt under

helgen: ca. 200.

Antal gånger Sebbe träffade Agnes: 1.

Antal SMS från Las Vegas: 2.

Antal samtal till mor och far: 1.

Antal samtal från syster: 1.

Antal % bara ben pga. Britneyshorts: 98.

Antal mail med frasen “how are you sexy Kim?”: 2.

Antal uppraggningsförsök på H&M i korsningen

Sergelgatan/Hamngatan: 1.

Antal sorter Ben & Jerry-glass: 2.

Antal hångel: 0.

Antal glada skratt: 400.

H&M-flirten
3 juni, 2008, 09:22 

Jag glömde visst berätta om det där som hände på H&M i korsningen

Sergelgatan/Hamngatan i fredags.

Efter jobbet följde jag med min kollega Modeslavinnan Gucci dit. Det

var väldigt varmt och trångt och jag trivdes inte alls. Gucci stod i kassan

och dividerade, så där som brudar gör, om ett par mycket fladdriga

byxor och jag kastade ett öga (så där som man som ensamstående gör)

på en hunk som just försvann bakom en pelare. Han blev nyfiken och

som vore det en film tog han ett steg tillbaka och tittade fram.

Därefter zickzackade han sig mot mig. Han vidrörde, ja nästan smekte,
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plaggen som hängde på galgarna, som för att ta sig framåt, utan att ögna

dem för ens ett ögonblick. Snart stod han en meter framför mig och han

stirrade mig rakt i ögonen. Jag vek undan med blicken och började

(naturligtvis, eftersom jag är jag) fnittra lite. Han passerade mig. Jag

klev fram till kassan och flämtade något i Guccis öra.

Hunken vimsade vidare i butiken. Han tittade på en rutig kortärmad

skjorta - en mycket trist sådan, men exakt vad jag skulle tippat på att

han skulle falla för.

För övrigt bar han en övertight vit t-shirt och ja, han var het.

Sedan tog jag tuben hem.

Slut.

Käyrä nousemaan
4 juni, 2008, 07:40 

Gårdagen var en mycket bra dag, både professionellt och privat.

Först och främst var jag på utvecklingssamtal och som ni ser av min

karriärkurva ovan har den efter lång, lång tid vänt och går nu mer eller

mindre spikrakt uppåt.

Ingen är gladare än jag.

På hemmafronten kom Tysken över på smal middag. Tyvärr var Tyska

Eva kvar i villan på landet men Sebbe hade trevligt ändå.

Tysken är en väldigt rolig man. Jag försökte förklara skillnaden mellan

“brygga” och “kaj” och Tyskens nästa fråga var så klart om det finns

något som heter “kajbrygga” - han är ju så frågvis och förmodligen är

det delvis därför han talar så bra svenska efter bara ett drygt år i landet

(minns “bmdubbelv“ och inte minst “össnö“.).

Det blev mat och vin på balkongen och Sebbe fick en massa

uppmärksamhet.

Innan jag gick till sängs såg jag en snutt av ett sånt där amerikanskt

Animal Rescue-program på Animal Planet och det borde jag inte ha

gjort. Jag blev så ledsen, så ledsen då jag såg ett inslag om en hund som

blivit lämnad (utan mat och vatten) då ägarna flyttade (!). Fatta vilka
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vidriga människor det finns i denna värld. VIDRIGA!

Apropå mina lysande framtidsutsikter ser mitt liv nu ut som följer. Jag

har:

* Karriär

* Hem

* Hälsa

* Hund

* Bra familj

* Goda vänner

Som vanligt är det kärlekslivet som lyser med sin frånvaro.

*Käyrä nousemaan betyder ungefär “låt kurvan stiga” och kommer från

en ekivok låt med den numera bortgångna sångerskan Kikka.

Dagens mail
5 juni, 2008, 08:48 

Dagens mail 2:

just got home from my army base, pretty tired and really horny :)

Man, 21, södra Israel

Svar: Oh, ok. I can imagine!

Glad nationaldag
6 juni, 2008, 07:46 

I denna tokiga värld är jag glad och tacksam över att bo där jag bor.

I Gambia uppmanar presidenten sådana som mig att lämna landet.

Det finns gott om länder i världen där man döms till både fängelse och

döden för att man har förmågan att älska. Helt skogstokigt är det. Min

vän XY i Ramallah berättade igår om hur han jobbar i en organisation

som arbetar för homorättigheter och de måste ju göra det i smyg för att

inte bli fängslade. Mycket ångestframkallande att bara lyssna på det
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hela.

Jag har således mina skäl att vara glad över att jag sitter här just nu: på

ett litet, litet kontor i centrala Stockholm.

För fler goda anledningar hänvisar jag till inlägget jag skrev den sjätte

juni förra året.

Det blev lite firande trots allt
7 juni, 2008, 09:57 

Låt mig berätta en kul grej.

Igår kokade jag ärtsoppa. Jag slog mig ner i vardagsrummet och sa högt

för mig själv: glöm nu inte att ärtsoppan står på spisen. Jag glömde så

klart. En dryg timme senare tyckte jag att det luktade konstigt och

rusade ut i köket. Soppan hade börjat brännas vid och det stank.

Strax därefter skulle Sebbe och jag ta en promenad i hettan och när vi

slog upp porten stank det ännu värre. Bra, tänkte jag, det var inte min

soppa som luktade. Kanske är det någon som grillar nåt konstigt (typ

kött) på innergården.

Vi gick förbi ett radhus och en karl kom fram och hälsade på Sebbe. Det

brinner tydligen där borta, sa han till mig och jag pustade ut! Tänk att

jag hade trott att det var ärtsoppan min som spred dramatisk stank i

kvarteret.

Jag vet fortfarande inte exakt vad eller var det brann eftersom

nyhetssändningarna mest malde på om Kungen och hans bitch.

Update: Nu vet jag.

Det var det.

På kvällen satte jag och Sebbe oss på tuben och åkte till glammiga

Mälarpaviljongen för att träffa en kamrat. Det var mycket mysigt och

lite magiskt att sitta utomhus i sommarnatten och samtala och glo på

mer eller mindre attraktiva människor. Jag träffade H! H som vet hur en
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slipsten ska dras. Synd bara att han är så… not hot.

Vi blev fotade av någon donna så ni får se bildbevis när/om någon av

bilderna hamnar på någon mingelsite. Sebbe i centrum så klart.

Update: Nu är bilden på plats.

Nu sitter jag på jobbet och väntar på en städfirma som ska komma och

bona golven.

Ha en ljuvlig dag. Åh, kan denna långhelg vara över snart!?

Stockholm är grått
10 juni, 2008, 07:25 

Sommaren var kort men varm. Nu står hösten runt knuten, vi måste bara

klara av ett par regniga och ruskiga månader först.

Idag är jag tillbaka på jobbet, allt för att kunna vara ledig imorgon (så

jag kan ladda för den stora konserten). Två timmars sömn blev det i

natt. Ja, jag får skylla mig själv för att jag sov halva dagen igår men när

en mans kropp och själ skriker efter sömn och vila är det inte mycket

man kan göra.

När Sebbe är ensam hemma kastar han trotsigt upp baktassarna på

vardagsrumsbordet och glor på actionrullar.

Ignorerade
10 juni, 2008, 17:08 

Jag har aldrig velat göra det eftersom jag på något vis envisats med att

tycka att alla kanaler ska vara öppna, men nu har jag börjat

ignorera/blockera personer på det där communityt.

Låt mig berätta vilka.

1. Den där fulingen jag hånglade med för många år sedan. Jag var
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väldigt packad och ångrade det starkt. Han, trots sin höga ålder, fattade

inte hintarna utan skrev och skrev och skrev i flera ÅR. Block!

2. En ful karl som alltid är “kåt” och skriver “tja!”. Block!

3 och 4. Ett par asiatiska män som spammar (utan att någonsin ens ha

kollat min profil). Block! Block!

5. En ful fisk som har mig som favorit utan att någonsin höra av sig.

Ok, en block kan verka onödig då men jag känner mig förföljd. Block!

6. En karl som skriver då och då, utan att a) fatta att jag inte är

intresserad b) komma ihåg att han skrivit tidigare (värsta sorten). Block!

7. En jäkligt jobbig men säkert snäll grabb i en håla någonstans i landet.

Fatta att jag inte är intresserad då jag aldrig skriver först och alltid är

mycket kort i mina svar! Block!

8. En grabb i mina kvarter. Han skriver (dåligt) då och då och verkar

inte minnas att han skrivit tidigare. Varje gång slutar han också tvärt.

Och han verkar vara en väldigt jobbig moderatgrabb som tror han är

bildad men hans taskiga stavning gör att jag mår illa. Block!

Så dramatiskt är mitt jävla singelliv. HJÄLP!

Dags att dra, Kylie väntar!
11 juni, 2008, 16:47 

Nu är jag nyduschad, Kylieklädd och Sebbe är nyrastad och

Hundvakten snart på väg för att hämta honom (så husse kan festa med

Kylies oerhört heta dansare i natt). Jag har ännu inte riktigt bestämt

vilken t-shirt jag ska ha på mig. Jag tror det blir den rosa då den passar

med mina neonrosa och -gula armband.

Ska man på konsert så ska man. Det lär ju vara minst 99% bögar i

publiken.

Vi älskar Kylie ty hon har haft sina toppar och dalar och hon är

glammig och gör snygga popbitar (om ni nu undrade).

Jag satt och läste lite konsertrecensioner och jag förstår verkligen inte

varför de envisas med att skriva att hon inte är “någon vidare vokalist”.

1) Hon sjunger tekniskt bra 2) Hon har den ultimata poprösten.
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Så sluta jiddra, bitches.

Åh, hon är i närheten. Kanske soundcheckar hon just nu. (Ja, som ni

nog listat ut under åren som gått bor jag i närheten av min

Betlehemsstjärna - Globen).

Puss och hej. Vi ses på andra sidan.

För övrigt borde kvällspressen skämmas. Den ena påstår att Kylie har

en 22-årig dotter (!) och den andra (eller kanske var det samma, minns

ej) undrar om “A Night Like This” eller “In Your Eyes, Love At First

Sight” är hennes bästa låt. Herre min skapare. Skriv inte om Kylie om

ni inte kan henne, så låter jag bli att skriva om fotbolls-EM (eller var det

VM?).

Kylie is da shit
12 juni, 2008, 01:52 

Konserten var så bra att jag sa till en vän: “Nu kan jag dö”.

Efteråt gick vi på stans bästa, glammigaste bögbar och överraskande

mötte jag på gatan där vi stod och luftade oss ett tag en hunkig man som

kände igen mig från nätet. “Är det inte du som är Kim”, sa han. Sedan

kysste han mig.

Mums.

Fortsättning följer.

Dag 7
13 juni, 2008, 12:54 

På den sjunde dagen hade Herren planerat vila men istället slog han sig

rastlöst ned vid brasan. Nu ska vi skapa en man som faller Kimman på

läppen, sa han till änglarna. Det var då han skapade Hångelkungen.

Han är så het.

Han sa till änglarna: Ni ska sjunga era vackraste sånger när denne
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yngling hånglar upp Kimman på den där nattsvarta gatan i Gamla Stan

den där kvällen då fröken Minogue uppträtt i Globen. Ja, Globen ska ni

bygga också. Men inte riktigt ännu.

Två dagar efter kärleksmötet ska ynglingen i ett mail skriva till Kimman

att han inte ångrar att han kysste honom. Hur det utvecklar sig vill jag

inte avslöja.

Bonusinlägg: helgen i siffror
16 juni, 2008, 11:12 

Antal hemmakvällar: 2

Antal dejter: 1

Antal mottagna extremt snuskiga telefonsamtal mitt i natten: 1

Antal mottagna extra snuskiga SMS: ca 25

Antal attraktioner som gör mig lite förvirrad: 1

Antal sedda tatueringar: 2

Antal skymtar av herrunderbyxor: 8

Antal minuter i gräset i en park på Söder: ca 45

Antal gånger jag kände mig JÄTTEmanlig och SUPERmacho: 3

Antal hångel: 0

Antal om han hånglar upp mig nu säger jag inte nej-moment: 1

Antal gånger jag stängde av datorn pga. alldeles för mycket

uppvaktning: 2 (hallå, vad är det som sker?)

Antal very i frasen you are very cute: 5

Samhället är fullt av lössläppta hivheteros
17 juni, 2008, 18:34 

Det är alldeles för patetiskt för mitt arma hjärta att läsa att homosexuella

nu inte ens får donera sina organ. Herre min skapare. Varje dygn glider

heterofilerna runt och knullar utan gummi så det stänker safter åt alla

håll och kanter och de drar på sig den ena hemska sjukdomen efter den

andra men om ett litet homo som inte haft sex på snart tre år (ni vet

vem) kolar är det ingen som vill ha hans lilla böglunga.

ÅÅÅH! Jag orkar inte.
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Varför går jag runt med mitt ja till donation-kort i min plånbok? Där

rök det. Fan ta er, jävla korkade bitchidioter.

Update: För nytillkomna läsare vill jag poängtera att så här crappigt

och pubertalt skriver jag endast när jag är rejält

irriterad/upprörd/förbannad. Tack för er förståelse.

Update 2: Det var så här jag ville skriva. Vreden satte dock käppar i

hjulen.

Jag skulle betydligt hellre ta emot organ från en stadgad homosexuell

tvåbarnspappa än en aldrig så heterosexuell partyprisse som just varit i

Thailand.

Igår gjorde jag någonting
18 juni, 2008, 12:54 

Ni vet hur man ibland sugs med i någonting. Blir påverkad av livet,

intrycken och människorna omkring. Plötsligt gör man någonting som

man verkligen inte står för och man inser för sent att man gått emot alla

principer och all moral man har i kroppen.

Det är jobbigt.

Extra jobbigt blir det om man får en knäpp på näsan av någon som ännu

inte är lika förstörd (dvs. någon under 25).

Huvaligen.

Det hände mig igår och jag drabbades av en ångest så stark att jag

gjorde vissa förändringar som garanterar att jag inte kan göra

samma vulgära misstag igen.

Som vanligt håller jag vissa detaljer för mig själv.

Vet ni hur trött jag är på såna här mail från horiga män?
18 juni, 2008, 20:57 

Hej. I am now in Helsingborg and I’ll be in Stockholm this Saturday
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afternoon, 21st June till Sunday evening, 22nd June. I want to meet you

to have sex with you the way you like it in my hotel room or at your

place on Saturday afternoon, evening or Sunday morning, afternoon.

When exactly can you? What are you into? What do you like when you

have sex? I am versatile and passionate. I like it kinky. Please send me

your xxx photos, if you have some. Please give me your mobile number

to get in touch by sms or send me an sms on Saturday where and when

exactly to meet. 0040745057***. J*hn. Tack sa mycket.

Patetiska knullhoror. Som kärlekstörstande tar jag det som en fet

förolämpning.

When exactly can you, liksom.

Z
19 juni, 2008, 07:38 

Igår såg jag mitt livs första fotbollsmatch från (nästan) början till slut.

Det kommer nog dröja till nästa gång - det enda roliga var Zlatan. Han

var dock inte alls så kvick på plan som jag förväntat mig. Kanske

längtar han efter lugn och ro och hemmaliv nu när han blivit vuxen.

Eftersom EM hur som helst är över vill jag tipsa honom om att bli

modell för nåt hårschampo. Wella kanske. Han har ju så vackert, friskt

och starkt hår! 

Ja, han är nog lite av en drömhunk.

Jag dejtade, som ni kanske minns, en mini-Zlatan för ett par år sedan.

Det var tider det.

Singellivets bra sidor
23 juni, 2008, 07:36 

Midsommarhelgen blev en av de bästa helgerna på mycket länge och

jag var väldigt uppbokad men hade både trevligt och kul.
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I fredags firade jag dansk midsommar i hemmet. Jag och sällskap åt och

drack och såg en film + tre episoder Dynastin. På gården var det stort

midsommarfirande och jag bevittnade bl.a. TV-stjärnan sjunga

snapsvisor och dansa lite.

I lördags, efter viss dramatik, mötte jag 173. Vi ölade och det var

mycket trevligt. Mer kan jag inte säga här. Kanske måste jag öppna en

anonym blogg någonstans…

Därefter hade jag plötsligt hela kvällen fri, Sebbe var hos Hundvakten,

jag var snyggt klädd och på gott humör och halvtipsy. Jag vandrade

längs Götgatan och hoppades springa på någon jag kände men det

gjorde jag inte. Vännerna var bakis/upptagna/sega/dejtade men efter

många om och men fick jag ett SMS från Modeslaven som löd: Jag

kommer förbi. How can I not, efter att ha sett 2,5 timmar film om

vänskap…? Hon kom till kvällens hot spot och rapporterade med sol i

sinnet: jag älskade Sex and the City-filmen men fällde inte en enda tår!

Det blev en trevlig kväll. Rolig detalj: en hunk (och då menar jag

H*U*N*K) väste “hello” till mig i början av kvällen. Jag svarade “hi”.

Därefter noterade jag att han spanade in mig hela kvällen och när jag

vid ett senare tillfälle passerade honom småpratade vi lite. Fraser som

fälldes var bl.a. you look smashing - ganska tacky men rätt härligt.

Nåväl. Först dagen därpå kom jag på vem han var: turistgrabben som

(online) frågat mig ett par gånger om jag ville träffas för ett glas. Jag

kan inte komma över hur hunkig han var.

Men. Jag är inte intresserad av turister. Jag vill ha en keeper. Kanske

träffade jag en i helgen.

Idag är sjudagarsveckan här. Jag är på bra humör men lite trött.

Vaknade i natt av att det tokåskade och jag var faktiskt lite skraj.

Nej, jag har inte sett några fler fotbollsmatcher.

Men visst är bilden fin.

Hurra Spanien.

Första mötet med vännens nya amore
23 juni, 2008, 13:46 
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Samtal från vän: Hej, vill du äta lunch med mig och min nya kärlek*?

Svar: Ja, vi ses utanför NK om fem.

Den nye pojkvännen visade sig vara ett kap! Snygg, trevlig,

väluppfostrad, stilig och med världens finaste accent.

Det strålade om min vän. Och om pojkvännen**. Som två små solar satt

de två grabbarna och berättade vad de haft för sig de senaste dagarna.

Ja, de hade ta mig tusan till och med klätt sig i likadana tröjor!

Jaha, det har redan börjat, kivades jag.

Fick dock en legitim förklaring till det hela.

Kärleken är stor.

Mer kärlek i världen!

Och tänk att det finns människor som inte kan förstå att den

homosexuella kärleken är exakt likadan som den heterosexuella.

Stupid bitches.

* Han kallade honom inte “kärlek” men jag gör det. Jag hörde ju att han

ville göra det.

** De kallade inte varandra “pojkvän” men jag gör det. Jag såg ju att de

ville göra det båda två.

Jag är tillbaka på benen - nu med stegräknare
24 juni, 2008, 07:33 

Ni minns hur jag så flitigt promenerade till och från jobbet hela vintern.

I ur och skur och össnö* gick jag. Ända tills jag blev skadad i foten. Nu

är jag på gång igen och det känns underbart. Jag fick en stegräknare av

Hundvakten så nu ska jag äntligen få veta hur långt jag går. Idag hade

den nollställt sig mitt i alltsammans (och jag orkar inte ens bli upprörd

över detta då jag har andra orsaker att vara arg - mer om det senare).

Igår stannade räknaren på 10 696 steg. Och gårdagen var en vanlig dag

med t-bana till jobbet och inte särskilt långa turer med hunden pga. det

instabila vädret.

Jag såg på Diet Doctors häromdan att de hade 10 000 steg/dag som mål.
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Damen det handlade om stannade oftast på endast 2000! Jag var över

3000 redan efter Sebbes morgonpromenad. Trippa på, donna!

Nåväl. Nu ska gubbfläsket bort igen och motivationen är resan till Tel

Aviv. Den ska bli av snart, snart, snart. Det måste den.

Nu till något annat. Comhem. Comfuckingvärdelösahem. Är ni inte

kunder hos dem så bli det aldrig. Min bredbandsuppkoppling kommer

och går. Hela kvällen igår var jag online en timme, offline nästa. Och så

höll det på. När jag ringde stod jag som nummer 45 i telefonkön! Det

borde säga något om deras kvalitet. Jag får panik utan fungerande

bredband och efter den där helvetesveckan då jag var utan uppkoppling

i dagarna fem går jag upp i falsett varje gång det krånglar.

Nu: morgonkaffe och arbete.

*Ni minns kanske att min fina tysk frågade om det heter så.

Förlåt, men jag kan inte
25 juni, 2008, 12:52 

Jag gör två människor ledsna idag och det är SÅ jobbigt. Det brinner av

smärta i själen min.

Försöker tänka på mig själv. Måste göra det.

Men hela tiden finns tanken där: nu gör jag någon ledsen och besviken.

Skulle jag inte befinna mig på jobbet skulle säkert näsdukarna ligga

över hela golvet.

För 9 och ett halvt år sedan
26 juni, 2008, 23:17 

hade jag en fling med en holländare.

Ja, jag dumpade min dåvarande kärlek för honom.

Nu fann jag honom av en slump på nätet.

Jag skrev ett mail. Ett “hej, hoppas du är okej”.
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Vi älskar nätet.

Ja, det gör vi.

Gud så nostalgiskt. Jag menar - nu såg jag en bild på honom nio år

senare. Han har fått lite grått skägg, men han är stilig, och jag ser hans

öron som jag… slickat på. Tänk så många love stories man har… och

alla finns de där ute nånstans (i mitt fall över hela Europa…)

Denne holländare gjorde en superromantisk sak för mig. Jag älskade

hans parfym och när jag rest hem från Spanien (där vi träffats) klippte

han sönder sin röda jacka, sprejade parfym på den och skickade en bit

till mig när jag fyllde 25. Jag skrev visst om det i januari.

Men mest älskar jag E***. Men honom kan jag inte träffa just nu, ty

han bor i fjärran land (utom Europa) och är PERFEKT för mig.

Godnatt.

High profile
27 juni, 2008, 08:30 

Min vän IB var på en grillfest i skogen utanför Tel Aviv.

ES var också där.

Kvällen var ung och temperaturen hög. Kanske spelade en liten orkester

klassiska hits.

IB hörde ES berätta för någon att han mött en “Kim från Sverige” på

nätet.

Han hajade till och hojtade frågande: “Milrell?”

Ja, så var det.

Man blir sällan profet i sitt eget land.

Och ja, världen är väldigt liten.

Den så kallade gayvärlden än mindre.

Dagens mail
27 juni, 2008, 22:08 

DAGENS MAIL:

Jag har ingen bild på grund av mina fördomsfulla släktingar som skulle
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klippa av bandet direkt om de visste…det har de gjort med min bror

som oxå e bög…de har inte sätt varandra på 5 år.

/Man, 31, Stockholm

Svar: Men dumpa såna föräldrar omedelbart!

Herregud.

Bort!

Här var det livat
28 juni, 2008, 07:41 

Jag somnade runt halv ett i natt.

Klockan ringde 05:15.

Andra klockan ringde 05:20.

Jag klev upp, drack vatten, klädde på mig, packade väskan och gick

hemifrån.

7856 steg senare klev jag in på kontoret.

Njut helgen, ni som är lösa och lediga.

Läget
29 juni, 2008, 08:02 

Hello.

Sjudagarsveckan närmar sig äntligen sitt slut. Tröttheten är stor men

humöret är det inget fel på.

Inte mycket har hänt. 

Hälsa

Jag är glad över att mina nya skor verkar bra. Känner mig lättad över att

inte ha ont.

Singelliv

Date 1, som ville ha mig, ville jag inte ha. Date 2, som jag kanske hade

velat ha, ville inte ha mig. Det är… livets eviga dilemma, känns det
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som.

Den där ABCDE F-kändisen har hört av sig igen och jag vet inte riktigt

vad jag ska göra.

Han verkar varken minnas att vi kelade den där gången för länge sedan

eller att han hörde av sig för ett par månader sedan.

Så ska jag berätta för honom hur det ligger till eller ska jag fortsätta

driva med honom? (Han känns inte särskilt bright.)

Och så har vi ES. Åh, ES! Allt jag vill ha men så är han ack så långt

bort (även detta är livets eviga dilemma - jag är alltid på fel plats vid fel

tillfälle).

Vänner

…lär sig aldrig att de inte ska skicka SMS mitt i nätterna när jag ska

upp och jobba.

Mottaget SMS 00:08

Meddela ** att toalettknullaren även kallas Big Ben.

Mottaget SMS 01:32

The toilet fucker is here.

Sebbe

Mår finfint och har inte haft en enda fästing sedan fästingmedlet. Han är

glad över att det inte varit så där jättevarmt på ett tag.

Arbete

Inga konstigheter. Allt går galant.

Musik

Efter intensiv Kylieperiod (efter minst lika intensiv Madonnadito) är jag

tillbaka i hebreträsket.

Det bästa jag vet: råsnygg hundälskande bög framför småsorglig

hebreisk electrodoftande poplåt.

Amir Fay Guttman Yom Acharon (sista dagen). Älska den!
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Hångel eller vänskap eller..!?
29 juni, 2008, 21:47 

Okej, efter jobbet idag träffade jag date 1 (Dansken) (ni ser hans finger

på bilden). Han som jag skrev om igår. Vi tog en långpromenad med

Sebbe och till slut slog vi oss ner på ett sunkigt ölhak på Söder, som jag

valde.

Ni vet hur kvinnor klagar på att män är jobbiga och på - låt mig berätta

att medelålders kvinnor är än värre. Efter ett tag började de snacka

med/om Sebbe och de gav sig ej. De var rejält packade och ville

verkligen tala med två unga grabbar.

Den ena, Gunilla, sa: “men vad har du för jobb som kan ha med hunden

på jobbet?” (Hon ställde samma fråga 10 gånger). Till slut sa hon: “har

du inga barn? Nej, det är klart man vill ha nån som älskar en, har du

det?”

Jag var kaxig och pekade på min date - han som jag kommit överens

med att “bara” vara vän med och sa: “Han älskar mig”.

Hon fnissade och sa: “Bögar! Jag älskar bögar”.

Strax därefter blev hon avvisad.

Gunilla var rejält packad.

Jag hade en mycket trevlig kväll med Dansken. Vi drack en massa öl

och Sebbe låg i mitt knä och alla undrade vad han var för sort för han

var den “sötaste hunden de nånsin sett”.

När jag och Dansken, efter många öl, skulle gå frågade jag: “Vill du

inte kyssa mig?”

Det ville han.

Vi råhånglade på uteserveringen.

Sedan drack vi mer öl (!).

Sedan hånglade vi igen.

När vi skulle gå hem stannade vi efter var femte meter, längs halva
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Götgatan, och hånglade vidare.

Det var underbart.

Åh! Han kunde kyssas!

Det var underbart… men vi hade ju nyss kommit överens om att vi

“bara” skulle vara vänner.

Ok. Jag har inte blivit kysst på länge, så det kan bero på det.

Men oj! Tänk om han faktiskt hånglar upp mig så bra för att han gillar

mig som “karl” och “mer än bara vän”!

Vad ska jag göra? Han är inte min typ (vilket jag berättade ikväll) - men

ändå!

Vad ska jag göra?

PS Stegräknaren stannade på 18 133 och nu går jag ut och klubbar.

Tisdag som är söndag för mig
1 juli, 2008, 09:46 

Jaha, nu är det redan söndag.

Gårdagen gick åt till vila och slapperi. Kroppen hade en del att ta igen.

Idag är det städ och tvätt som gäller.

Dansken är passande nog bortrest hela veckan - det ger mig tid att tänka

och analysera.

Nu måste jag gå och handla.

Men jag måste först berätta att det är roligt att umgås med Dansken, för

han lyssnar på vad jag säger. De flesta jag möter är ju mer intresserade

av att prata själva. Deras ord är lag och det jag kan/vet som de inte är

intresserade av är inte vatten värt.

Dansken sa att jag är den roligaste och trevligaste han mött. Och att han

tycker det är så härligt att jag pratar med honom och undrar saker och

inte bara kastar honom i bingen.

Alla har vi varit med om konstigheter.
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Sen är det ju trevligt att få SMS som inleds med orden “Hey you sexy

devil”.

Solen är tillbaka. Det kommer bli en väldigt varm dag det här.

Ibland måste jag dela med mig av mina erfarenheter
2 juli, 2008, 07:16 

Igår kväll, mitt i mitt slappetislappande, ringde det på dörren och jag

hörde på signalen att det var en god vän som då och då envisas med att

våldgästa mig. “Jag saknade Sebbe”, sa han, men jag visste att han hade

något annat i kikaren.

Det visade sig att han hade varit på (ännu en dålig) date.

Han hade träffat en man från nätet och jag bad att få se hans profil.

Därefter skällde jag på min vän som envisas med att vara överliberal

och inte ha några som helst krav på sina (värdelösa) dejter.

“Han har ju ingenting som passar dig”, sa jag vist.

“Men jag vill ju ge dem en chans”, svarade han.

“Men kolla, han har ju inte ens bild på sig själv. Han har en knullbild

som han själv inte ens figurerar på. Skärp dig för fan!”

Nu var jag förbannad och samlade mig ett kort tag innan jag fortsatte.

“Du säger att du vill bygga en framtid med någon och låt mig säga dig

att en sån här person är inte intresserad av det. Han är intresserad av att

knulla - inte bara med dig utan med en miljard andra - så lägg av med

dessa horribla dejter nu. Och den där du träffade för ett tag sedan - han

var fortfarande ihop med sin sambo (de har flyttat isär nu) - tror du på

allvar att det hade funkat om han kastat sig in i ett nytt förhållande med

dig? Skärp dig, grabben!”

Därefter var vi tysta ett tag.

Sedan tyckte han att jag var “uppgiven” och att jag inte borde träffa

Dansken då han “inte passar mig”.

Jag svarade: “han lyssnar på vad jag säger och han får mig att skratta

och dessutom är han singel och opervers. Det är en bra början”.
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Vi gick ut en sväng med Sebbe och innan vännen cyklade hem

upprepade jag dagens lektion och avslutade än en gång med “skärp dig,

grabben!”

Jag har varit många, många fler år i branschen än han, så han vet innerst

inne att jag har rätt.

Det är bra.

Ljuva liv
3 juli, 2008, 08:17 

Hej solstrimmor.

Hur har ni det i hettan? Jag våndas lite men njuter så klart. Det

jobbigaste med sommaren är att man inte kan vara propert klädd. Jag är

inte typen som tycker om att visa mycket hud men nu är det ju svårt att

låta bli.

Det händer många bra saker just nu.

Dansken ringde och vi bestämde oss för att ses på fredag.

På lördag blir det förmodligen lite festligheter. Det är ju sommar.

Jag fick ett mail från en donna som köpt mina tre bloggböcker och

hennes ord var mycket rörande.

Jag hade också en lång konversation med herr Tel Aviv (IB) igår kväll.

Han är ack så trevlig.

Slutligen ringde vännen som jag skällde på i förrgår. Han vet att jag har

rätt i det jag säger. :)

Nu: arbete.

Vi hörs sen.

Zeit
4 juli, 2008, 07:21 

Jag tycker allt har börjat ta längre tid och det gör mig rejält irriterad.

Sånt som får mig att sucka och trumma med fingrarna:
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* Ta ut pengar. När jag kör in kortet i bankomaten får jag vänta

jättelänge innan “var god vänta”-skylten försvinner och jag får knappa

in min kod.

* Öppna dvd-spelaren. Jag klickar på “eject” och väntar och väntar och

väntar och så äntligen öppnas luckan.

* Logga in på systemet på jobbet. Samma system i flera år - nu känns

det som en evighet innan jag får knappa in min kod.

* Ringa samtal från mobilen. Okej, nu har ju tele2 otroligt crappig

täckning men ändå - det tar LÅNG tid innan den första signalen hörs i

luren.

* Att hoppa bakåt i iPoden. Åh! vilken lång tid det tar innan det händer

något i displayen!

* Att minuterna i tunnelbanan bara blir längre och längre orkar jag inte

ens tänka på.

Antingen så går verkligen allting långsammare numera - eller så är det

bara jag som är väldigt stressad.

Ikväll ska jag träffa Dansken. Jag har till och med hundvakt…

Nu tar jag helg. Hej hej. Njut!

Helgens tips
4 juli, 2008, 16:52 

Alla ni ynglingar som nu ska göra er redo för att möta en het helg: var

sparsamma!

Ni fixar till de mest tillrättalagda frisyrerna och noppar era bryn alldeles

för hårt.

Ni använder en massa krämer och foundations som får er att se döda ut.

Ni har överglansiga läppar. Ja - på damer är det hett men på herrar är

det det inte.

Ni ser alldeles för stylade ut i era övergenomtänkta trendiga outfits. Not

hot.

Less is so much more!
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Lyssna på mig (jag är 33 och har varit i branschen i 16 år!) så kommer

ni få ligga i helgen.

Tro mig när jag säger att - ni kommer inse det förr eller senare i alla fall

- det inte finns något hetare än en man i blå jeans, vit t-shirt och

kort/rakat hår. Inga konstigheter.

Nu gör jag mig naturligt het inför dejten med Dansken (som för övrigt

är två meter lång och snaggad på huvudet).

Happy times
5 juli, 2008, 12:47 

Hej.

Låt mig berätta om gårdagskvällen.

Träffade Dansken på favoritkrogen och jag var mycket glad över att

återse honom. Han likaså. Efter barhäng slog vi oss ner vid ett bord och

plötsligt dök ett par gamla vänner upp. Kvällen blev således mycket

trivsam på fler än ett plan.

Dansken och jag gick hem för balkongsamvaro. Trivsamt och glatt.

Han är en väldigt rolig ung man. Jag känner mig glad och levande i

hans bekymmerslösa sällskap. Samma humor leder till många skratt. I

morse pratade vi om hans tatueringar (väldigt Mariah) och jag berättade

om tatueringen jag planerar. Jag vill skriva något på hebreiska på

insidan av armen. Har inte kommit på vad det ska stå så vi satt och

bläddrade i min hebrebok för att finna inspiration.

Vad sägs om “bröd”? fnittrade Dansken.

Eller “grönsaker”! svarade jag.

Glada skratt.

Jag har just hämtat Sebbe som svalkar sig på golvet.

Ikväll tror jag bestämt att jag ställer till med balkongfest.

Lite spontant så där.

Välkomna.
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And she’s never coming back
7 juli, 2008, 07:37 

Vilken… helg.

Träffade som sagt Dansken i fredags och tro det eller ej men han är

fortfarande kvar. Jag är tillbaka på jobbet, dock.

Lördagens spontana tillställning blev lyckad och mycket trivsam. Jag

tänkte på hur roliga mina vänner är. Fantastiskt roliga faktiskt.

Kvällen slutade på nattklubb och det var en av de där ljuvliga

sommarnätterna då man har vänner omkring sig, en flirt framför sig och

man bara råkar springa på kollegor och annat löst folk. Och man sitter

med sin flirt på uteserveringen och det är varmt ute och man känner sig

snygg och lyckad och så säger flirten bra saker.

Jag har skrattat hela helgen. Som jag berättat tidigare har jag och

Dansken samma humor och han är så rolig att det räcker med att titta på

honom för att bli glad. Vi satt på balkongen igår och drog våra

favoritrepliker ur Sex and the City.

And she’s never coming back.

Och så såg vi så klart två hela säsonger under gårdagen.

Jag har nog lite träningsvärk i magen efter allt skrattande (mycket bra

träning) och jag vet inte vart allt detta leder (vi är inte där ännu) men ett

gott skratt får vi på vägen.

Och hur - hur - kan man vara så lång, så smal och ha så perfekt

hållning?

Mitt årliga biobesök
8 juli, 2008, 07:45 

Tro det eller ej, men Dansken är fortfarande kvar.

Även om vi inte är ett par var det… trevligt… att komma hem och
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upptäcka att

1) disken var borta

2) någon frågade: “vill du ha kaffe?”

Ni sambos vet inte hur bra ni har det.

Även om det är underbart att vara ensam då och då (ganska ofta till och

med).

Sebbe älskar honom. Det är ett stort plus.

Igår såg jag äntligen Sex and the City-filmen. Dansken och jag slog oss

ner med popcorn i ett hav av unga brudar. Jag tror vi var fyra herrar i

salongen. Och jag förstår inte hur min, uppenbarligen iskalla, väninna

Gucci “gillade filmen men inte fällde en enda tår”.

Jag var tårögd mest hela tiden.

Läs inte vidare om du inte vill veta mer om filmens innehåll.

Okej.

Jag tyckte mycket om filmen och den berörde mig som sagt. Lite

besviken var jag över det faktum att bröllopet hade så stor roll i det

hela. Jag är inte särskilt intresserad av bröllop. Eller bröllopsklänningar.

Filmen var heller inte lika g-l-a-d som jag förväntat mig. Depressionen i

Mexiko gjorde mig lätt deprimerad.

Men nog skrattade jag gott också. Samanthas repliker var oftast guld

värda och Charlotte var ljuvlig. Mirandas hår var tyvärr lite fult igen

och Carrie passar inte i mörka lockar.

Torkan är över
9 juli, 2008, 07:26 

Det var en gång en kamel.

Han var mycket törstig där han vandrade i den stekheta öknen.

Gång på gång kom han fram till ett vattenhål som visade sig vara

uttorkat.
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Sorgen var stor.

Törsten var än större.

Efter två år bytte kamelen riktning och efter en kort promenad noterade

han grönskan i horisonten. Han gick och gick med sina sista krafter och

plötsligt såg han fåglar flyga, fjärilar dansa och blommor blomma. Och

där! Strax söder om bergssluttningen låg en porlande bäck. Kamelen

böjde sig ner och smakade på det klarblå vattnet. Det smakade friskt.

Han drack och han drack och han drack. Han kände hur han fick nya

krafter, hur hela den trötta, uttorkade kroppen fick ny kraft och lust att

leva. Efter en sista, ljuv klunk tog han sig ett bloss och somnade sedan

under ett äppelträd.

Dagens fråga
9 juli, 2008, 11:14 

 “You are an animal in bed!”

Betyder det

a) succé

b) katastrof

?

Äntligen, säger jag
9 juli, 2008, 14:20 

Om 76 dagar går en dröm äntligen i uppfyllelse!

Läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer

läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer

läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer

Då kliver jag ur planet på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv.

*Semester - javisst

*Hundvakt - javisst

*Biljett - javisst
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Äntligen är tiden inne för mig att leva mina drömmar.

I de lugnaste vatten
10 juli, 2008, 08:01 

Jag jobbar. Kommer hem. Hänger med Dansken och Sebbe. Lagar

middag. Hänger. Ser på film och serier på dvd. Pratar. Promenerar.

Hänger.

Och så lär jag mig lite danska, vilket får mig att brista ut i skratt.

Jag pekar på något och säger vad det heter på svenska och Dansken

säger vad det heter på danska. Oftast är det ju samma ord fast uttalat på

ett galet grötigt sätt, men ibland är det något helt annat.

I förrgår gick vi igenom växtriket.

Igår var det kroppsdelarnas tur.

Han är väldigt rolig, den där Dansken. Och överraskande på vissa sätt

som inte passar sig i skrift.

Jag känner mig väldigt pryd och oskuldsfull.

Plötsligt slår det mig
10 juli, 2008, 11:56 

Jag tror jag är lite förtjust i Dansken.

Det var ju inte meningen.

Han är lite.. så där som ingen av mina män varit: han låter mig vara som

jag är.

Herregud! Han kanske gillar mig som jag är! Så väldigt Bridget Jones!

(Se nedan.)

Igår sa han något väldigt fint. Han sa: “dina ögon glittrar när du talar”

och att de är “fulla av personlighet”.

Som ni vet är jag mycket utsvulten så jag suger åt mig som en torr,

gammal, möglig disksvamp.
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Det är i vanliga fall nu jag börjar oroa mig och ändra mitt beteende men

eftersom jag nu är 33 och erfaren ska jag fortsätta leva i nuet. Det går

riktigt bra och är faktiskt väldigt trevligt.

Desperata tider
11 juli, 2008, 08:17 

Fredag, ledig helg och efter denna dag 10 arbetsdagar kvar till

semestern sommarlovet (det senare ordet är ju mycket roligare).

Nu när jag inte kan ha något Sex and the City-maraton längre har jag

gått över till Desperate Housewives. Hade säsong 1 sedan tidigare och

när den var avverkad tillsammans med Dansken skaffade jag igår

säsong 2. Underbart! Serier på dvd är verkligen det bästa man kan fylla

sin vardag med när man inte orkar göra så mycket och arbetsdagarna

avlöper varandra i ett rasande tempo.

Min fot gör ont igen. Det verkar som att när jag köper nya skor blir det

genast bättre men efter en vecka säckar skorna ihop sig och allt börjar

om. Och det spelar ingen roll om skorna kostar 20 eller 2000 kr. Igår

skaffade jag nya skoinlägg och blir det inte bättre måste jag uppsöka en

läkare. Men vi vet ju vad han/hon kommer säga: ingenting. Eller på sin

höjd: vi väntar ett tag och ser om det blir bättre. Man måste ju ha med

sig en egenhändigt ihopknåpad diagnos när man går till sjukan

nuförtiden.

Så har ni några coola helgplaner?

Här är kalendern blank som en nyrakad skalle.

Låt mig avsluta med att säga att torkan, som jag skrev om i veckan,

verkligen är över. Det regnar mest hela tiden. Forsar till och med!

Goda råd, tack
11 juli, 2008, 18:23 
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Jag har ett dilemma.

Jag har som sagt bokat min biljett till Israel men jag har ännu inte bokat

hotell. Kollar över hela nätet och hittar en massa men det är ju lite svårt

att veta vad som är vad i en stad man aldrig tidigare besökt (Tel Aviv).

Jag frågade min nätvän ES om han kände till något “ok hotell som

ligger centralt”. Han svarade att jag kan bo hos honom, och det var ju

väldigt rart av honom.

Nu vet jag inte hur jag ska göra.

Jag har aldrig träffat ES, men en god vän till mig har vid några tillfällen

träffat hans vän IB, som jag haft kontakt med i ett och ett halv år (och

som jag ser som en god kamrat).

Det var ju väldigt trevligt gjort av ES att erbjuda mig husrum, men tänk

om det blir “konstigt”.

Nu är den stora frågan: ska jag bo hos ES och riskera “konstigheter”

eller ska jag boka hotell? Här måste jag inflika att det inte är jättebilligt

att bo en vecka på hotell i Mellanösterns homomekka.

Med konstigheter menar jag:

*han kanske vill ha mig

*jag kanske inte kan komma och gå som jag vill

MEN samtidigt verkar han vara en person som man kan prata med. Så

kanske, om jag tar upp dessa punkter, går det strålande?

Jag vet ju trots allt att han är reko, genom min andre vän.

Nu har ni helgen på er att ge mig goda råd.

Tack på förhand, raringar.

(Med bilden vill jag illustrera att alla mina isravänner är väldigt för fred

och leva sida vid sida-orienterade.

De anser att landet ska hålla sig inom gränserna som drogs efter andra

världskriget men tycker samtidigt om muren/stängslet då den minskat

självmordsattackerna (dvs. syftet med hela grejen) med runt 98 %.)
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Innan detta inlägg blev färdigskrivet ringde ES mig. Han sa: “Om jag

erbjuder dig att bo hos mig vill jag ju åtminstone höra din röst”. Han lät

mycket fin och trevlig.

Sex, drugs & Desperate Housewives
14 juli, 2008, 07:55 

Här sitter jag på jobbet - utvilad efter en fin men mycket annorlunda

helg.

Jag har varit hemma med Dansken non stop, bortsett från en liten tur till

favoritkrogen i fredags.

Vi har sett hela andra säsongen av Desperate Housewives, vi har ugglat

på balkongen, vi har promenerat med Sebbe, jag har lagat mycket

uppskattade middagsrätter och vi har druckit vin. Helgens vanligaste

fraser:

“Would you like a lovely glass of rosé?” (”Yes please”).

“Wanna have sex?” (”Hmm… Okey”).

“Are you up for a new hot episode of Desperate Housewives?”

(”Always”). 

Jag har lärt mig två nya fina danska ord!

Propoptrækker - Korkskruv

Øreflip - Örsnibb

Grabbigt värre
15 juli, 2008, 08:41 

Om ni rörde er i centrala Stockholm igår eftermiddag såg ni

förmodligen en välklädd, rakad men skäggig man strax över 30 (men

som enligt en dansk man ser ut som 28) som slirade runt med inget

mindre än en pirra. Oroa er inte - det vara bara jag som var ute och

handlade kontorsmaterial inför semesterperioden. Lagret skulle fyllas på

ordentligt och eftersom jag är The Man (nu grabbigare än någonsin) var
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det jag som tog tag i detta fysiskt mycket krävande arbete.

Ja, jag förstår att ni undrar vad det är som står på - men lugn - jag är

fortfarande en popfjolla med lagom tveksamma handleder.

Snart kanske jag överger mitt arty jobb och blir lagerarbetare istället.

Man vet aldrig vad som komma skall - det är det som gör vardagen

spännande och livet uthärdigt.

Dagens SMS
15 juli, 2008, 14:38 

Hi mr sex on two legs!

Will call you later.

/Grabbhalva, 26, Sthlm

Vad har man annars vänner till?
16 juli, 2008, 08:02 

Klockan är strax efter sju och första koppen kaffe slinker ner framför

tv-nyheterna.

Känner mig trött och krasslig. Vaknade vid fyra och hade extremont i

halsen och kände mig febrig. Lyckades så klart inte somna om och mår

således nu som jag förtjänar.

I förrgår kom Hundvakten förbi med ett par fåtöljer. De bytte visst

möblemang på hans posha jobb och eftersom min röda soffa inte räcker

till under mina enormt populära tillställningar tackade jag ja till att ta

över de halvslitna blå fåtöljerna som inte alls passar i mitt hem. Jag är

dock inte så gaggig ännu att allting går ton i ton.

Mitt under Hundvaktens besök noterade jag att han skramlade runt i

badrummet. Efter ett tag kom han ut och sa att han hade rensat mina

avlopp. “Bless you”, väste jag. Jag gör vad som helst bara jag slipper

rensa avlopp. Jag kan bara inte. Jag är mycket rädd och tror det

kommer komma upp ormar och insekter.
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OMG vilket ointressant inlägg. Skyller på att det är sommar och allt går

på halvfart och inte minst på att jag känner mig krasslig.

Bokat och klart
16 juli, 2008, 10:46 

Vad gör man när man känner sig hängig?

Man bokar hotellrum i Tel Aviv.

HURRA!

Nu är det gjort. 

Jag bestämde mig till slut för att bo på hotell under hela min vistelse,

istället för att bo hos ES. Det hade kunnat bli så fel och jobbigt. Man

vet ju inte hur livet ser ut i september! Jag kan ju ha pojkvän

exempelvis - och hur skulle det då se ut om jag övernattade hos en

(väldigt) hunkig israel!? Nu slipper jag heller inte oroa mig för frukost*

och internet**, eftersom båda ingår, så jag är så glad så.

*Hur ofta äter man egentligen av den där frukosten som ingår? Inte ofta

va.

**Jag vill ju kunna skriva om mina upplevelser.

Dagens status
16 juli, 2008, 13:05 

Dagens status på ett community nära dig:

Kåt (klek med min rumpa vid gullmarsplan)

/Man, 41

(Ja, det stod klek).

Två glada hundar, en god vän samt en Bibel
17 juli, 2008, 07:44 
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Igår kom Tysken och tyska Eva på besök. Vi mötte dem på gården efter

eftermiddagspromenaden och Sebbe blev som vanligt eld och lågor. Det

är ljuvligt med två hundar som är glada i varandra men som inte skäller

eller låter utan rusar runt och leker och kaxar sig i tysthet. Åh, visst är

de fina och visst ser Sebbe lycklig ut!? Han älskar att få besök.

Tyska Eva, som är runt 6 månader ung, har väldigt vassa tänder. Och de

är lika vita som Carolas. Nej, hon bet mig inte. Jag bara kände på

tänderna då de var så små och söta.

 

På kvällen, när gästerna åkt och Sebbe gått och lagt sig och andra i min

ålder och position såg på TV och/eller k*tchattade fick jag plötsligt lust

att läsa Bibeln, så jag började där jag en gång slutade. Det är både

underhållande och bitvis spännande. Men jag förstår inte - jag förstår

inte - varför så många hänger upp sig på rader som Du skall icke ligga

hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse. när det

lika tydligt står att en kvinna på åttonde dagen efter sin menstruation

ska taga sig två turturduvor eller två unga duvor och bära dem till

prästen.

Var är alla duvor? 

Idag på tuben började jag läsa Skändad av Khady Koïta - om kvinnlig

omskärelse. Den känns som en bok för mig.

Härligt att min läslust äntligen är tillbaka.

Insyn
17 juli, 2008, 14:07 

Ingenstans får man vara i fred.

I förrgår kväll, vid 23, ringde mobilen och jag fick frågan: “varför sover

ni inte?”

Jag lät frågande.

“Jag står utanför ditt fönster och du har fortfarande inte släckt. Ni måste

sova! Sebbe är trött och du ska snart upp och jobba”.

“Ja ja. Men varför står du utanför mitt fönster?”

“Jag cyklade förbi på väg hem och tänkte stanna och kolla om Sebbe
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tittade ut”.

Jaha.

Ett slags test [uppdaterad]
18 juli, 2008, 14:13 

Eftersom jag inte vet om Dansken hittat min blogg (vilket ju inte är

särskilt svårt om man vet vad jag heter… det räcker till och med att

googla på “Kim”) ska jag göra ett test som i så fall avslöjar honom.

Idag på lunchen kilade jag ner till Kungsgatan och inhandlade säsong 3

av Desperate Housewives.

När jag lägger fram den på bordet i kväll måste han spela mycket

förvånad om han varit här och snokat - och jag kommer avslöja honom

bums. Om reaktionen är densamma som när jag överraskade honom

med säsong 2 vet jag att bloggen än så länge är hemlig.

Vi får se, vi får se.

Uppdatering: Dansken blev mycket överraskad och glad!

Böcker
18 juli, 2008, 17:07 

Oj, vad snabbt det gick. I måndags (då boken släpptes) letade jag efter

den i samtliga stora stockholmska bokaffärer men fann den ej (och

vågade inte fråga). Beställde den på Amazon i onsdags och redan idag

fick jag den med posten. Jag talar om boken Madonnas bror Christopher

Ciccone skrivit: Life with my sister Madonna. Det ska bli så spännande

att läsa den! Jag undrar just vad det var som gick snett i deras relation -

de har ju stått varandra nära både professionellt och privat. Han är ju

trots allt bög, och hon bögikon. Hmm… Hoppas boken ger svar på den

frågan.
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När vi är inne på ämnet böcker vill jag inte helt oblygt påpeka att av

mina tre böcker ligger samtliga på topp 5 över de mest sålda

bloggböckerna på Vulkan.se.

2. Tänk om detta är kvällen då något underbart händer

4. Ångest och eufori

5. Shameless

Nästa vecka släpps samlingen och jag kan äntligen avslöja den

underbara titeln: Greatest Hits. Hallå! Det är ju underbart. Hits! Som i

antal hits på en webbsida. Hurra för mitt fyndiga jag!

Och ja - man måste alltid ha en samling.

Nästa bok kommer vara min dagbok från 86-92. Den kommer bli en

storsäljare. Därefter kommer Romanen med stort R.

Nu säger jag glad helg. Vi hörs på måndag.

En sån jädrans bra helg
20 juli, 2008, 07:55 

Kanske är det inte meningen att man ska leva ensam.

Allt blir ju så mycket roligare när det finns någon där. Bara så där. I

vardagen.

I fredags skulle Dansken komma hem till mig klockan 18 och eftersom

han är mycket punktlig (ännu en bra egenskap) satt jag vid 17:30

fortfarande oduschad, endast iklädd herrunderbyxor framför datorn.

Hade inte ens dammsugit eller börjat med middagen.

17:31 klev han in och panik utbröt.

Jag skickade ut honom på promenad med Sebbe så jag hann ikapp lite.

När jag väl var ren och fin och maten var avklarad hade vi en trevlig

fredagskväll tillsammans.

Lördag: arbete. Dansken stannade hemma och umgicks med Sebbe hela

dagen och när jag kom hem stod de där i dörren - glada och ärtiga.

Återigen trevlig hemmakväll med mat och dvd och vuxenbrottning och
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glass och en öl på balkongen och alla var glada.

Idag är jag utvilad på ett sätt jag knappt kom ihåg. Vet inte när jag

somnade men vid 01 vaknade jag av ett ryck och undrade om jag hade

försovit mig. Nästa gång vaknade jag vid 04 (och då hade jag sovit non

stop i tre hela timmar - mycket ovanligt!).

Så ja, nu hoppas jag på en bra söndag.

För övrigt känns det väldigt trevligt och ovant att umgås med någon

som finner en snygg och sexig (och inte drar sig för att säga det) när

man själv känner sig allt annat än på topp. Rekommenderas.

Bokförsäljning
21 juli, 2008, 01:13 

Efter en försäljningsboom (hmm) de senaste dagarna kan jag avslöja att

mina tre böcker nu tagit ett kliv uppåt och ligger på topp 4 över de mest

sålda bloggböckerna hos Vulkan. När det gäller listan över alla typer av

böcker ligger samtliga tre på topp 50.

Jag vill vara nummer 1. För en gångs skull i mitt liv vill jag vara

nummer 1 - lite som en etta på Trackslistan. 

Bloggböcker

2 Tänk om detta är kvällen då något underbart händer

3 Ångest och eufori

4 Shameless

Samtliga böcker

32 Tänk om detta är kvällen då något underbart händer

46 Ångest och eufori

47 Shameless

Heterosexäventyr
22 juli, 2008, 12:47 
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Jag gjorde stan med Hetero-J igår - han som är “fasligt rädd för

kvinnor”. Jag förstår honom. Går man på heterosexbar* är ju damerna

allt annat än charmerande. De är burdusa och svåra. Jag kan tänka mig

att man som heterosexman inte riktigt vet hur man ska bete sig då

donnorna dels vill känna sig jämställda men å andra sidan önskar sitta

uppkastade på piedestaler. Karlarna får vandra runt dem, undergivna,

och kanske, kanske säger kvinnan ja till konversation (om mannen är

snygg, smart, rik och/eller populär bland de andra damerna).

På heterosexbar i Stockholm år 2008 får man fortfarande korkade -

intima - frågor. De blänger på en. De tar ett steg framåt. De slår sig ner

bredvid en och säger några väl utvalda ord om sig själva. Sedan

kommer frågan: “och du är homosexuell va?”

“Ja”, svarar jag. “Och jag vill att du ska veta att det är helt okej att du är

heterosexuell. Jag har inget emot er heterofiler”.

Jag vill helt enkelt inte låta honom säga det först.

Om ni heterosexmän nu måste ställa denna fråga ber jag er att inte

använda ordet homosexuell. Det låter så fasligt medicinskt och ängsligt.

Det funkar bättre med bög, fjolla, fikus, eller vad som helst.

Kvällen avslutades på homobar. Underbart! Inga korkade frågor. Inga

diviga brudar.

Nu längtar jag efter Stockholm Pride Europride!

*Ja, ni minns kanske att så länge “sex” ska tvingas in i en massa

homoord, såsom homosexklubb, homosexfestival, homosexfamilj,

kommer jag tvinga in det i allt som är hetero också.

2 dgr till semme
23 juli, 2008, 07:16 

Hej alla flotta fjollor och soliga heterosar + andra riviga.

Jag önskar er en underbar dag.

Just nu handlar livet inte om att leva i nuet utan snarare om att leva för
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fredag då semestern är här. Jag längtar efter att kick back and enjoy,

som jag för Dansken upprepar som ett mantra.

Dansken ja - jag har en fin vän i den utländska huvudstaden där han

arbetar vissa veckor och igår mottog jag ett SMS från min nyfikne vän.

Jag ser/hör en läcker, tunn kortsnaggad dansk prata skandinaviska.

Han har en vit klocka på armen. Han är upptagen och ser mkt viktig ut!

Nu måste jag gå härifrån innan jag blir avslöjad.

Jag berättade för Dansken om min spion (som jag dock inte själv

skickat ut på uppdrag) när han ringde mig på kvällen. Han fnittrade.

Han är så väldigt okomplicerad och rar och jag är alldeles ovan vid

dessa oproblematiska män.

Dagens mail
23 juli, 2008, 07:45 

Dagens mail:

Heyyy

I want to f*ck u.

/Man, 44, Tel Aviv

Jag plockade fram mobilen…
23 juli, 2008, 16:32 

Jag vet att jag tjatar, men Dansken har på något vis nästlat sig in mer än

jag från början trott han skulle lyckas göra.

När jag kom hem från jobbet och var ute och strosade i hettan

tillsammans med Sebbe fick jag lust att ringa honom - och jag är

sannerligen inte en så kallad telefonist. Ring mig, det är okej, men jag

drar mig för att själv trycka på ring upp-knappen (observera att för

några år sedan hade det hetat “lyfta luren”).

En absurd grej är att jag inte alltid kommer ihåg vad han heter. Det är

sant. Han ser inte ut att heta vad han heter och jag säger aldrig hans

namn, förutom hans efternamn som passar honom ypperligt, så jag

letade ett tag i mobilen innan jag hittade rätt och tryckte på knappen.
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Dansken lät glad och berättade om hettan i staden han befinner sig i. Jag

torkade svett från min panna.

Sedan sa jag: jag ringde bara för att säga att jag saknar dig.

Det var första gången jag sa så.

Tidigare har jag sagt (eller skrivit snarare) att jag kind of saknar honom.

Han svarade något bra och skadad som jag är av mina tidigare taskiga

erfarenheter slängde jag för säkerhets skull in ett “för jag tycker du är

cool”.

Han skrattade och sa att han ser fram emot att se mig på fredag.

1 dag till semme
24 juli, 2008, 07:30 

Hej i hettan, kära medmänniskor.

Som sagt: allt går på sparlåga. Jag längtar efter semester. Jag känner

mig en smula slut. Har mycket att tänka på - ni vet en miljard småsaker

som tillsammans blir ett sjunkande skepp. Jag vill släppa allt ett tag och

bara vara. Snart så. 31,5 timmar kvar.

Jag har, kanske just för att komma ifrån allt som är min vardag och

verklighet, läst mycket den senaste veckan. Två böcker har jag betat av

och jag skriver snart om dem. I morse påbörjade En geishas memoarer,

som stått i min bokhylla och väntat på sin tur länge nu.

I förrgår badade Sebbe och igår fick han en ny dos Frontline. Han blev

mycket trött och sov hela kvällen. Nu kommer han vara lite kliig ett par

dagar men sedan går det över och vi slipper fästingar i två månader till.

Det är det värt. Vi hatar fästingar, båda två.

För övrigt har jag svårt för människor som mumlar när de talar. Tala ur

skägget, vill jag skrika.

Skändad
24 juli, 2008, 09:27 
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Skändad av Khady Koïta.

Om kvinnlig omskärelse. Jag vet inte hur många böcker om

könsstympning jag läst, men det är ett antal.

Jag känner stort hat mot karlarna som var så patetiska och kände sig så

pass osäkra att de kom på idén att klippa sönder sina kvinnor för att

sedan sy ihop dem. Allt för att de kände sig så ugly och värdelösa att de

antog att deras damer skulle finna bättre och roligare män att leva med.

Losers, säger jag.

Khady Koïta, som så småningom blev aktiv inom kampen mot

könsstympning, berättar mycket enkelt och kort om sitt liv. Hur hon

som tonåring blev bortgift och spenderade sitt liv som barnalstrare i

Paris.

Mycket dramatiskt och sorgligt.

Jag ger boken KKKKKK.

Den var spännande och tidvis gripande men lite för odetaljerad och en

aning för snabb i utvecklingen för att den riktigt skulle gripa tag.

Life with my sister Madonna
24 juli, 2008, 09:34 

Madonnas bror - han som alltid stått henne närmast, både privat och

professionellt - valde till slut att sälja sin historia. Som Maddefan vill

man så klart läsa boken och jag fick nog ut ungefär vad jag förväntat

mig. Eftersmaken är en aning bitter, måste jag erkänna.

Är Madonna en sådan häxa?

Är hon så snål?

Är Guy Ritchie en sådan homofob?

Det lär vi aldrig få veta och naturligtvis har myntet två sidor. Intressant

ändå att läsa en bok som varken endast vill fälla eller fria. Helt klart

älskar Christopher Ciccone sin syster och jag måste medge att jag aldrig

hade försått hur mycket han arbetade med henne; som påkläderska, med

utformningen av hennes turnéer och inte minst som inredare av hennes

många hem.
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Boken får hela KKKKK av den enkla anledningen att den inte gjorde

mig besviken (även om jag nog känner mig en smula besviken på

Madonna).

8 timmar till semme
25 juli, 2008, 07:00 

Godingar!

Det är en stor dag det här.

*Jag går på semester

*Dansken kommer hem till Stockholm

*Pride startar

*Extra fet lön hamnar på kontot

*Sebbe och jag ska träffa Tysken och tyska Eva

*Jag ska träffa Dansken

*Min Greatest Hits-bok släpps

*Solen skiner både i skyn och i sinnet

Dagens mail:

Ha en skön semester. Tack för dina fina och bra insatser det gångna

halvåret.

/Chefsperson

Jag svarar svenska folket
25 juli, 2008, 12:00 

Som jag skrev en gång tidigare blir jag alltid lika mörkrädd när jag läser

kommentarerna till artiklar i tidningarnas nätupplagor.

För att inte spricka tar jag mig friheten att besvara några av dagens

kommentarer på Expressens webbplats.

Töntfestival. Jag tycker vi skall ha festival för vänsterhänta cyklister

också.

B11
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Kära B11

Denna “töntfestival” är inte till för dig, så du kan gott starta din

festival för vänsterhänta cyklister. Lycka till och ha så kul. Jag -

som inte tillhör målgruppen för din festival - kommer inte yttra mig

om den utan låta er cykla i fred.

Man får väl älska vem man vill,oberoende om det är en kvinna eller

man.

Men varför denna festival?Vad vill dom visa (bevisa) med

den?Jag är en kvinna som älskar en man,borde jag också tåga i en

festival för att visa min läggning?

Normalt är väl normalt ,fattar inte varför just homosexuella

måste bekräfta sig själva med dessa festivaler.

nattviolen

Kära nattviolen

Har du tänkt på att du har din privata lilla festival varje gång du

berättar för någon att du är en “kvinna som älskar en man”?

När får vi heterosexuella våran festival där vi kan få en plattform att

uttrycka våran sexualitet? Nej jag glömde, alla andra läggningar måste

ju vara så specella och sticka ut…………..

Alex85

Kära Alex85

Varje gång du promenerar ner till Konsum har du din lilla

heteroparad - har du tänkt på det? De flesta stora festivaler brukar

ju heller inte hålla särskilt länge då de tenderar att sluta med bråk

och stök. Se och lär.

Det har blivit som ett tvång att man skall tycka om Pridefestivalen

annars anses man vara inskränkt och fördomsfull. Men varför skall man

vara tvungen att tycka om något som man inte är ett dugg intresserad

av?

Roland X
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Kära Roland X

Pridefestivalen är inte till för dig. Du måste inte tycka om den. Du

måste inte ha någon som helst åsikt om den. Gör något annat. Njut

av solen.

Hej kan börja med att säga Jag är ingen homofob.Men tycker detta med

Pride och allt annat är TRAMS! All respekt till homosexuellas,

bisexuellas och transpersoners rättigheter men Va fan skall man behöva

springa på stan för GÖRA sån reklam för sig själv…Jag tycker vad man

gör i sängen och vilken läggning man har en PRIVATSAK orka dela

med sig till hela världen vad man är och vad man gillar, Sen så förstår

jag inte vissa människor inom GAY världen att allt skall behöva vara

GAY MÄRKT på nåt sätt typ gay resor, gay vänligt hotel, gay klubbar,

gay hit och dit vad är för fel på er människor inte konstigt att människor

har fördomar!

Traveller101

Kära Traveller101

Har du tänkt på att allt som inte är gaymärkt är heteromärkt? Det

är lite det som är grejen med det hela. När världen är så pass

vacker att allt inte antas vara hetero kan vi skippa dessa labels. Har

du dessutom tänkt på att det finns hotell för pensionärer, resor för

frimärkssamlare, klubbar för kortväxta osv.? Har du någonsin

blivit nekad inträde till en restaurang på grund av att du håller din

partner i handen? Nej, jag trodde väl inte det.

Så nu börjar spektaklet igen, stan invaderas av alla bögar, transor och

lebbar, heterosexuella skuffas undan.

Man undrar i sitt stilla sinne varför behöver de en festival, varför skulle

inte en festival för alla oavsett de nu är bögar eller hetero kunna

genomföras liknande vattenfestivalen.

Här ställer politiker upp i parti och minut, stan sponsrar glatt med våra

skattepengar men vattenfestivalen ja den lades ner just för att stan inte

ville sponsra den.

Vattenfestivalen var för alla och de dög inte men när bögarna ställer till
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det då vankas det pengar.

Är inte detta diskriminering av heterosexuella?

Varför skall vi ha en festival för bögar och inte hetero eller alla de som

älskar djur eller pedofiler eller…………

Lägg ner skiten

En svensk tiger

Kära En svensk tiger

Vart undanskuffas alla heterosexuella?

Undanskuffas alla ickeheterosexuella under resterande veckor av

året?

“Varför ska vi ha en festival för bögar…” undrar du - festivalen är

inte till för dig, på samma sätt som visfestivalen inte är till för mig.

Varför är det så svårt att förstå? Jag låter dem sjunga sina visor i

fred. Själv sysselsätter jag mig med annat.

skönt att man inte bor i sthlm under den här tiden. Sthlm, Sverige, gör

bort sig igen..

nolte

Kära nolte

Det är jätteskönt att bo i Stockholm året runt. Du borde testa.

bögar är ett gnälligt folk..basra gnäller och gnäller,…blir aldrig

nöjda….INGEN BRYR SIG VAD DEN ANDRE GÖR

HEMMA!!…bara jag slipper se skitet så är jag nöjd..o tro mig jag

kommer ringa polisen om eran festival varar över kl 22.00…vissa

jobbar…

prickskytt-psg

Kära prickskytt-psg

Om ingen bryr sig om vad vi “gör hemma” - varför är det alltid det

första heterosexuella frågar oss som är homo?

Och ja, jag brukar också ringa polisen när folk är ute och dräller

efter kl 22:00. Sju dagar i veckan alltså.
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Vem bryr sig om oss heterosexuella, svenska, ostraffade, arbetsamma

män i ‘kärnfamiljer’, som betalar skatt och för en anonym tillvaro utan

att misshandla kvinnor, synas i media eller på något annat sätt sticka ut?

Å andra sidan verkar vi vara en utdöende art…

J Lindgren

 

Kära J Lindgren

Varför ska inte en homosexuell, svensk, ostraffad, arbetande man i

“något annorlunda kärnfamilj”, som betalar skatt, utan att

misshandla vare sig kvinnor, män eller djur synas i media eller på

något annat sätt sticka ut?

Oroa dig inte. Heterosläktet kommer aldrig dö ut.

Snälla Expressen det ni skriver om Pride festivalen, läggdet på en sida

som man får klicka in på. Jag vill inte läsa om detta på löpet.

Ryback

Kära Ryback

Exakt så säger jag varje gång jag ser något sportigt på löpet.

Väldigt bra tider
26 juli, 2008, 15:03 

Dansken är så förbaskat rolig.

Han utstrålar glädje på något vis.

Han är lite som en vitamininjektion.

Jag hånglade upp honom offentligt igår.

Jag kunde bara inte hålla mig.

Igår, förresten, stod jag och hängde vid bardisken och plötsligt var det

någon som juckade mot mig.

Det var en vän som tillsammans med en annan vän överraskande dök

upp på favoritkrogen.

Det resulterade i en extra trevlig afton.
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Tänk: jag har ett bra hångel, jag har goda (riktiga!) vänner, jag har ett

jobb som inte ger mig ångest, jag har en bostad i en stadsdel jag trivs

mycket bra i, jag har en fin hund. Och till råga på allt har jag semester 

och det är 30 grader varmt ute.

Dagens citat
27 juli, 2008, 21:35 

Sweden is a wonderful country!

It’s so… kitchy!

I think I could stay forever.

Dansken igår när jag visade honom de bästa bitarna ur de senaste årens

melodifestivaler.

Ointressant semesterinlägg
29 juli, 2008, 11:01 

Här njuter jag av ledigheten.

Våndas lite i värmen.

Sebbe sover mest hela tiden på det svala golvet.

Långpromenaderna får äga rum väldigt tidigt på morgonen eller sent,

sent på kvällen.

Imorgon sätter spektaklet igång på riktigt och det ska bli härligt att se en

massa vänliga ansikten som ej synts till sedan förra sommaren.

Igår fick jag veta att mor och far hälsar på nästa vecka. Det är trevligt i

sig, men ännu trevligare är att de tar med sig hunden (vilket de ej gjort

tidigare då de haft hela tre stycken). Ljuvligt att Sebbe får besök. Han är

så fin med sina vänner.

Njut dagen. Om det stinker vitlök är det jag som svettas. Avslutade

gårdagen med att steka champinjoner tillsammans med fem

vitlöksklyftor + chili…
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Tonårstid bye bye
30 juli, 2008, 13:09 

Nog för att saker och ting blir bättre med åren, men det finns några

saker som inte känns så kul.

Exempelvis det här med att jag börjat torka svett från min panna - det

känns som det ultimata tecknet på att jag nått medelåldern.

Patetiska jävlar
30 juli, 2008, 16:31 

Vi kastar om rollerna lite.

Tänk att du sitter på bussen en helt vanlig kväll. Det kliver fram ett par,

tre personer. De stirrar på dig och sätter sig ner framför dig. De vänder

sig om. De glor, tisslar och tasslar.

Sedan börjar frågorna hagla.

Du är hetero va?

En sån där jävla fittslickare?

Hur känns det att köra kuken i en fitta?

Varför är du så jävla pervers?

Så skulle det kunna se ut. Och det gör det - fast tvärtom.

Tänk att du just mött ditt livs kärlek - som du längtat efter i 30 år. Ni

sitter på en bänk och kvällen är magisk. Du lägger armen om din

potentiella partner och ett gäng dyker upp. Samma frågor. Sparkar, slag

och kanske en och annan kniv. Vad som hade kunnat bli en underbar

kväll slutar på sjukhuset eller kanske till och med på bårhuset.

Så skulle det kunna se ut. Och gör det.

Därför går jag än en gång på Pride. Jag har gjort det varje år sedan

mitten av 90-talet och kommer fortsätta med det så länge det finns

behov av det.
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Visst är det underbart att öla med goda vänner, att höra bra musik, att

karlarna vet att jag är lagd åt det håll jag är, så de istället för att fråga

om jag har flickvän undrar om jag har pojkvän, men störst är ändå

känslan av att inte böja rygg.

Underbart är det att för en gångs skull få känna sig som normen. Eller

“normal” helt enkelt.

Under Pride frågar inte ens taxichaufförerna om stället jag ska till “har

gott om goa brudar”.

Samtidigt ökar hatbrotten*. Oftast är det ett manligt par som blir

nedslaget. Det är så absurt. Stockholm, Sverige år 2008… Kom igen nu.

Jag tänker dock inte böja rygg. Jag tänker inte låta bli att hångla upp

min potentielle pojkvän när helst jag har lust.

Jag har inte förnekat min förmåga att älska sedan 1992 och jag tänker ta

mig tusan inte börja igen.

Mig skrämmer ingen bitter jävel.

Veckans taxiranson
31 juli, 2008, 15:32 

Gårdagen i korthet: Åkte till parken utan Sebbe - det var ju såå varmt!

Han sov hemma på golvet.

Träffade en miljard ljuvliga vänner.

Drack öl.

Glodde.

Njöt.

Kom på att jag nog skulle stanna till sent.

Slängde mig i en taxi med orden: kan vi hämta min hund?

Det gjorde vi.

Sebbe var glad.

Sedan ännu fler öl med ännu fler vänner.

Därefter taxi hem med Sebbe i famnen.

:-)

Snart åker vi till schlagerkvällen.
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Jag säger bara: DANA!

Ett gäng fina brudar
1 augusti, 2008, 11:05 

Så var schlagerkvällen på Pride avklarad.

Artisterna var många.

Äntligen kom Lena Philipsson.

Äntligen var Dana International tillbaka.

Andra som gjorde mig glad:

Git Persson, Lili & Susie, Charlotte Perrelli, Sofia Källgren, Amina,

Linda Bengtzing, Teach-In, Sanna Nielsen…

Idag är det vilodag tillsammans med Dansken.

Tiden går
1 augusti, 2008, 12:29 

I morse när jag vaknade tänkte jag - av någon anledning - på att tänk om

alla människor hade en klocka på kroppen. En klocka som tickade ned

tiden. Livstiden. Tänk så hemskt.

Jag vet inte varför jag tänkte på det, men jobbigt var det.

Hej då festligheter
3 augusti, 2008, 09:44 

Så jag skippade paraden i år - efter 10 år känns den inte riktigt lika

eggande - och var hemma med Dansken istället.

På kvällen avslutades festligheterna med ett krogbesök. Mkt trevligt.

Innan dess lärde jag upp Dansken i svensk schlager. Han är mycket

imponerad. Linda Bengtzing är hans nya mentor.

Nu är söndagen här och jag tokstädar då jag ska få besök av

föräldrarna…
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Hunddrama
4 augusti, 2008, 20:45 

Just nu är det lugnt och fint i mitt hem, men nog har det blixtrat till.

Sebbe + föräldrarnas hund har nämligen inte riktigt dragit jämnt - båda

bestämda herrar som de är - men det funkar bättre och bättre.

Nyss satt de till och med i soffan samtidigt - som ni ser så långt ifrån

varann de bara kunde. :-D

Söta är de hur som helst.

Inte mycket kvar
5 augusti, 2008, 19:17 

Årets stora händelser prickas av i rasande fart.

– Besök av herr Grön

- Mello i Globen

- Kylie i samma glob

- Europride

- Besök av mor, far, hund

Kvar att se fram emot:

- Israel

Hmm.. That’s it so far.

Jag blir alltid så låg när föräldrarna varit på besök. Se förra året.

Det gick bra med hundarna till slut. Jag tror att det blev bättre efter att

jag tagit ut dem tillsammans ett par gånger - de insåg kanske att de

hörde till samma flock (eller nåt). De har inte lekt eller umgåtts idag,

men de har iaf inte bråkat.

Varje gång jag träffar föräldrarna ser jag så tydligt varifrån jag fått min
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oroliga ådra. De kan knappt njuta av vistelsen då de är oroliga att inte

lyckas köra till hamnen. Det slutar dock alltid på samma vis: de åker

från mig två timmar innan båten lämnar Sthlm och så ringer de efter 20

minuter och säger att de redan hittat fram.

Det är rätt skönt att se varför en är som en är och lättare att acceptera

ens egenheter och/eller göra något åt dem.

Shhh!
6 augusti, 2008, 12:12 

Jag är nog en aning slutsocialiserad just nu så det känns skönt att sitta

ensam framför datorn. Sebbe är lite trött han också så han ligger och

sover, ihopslingrad som en kanelbulle.

Jag blir lite trött på att le ibland. Jag kan vara jätteglad men helt slut i

ansiktsmusklerna och någon frågar varför jag är sur/ledsen och jag

svarar alltid uppriktigt att jag ler på insidan.

Så nu sitter jag här med trumpen min.

Äntligen etta
6 augusti, 2008, 16:58 

Ett glädjeämne så här på höstkanten är att min samling, Greatest Hits,

just nu är den mest sålda bloggboken på Vulkan.se.

På listan över samtliga typer av böcker ligger den på plats nummer 20.

Underbart.

Nu kan jag luta mig tillbaka och njuta av livet.

Jag kanske ska säga upp mig från jobbet… Och köpa en villa åt alla

mina familjemedlemmar… Och resa jorden runt…

Eller helt enkelt ta en öl.

Skål!

När filmen är slut
7 augusti, 2008, 11:15 
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Semester är gott.

Det är allt jag kan säga.

Igår kväll kom Dansken över och jag lagade middag och han, smal som

en sticka (men inte länge till om han fortsätter hänga här), sa att maten

var lika smarrig som vanligt och att jag verkligen borde “öppna den där

restaurangen”. “Tsss!”, svarade jag.

Han har iaf insett att man kan äta mycket god mat som vegetarian och

efter flera veckor på “min” diet åt han kyckling för ett tag sedan, men

han fick inte riktigt ner maten så han beslutade sig för att hålla sig till

den ljuva vegetariska kosten.

Dansken fick ett ex av min bok (tidig födelsedagspresent) och han blev

mycket glad. Jag sa: “Om du läser den och fortfarande vill träffas så är

ju det kul.. men om du slutar svara när jag ringer så vet jag varför” (det

lät betydligt roligare på engelska för övrigt).

På kvällen såg vi Shortbus, som N19 på jobbet lånade mig med orden

“det är en film för dig”. Jag såg den redan på morgonen men såg gärna

om den med Dansken. Underbar film! Väldigt mycket min smak.

Dansken sa: “du kan verkligen dessa konstiga filmer”. Förra gången såg

vi nämligen Kärlekens språk. Jag älskar den för den är såå bedrövlig

och… märklig. En annan gång såg vi Another Gay Movie - galen,

galen, galen!

Och vad de än säger så är film bäst hemma i soffan!

Jag har tänkt på det här med kärleken
7 augusti, 2008, 18:28 

Om man älskat en person jättemycket och en dag inser att inte en

endaste liten bit av den kärleken finns kvar - vart tog den vägen?

Tog den slut? Och i så fall - som sagt - vart försvann den?

Jag tror det kan vara lättare än så.

Kanske är man latent kär hela tiden, och endast vissa personer lyckas

locka fram känslan. Då tror man sig bli kär i dessa personer fastän man i
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själva verket bara är kär.

Men hur länge/mycket kan en och samma person då lyckas locka fram

kärlekskänslan? Kanske bara en kort tid, och därefter är man bekväm

och tycker om personen i fråga och fortsätter relationen bara för att.

Efter ett tag känner man ju sig ofta “nykär” - kanske har samma person

då återigen på ett eller annat sätt lyckats få fram den.

Det är kanske därför man efter en misslyckad relation blir väldigt

förvirrad då man råkar stöta på sitt ex - som man trodde man kommit

över - och alla känslor väller fram igen.

Vissa personer kanske helt enkelt kan få en att känna kärlek?

Schlager gör världen bättre
9 augusti, 2008, 21:12 

Maybe I should start building a shrine for all the schlager queens.

Except Carola.

Her mind is so gone with a stormvind.

Dansken efter att vi sett Malou möter Carola.

Efter några veckors intensivt schlagerstuderande börjar Dansken bli en

fullfjädrad schlagerfjolla.

Han är mycket imponerad av Charlotte, Lena, Linda Bengtzing, Kikki

m.fl.

Nu ska vi på schlagerklubb.

En sån söndag
10 augusti, 2008, 23:00 

Det blev ju en fin söndag det här.

Jag och Dansken har sett en massa söndags-TV. Vi har beställt pizza på

hemkörning. Vi har promenerat med Sebbe och känt höstvindarna i

ansiktet. Vi har ätit en massa karameller. Vi har sett Andarnas Hus - åh,

vad den är bra!

Nu har Dansken just åkt hem för att förbereda sig inför morgondagens

arbete. Själv har jag en vecka kvar av min semester.
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Gårdagens klubbesök blev lyckat. Först ölade vi på favoritbaren (som

var FULL av folk) och därefter blev det lite dans. En mycket bra helg,

helt enkelt.

Vad är det med posten?
14 augusti, 2008, 12:57 

Jag får ofta mina grannars post och under min semester har jag oftast

hunnit ut i trappan och haffat postdonnan på väg ner för trapporna och

alla har således fått sin post.

Men tänk om jag vore bortrest i två månader - sicket drama! Eller som

nyligen - jag fick ett (för vissa) viktigt brev som jag lade i högen “öppna

om du orkar men det gör inget om du aldrig orkar”. Jag upptäckte flera

månader senare att det var till någon annan än mig själv.

Skärpning, tack! Posten är viktig. Ingenting kan man lita på längre.

Tänk så skönt med semester - jag hinner tänka på såna här saker.

I natt kunde jag inte sova så jag såg SVT-dokumentären om Ulla-Carin

Lindquist (som drabbades av ALS). Mycket gripande. Se den här och

var tacksam över och ödmjuk inför livet.

Hemma är hemma
15 augusti, 2008, 17:26 

Jag har skrivit om det en miljard gånger men jag skriver om ‘et igen.

När jag flyttade till min nuvarande lägenhet + stadsdel för snart fyra år

sedan kände jag för första gången i mitt liv (faktiskt) att jag kom hem.

Ni vet - ofta när man flyttar och småtrivs där man bor ser man ändå lite

fram emot nästa ställe. För första gången kändes det inte så, och det var

underbart.

Här är det är lugnt och grönt och skönt och man kan promenera till city.

Vad mer kan man begära? Ett stort plus är att här bor väldigt få

huliganer (min första lägenhet låg i ett riktigt huliganområde och jag

blev trakasserad och spottad på i stort sett varje dag (sant). På den tiden



166
 

fanns inte termen “hatbrott” men hade den funnits hade statistiken sett

betydligt dystrare ut).

Idag har jag och Sebbe strosat våra ljuva gator upp och ner och vi tog

också en tur till Hammarbybacken. Det är så underbart att stå där uppe

och blicka ner över staden.

MADONNA 50 fantastiska år!
16 augusti, 2008, 00:01 

Idag firar jag kvinnan som alltid funnits där. I vått och torrt. Sedan jag

var nio år 1984 har hon varit min trösterska. Ja, trots att hon är en

upptempoartist har jag alltid funnit tröst och kärlek i hennes lugnare

stunder (det gäller för övrigt samtliga mina kvinnliga favoritartister - det

är som om deras sorger och ångest kommer fram på ett underbart

berörande sätt i just dessa stunder). 

Lagom till 50-årsdagen läckte Madonnas cover på Abbas Like an angel

passing through my room.

Den finns här och spelades in i samband med inspelningarna av låtarna

till Ray of Light 1998.

Inte nog med en massa bra musik - Madonna har hjälpt mig ur kris efter

kris. När jag kände mig konstig i början av 90-talet stod Madde där och

sa att homosexualitet var härligt.

Tack.

Gång efter gång har hon varit min stöttepelare - både på ett djupt

personligt plan och på ett dansgolv nära dig.

Älska henne.

2008 del 2
18 augusti, 2008, 07:31 
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Gissa vem som är tillbaka på jobbet.

Jag hatar inte att vara här men jag känner mig inte riktigt redo.

Gårdagskvällen var en sån där kväll då man slappar i soffan och äter en

massa glass och zappar från program till program och ser en massa

skräp bara för att slippa inse att kvällen är över, semestern är slut och

sommaren är ett minne blott.

Till slut, efter ett avsnitt av inget mindre än Baywatch, såg jag

sanningen i vitögat och drog nåt gammalt över mig.

Innan jag lade mig skrev jag ner vad jag vill uppnå under andra halvan

av 2008. Mycket pretentiöst förstås, men jag ska försöka uppnå mina

mål.

Ha en bra dag.

Lycka till på jobbet, ni som liksom jag är inne på dag 1.

Det är inte lätt när det är svårt
18 augusti, 2008, 12:00 

Jag har gjort det förr och kanske är ni less på mitt tjat men ni som någon

gång varit nikoberoende vet vad jag snackar om. Efter mitt återfall i

vintras (då jag låg och skakade som en halvt ihjälklubbad norsk säl)

slutar jag snusa igen.

Tänkte först inte skriva om det hela men eftersom det kommer vara till

hjälp gör jag det ändå. 1. Jag får skriva av mig min ångest 2. Jag vill

inte misslyckas eftersom jag vill vara stolt över mig själv. 3. Jag ljuger

inte (så bra).

Jag sitter och läser inlägg i forumet på slutasnusa.com och jag känner

abstinensen komma bara av att läsa om människors elände. Och jag har

ändå fortfarande min sista snus under läppen.

Jag har också läst en tvåmånadersblogg där en person beskrev sin kamp.

Mycket inspirerande.

Det är lite som när jag rökte för många, många år sedan - jag kunde

aldrig känna mig riktigt hel och frisk så länge jag rökte. Nu känns det
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likadant med snuset. Vad spelar det för roll om jag äter nyttigt och allt

det där om jag ändå trycker i mig gifter?

Nu, klockan 12:00, publicerar jag detta inlägg. Därefter spottar jag ut

min sista prilla och går på lunch. Och handlar Onico.

8 timmar senare
18 augusti, 2008, 20:00 

Efter åtta nikotinfria timmar har jag svårt att koncentrera mig. Jag kan

inte fästa blicken på någonting. Jag har NOLL tålamod! Jag har just

börjat känna den där smärtan i axlarna. Den minns jag förra gången jag

slutade snusa. Det gör ont. Snart är det magmusklerna som börjar

kännas. Återkommer.

Dagens fråga
19 augusti, 2008, 07:27 

Jag har tänkt på en sak.

Om man handlar på kort - finns det någon gräns för hur lång tid det får

ta innan summan dras från kontot?

Jag menar, det kan ju knappast få ta ett halvår. Eller ett år. Eller fem.

NÅGON gräns måste väl ändå finnas?

Dagens mail
20 augusti, 2008, 08:15 

mmm snyggt med hår på bröstet!!! hur gammal var du när du fick det?

/Man, 32, Timrå

Svar: Eh!

Äntligen fredag (och så lite drama)
22 augusti, 2008, 08:06 
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Det börjar alltid på samma sätt.

Jag kommer hem, umgås med Sebbe och därefter lagar jag mat som jag

äter framför datorn medan hunden vilar. Och så är uppkopplingen puts

väck. Förr väntade jag en timme eller två, men numera lyfter jag luren

och ringer Comhem direkt (jag har deras kundtjänstnummer inlagt i

mobilen). En halvtimme efter samtalet var jag tillbaka på nätet. Medan

jag satt i telefonkö i 40 minuter (och lyssnade på Comhems extremt,

EXTREMT, irriterande informationsslinga om och om igen) hetsåt jag

min goda middag som nu bara smakade frustration.

Naturligtvis fick jag lite dåligt samvete då jag inte var jättetrevlig mot

kundtjänsttösen, men som jag sa till henne när hon frågade om jag

råkade veta om grannarna också hade internetproblem: “det enda jag vet

är att jag är väldigt trött på att ringa er var och varannan kväll”. Eller

när hon började rabbla upp den där ramsan (”om vi skickar en tekniker

och det visar sig att du ligger bakom felet får du betala bla bla bla”) som

låter lite som när poliskonstaplar på film läser den misstänktes

rättigheter: “Ja, jag vet, jag har hört det där en miljard gånger”. “Okej”,

pep hon.

Sammanfattning: det är hög tid för mig att ta reda på exakt när min

bindningstid går ut och då säga upp allt som har med Comhem att göra.

Och hallå. Har ni hört mig gå upp i panikfalsett nån gång så förstår ni

nog redan att jag snart hade en prilla i käften. ÅÅH!

Jag menar: jag trodde jag skulle vara utan både internet, TV och telefon

över helgen.

Det var inte detta jag hade tänkt blogga om egentligen.

Jag hade tänkt säga nåt om att visst är det spännande när man drömmer

drömmar som fortsätter där de slutade flera månader tidigare! Jag har en

underbar såpa i huvudet om nätterna. Drömmen i natt var så spännande

att jag somnade om i morse och var fem minuter från att försova mig.

En kort resumé: En kvinna jag jobbade med för tretton år sedan hade en

verbal catfight med en tjej som gick i min klass på gymnasiet för 17 år

sedan. Jag sprang på D-kändisen som raggat på mig på nätet (som jag

som ni vet redan vuxenbrottats med - men det minns han inte). Han
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hade världens största hund. Slutligen satt jag i nån typ av matsal och

blev kär i en judisk kvinna (!). Oerhört spännande är mina nätter.

Hoppas ni får en väldigt bra fredag och helg!

Jag ska förmodligen träffa Dansken som i afton återvänder till Sverige.

Imorgon ska jag gå på vernissage. En bekant ställer ut tavlor.

Tavlor och mode
25 augusti, 2008, 07:56 

Det var väl en rätt trist helg, eller?

I fredags kom Dansken över och vi såg på film men snart somnade både

han och Sebbe så jag satt och ugglade ensam en bra bit in på lördagen.

Och i lördags var vi på min vän Johns utställning. Det var trevligt. Se

hans tavlor på Galleri Kocks på Kocksgatan 18 fram till den 27 augusti.

Hela lördagskvällen och hela söndagen såg jag på Project Runway. Det

var fashionistan Dansken som fick mig att börja se på det och snart var

jag fast. Okej att min inställning är “men ärligt talat, hur många

varianter av en blus kan man skapa egentligen?” men det är lite kul att

se på programmet i alla fall. Så pass kul att jag såg en hel säsong plus

en bit in på nästa.

Hmm… Det var min helg det.

Steg för steg
25 augusti, 2008, 21:09 

Antal steg idag: 20144.

Jävla skitsamhälle och fula fucking mördare
26 augusti, 2008, 07:25 

Snälla! Nån med hög sexdrift - ge alla dessa förbannade
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fotbollshuliganer lite kussimurra. De är ju som de är för att de inte får

lapa fitta. Okej om dessa pinsamma wannabemachomän stod och slogs

inlåsta i ett bergsvalv, men de finns ju mitt bland oss och vandaliserar

och misshandlar vem och vad som helst.

NER MED ALLT SOM HAR MED SPORT ATT GÖRA. Korruption,

huliganer, mygel och fusk. Det är sport det.

Åh, allt går åt helvete! Psykiskt störda mördare som sitter inne KÖPER

BIL och RYMMER. Vad fan!

Och mördare som sitter inspärrade ska väl för i helvete inte få

permission för att gifta sig (med varandra). De rymmer ju. Så klart. Var

det någon som trodde något annat? Ja, tydligen.

Skärpning!

Apropå dessa mördare: varför är de alltid så förbannat fula? Blir de

mördare för att de är fula eller blir de fula för att de är mördare? Vilket

kommer först? Fulheten eller mördandet?

Skärpning igen. Man kan alltid försöka se lite fräsig ut när man ska

fotograferas.

Det luktar svartsjukedrama!
26 augusti, 2008, 07:53 

Metros insändare (”Dagens puss”).

Puss, P, vi har så mysigt tillsammans när vi träffas. Du är underbar.

Hoppas att du orkar med mig länge till, trots allt. Du är min älskling.

Pussar. “Din A”.

***

Jag har längtat så efter dig, A, och varit så olycklig. Du och jag,

vackeröga, vi är ämnade för varann. Det är jobbigt nu, men jag ger mig
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inte, sötnos. “P”.

***

Puss A. Jag kommer att älska dig mer än någon P kommer att göra.

Älskat dig från första början. Jag har lidit mycket och behöver dig mer!

“Röst”.

Igno igno igno
26 augusti, 2008, 13:03 

Trots att jag är på ett kvittrande bra tisdagshumör kör vi ytterligare ett

ilsket inlägg.

Det handlar om subban jag har till granne. Jag vet inte varför hon och

hennes familj är rädda för mig men de är verkligen, verkligen tokrädda.

Det var hon som en gång med lidande min tvingade fram ett “tack” när

jag höll upp porten för henne och hennes miljarder barn när de kom

med barnvagnen, för att dagen därpå snabbt titta bort.

Igår, mina vänner, när jag med andan i halsen och svettfläckar under

knävecken hade hunnit nästan ända hem från jobbet mötte jag henne +

glinen på trottoaren. Hon såg mig och vad gjorde hon då? Blixtsnabbt

plockade hon fram mobiltelefonen och låtsades knappa runt på den.

Själv hade jag sänkt volymen i min iPod för att verkligen inte missa ett

eventuellt “hej”. Men nej. Ingen ögonkontakt fastän vi stod 2 cm från

varann på den trånga trottoaren.

Varför är hon så rädd för mig?

Jag känner mig lite som Miranda i Sex and the City, när hon trodde att

hon blivit dumpad av sin date innan de ens setts (han hade dött).

Lär känna mig innan du ignorerar mig, tråkhåriga subba.

Musik är män och män är musik
27 augusti, 2008, 14:02 
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Nu har jag hämtat mig efter alla mina utbrott. Det är ack så skönt att

avreagera sig (därav denna blogg).

Jag är på osedvanligt bra humör trots mina tre timmars sömn så nu ska

jag berätta något trevligare (?).

Häromnatten drömde jag om mitt ex. Det var oroväckande vackert.

Igår spelade jag Maddes Get Together och vips var jag tillbaka med mitt

ex. Ni vet hur musik väcker minnen till liv. Inte bara minnen förresten,

utan känslor.

Jag måste försöka se till att inte ha pojkvän när nån av mina favoriter

släpper nytt material för om när det går åt skogen vill jag inte förknippa

musiken med männen. Även om det är vackert av och till.

Jag har räddat 3080 liv
29 augusti, 2008, 13:07 

Gör Petas How green is my diet-test. Som vegetarian har jag räddat

3080 lyckliga liv. Jag har dessutom sparat rejält på miljön. Inte illa.

Nu syns helgen bakom knuten och jag hoppas ni njuter rejält medan jag

arbetar vidare.

Glöm inte att man får vad man ber om!

Jag tycker ni ska:

sova

flirta

sova

hångla

äta gott

dricka måttligt men gott

sova

slappa

ligga

göra nån okänd glad

reflektera

sova
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Själv ska jag:

sova till 05:00

arbeta

umgås med Dansken som är hundvakt hela helgen

äta nåt kryddigt

dricka två glas rött

prata om livet och lyckan med kollegan

flirta med bruden på Ica

Glöm nu inte att även grisen viftar på den knorriga svansen när hon är

glad.

Primi
30 augusti, 2008, 10:44 

Åh, vad ni är primitiva.

Hela den här debatten är primitiv.

Och vem ska vara en av dem som representerar Den Riktige Mannen?

Naturligtvis superdupertönten Paolo Roberto.

Han säger att han är “100 % man” och jag är ack så lycklig över att inte

sitta i hans båt.

F12
31 augusti, 2008, 11:27 

Jag vet! Vi placerar akvariefiskar i martiniglas och målar kycklingar!

Jättekul partytrick!

Verkligen.

Comfuckinghem
2 september, 2008, 13:22 
 

Ni känner till mitt enorma nätdrama. I söndags exploderade det i

huvudet igen, efter att jag bokstavligen fick lov att vara uppkopplad ett
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par minuter i taget. Hade problem igår också. Och idag.

Jag publicerar mailet jag skickade till Comhems kundtjänst i söndags.

Jag förväntar mig knappast ett svar med tanke på att de fortfarande inte

svarat på mailet jag skrev den 22 juni förra året.

Hej.

Jag skriver igen då jag är trött på att spendera timme efter timme, vecka

efter vecka, i er telefonkö.

Det är en oerhört dålig bredbandstjänst ni erbjuder då uppkopplingen

går ned flera dagar i veckan. I kväll exempelvis är jag online i ett par

minuter, därefter försvinner uppkopplingen för att 10 min senare

återkomma. Och så fortsätter det dag efter dag, vecka efter vecka,

månad efter månad och till och med år efter år. Gör ni någonting åt det?

Förra gången jag skrev var den 22 juni förra året. Jag hade då varit utan

uppkoppling i över tre dygn - vilket var fruktansvärt frustrerande då jag

arbetar som webbmaster. Jag blev lovad ersättning men ni svarade inte

ens på mitt mail.

Vänligen gör något åt denna värdelösa uppkoppling.

Tusen tack på förhand.

Kim Milrell

Nu måste jag snabbt klicka på “skicka” för det tog ju mer än tre minuter

att skriva detta och jag vet inte om jag är online längre!

Kylan kommer äntligen
2 september, 2008, 21:28 

Underbara, underbara höst som är på ingång!

Sebbe och jag har just kommit in efter en 1½ timme lång promenad. Vi
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vandrade runt, runt i hela stadsdelen och ut i skogen och ut på gatorna

och tillbaka in i skogen. Fantastiskt skönt. Sebbe som sommartid inte

vill vara ute längre än en kvart åt gången. Äntligen får han strosa loss

igen.

Vi gick bland annat längs min favoritgata. Den ligger uppe på berget

och man ser ner över hela staden. Mycket fint!

Nu sover Sebbe sött i hallen och jag njuter av lite ensamtid.

Kallprat
3 september, 2008, 07:45 

Igår mötte jag en kvinna i tvättstugan.

Jag brukar hälsa på henne och hennes hund men detta var första gången

det var läge att säga något mer än ett simpelt “hej”.

Jag fick så klart inte många ord ur mig - fyra stycken för att vara exakt:

“hej”, “tack”, “jaså”, “jo”.

När jag gick hem för att hämta mer tvätt tänkte jag att så här kan jag ju

inte ha det.

När jag var tillbaka i tvätteriet (mycket roligare ord än “tvättstuga”)

ställde jag mig vid mitt torkskåp och började varsamt hänga upp de

plagg som är för vackra för att torktumlas. Kvinnan stod en meter ifrån

mig och jag tog mod till mig och bad om hennes åsikt om våra nya

tvättmaskiner. “De skrynklar lite väl mycket”, tyckte hon. “De gör det,

va!” sa jag som om jag visste vad jag snackade om. Därefter flöt det på.

Fatta att jag står i tvätteriet och diskuterar tvättmaskiner.

Något har hänt.

Minus
5 september, 2008, 07:57 

* TV-apparater som står på fastän ingen tittar.

* TV-apparater som står på med väldigt låg volym när någon tittar.

* Radioapparater som, istället för att ha stängts av, har nedskruvad

volym.



177
 

* Sladdar som rullas ihop till korvliknande knutar.

* Sladdar överlag! Tänk att en liten, tunn hörlurssladd kan vira ihop sig

så totalt genom att bara ligga i en ficka i fem minuter.

* (Välklädda) män som spottar i rulltrappor.

* Kvinnor som kastar med håret på tunnelbanan. Att få någon annans

fuktiga hår i nacken är inte trevligt!

* Comhem.

* Människor utan arbetsmoral.

* Klubben Stolt bög och sverigedemokrat på Qx.

* Män som “snyter sig i luften”. Mitt i rusningen i centrala Stockholm.

Dessutom framför ett gäng passerande brudar (som männen ju borde

vilja imponera på istället för att äckla dem).

* Dokumentärer som sägs vara neutrala men är väldigt, väldigt

ickeneutrala.

* Hon i Singelmammorna som gnäller och gnäller och gnäller över att

hon inte har någonstans att bo och att allt är sååå jobbigt. Dessutom -

helt ogenerat och utan att blinka - plankar hon när hon åker t-bana.

Framför kamerorna. Utan att blinka alltså.

* Konservativa politiker som alltid hittar ett sätt att ställa allt (som

påverkar dem själva) till rätta. “Tonårsdottern blev på smällen då hon

knullade sin tonårskille utan gummi - jamen de kan ju gifta sig! Ja, det

kan de göra. Det kommer hålla och bli ett ack så bra äktenskap!

17–18-åringar är så redo för äktenskap!”

Plus
5 september, 2008, 07:57 

* Vänliga människor!

* Vänner som lyssnar på både glatt och sorgset malande.

* Hundar. Alla borde ha en.

* Grannar som säger “hej” (men helst inte så mycket mer).

* Klubben Stolt bög och sverigedemokrat försvann från Qx.

* Eftersom jag är en bra man som kan tänka finner jag mina egna sätt

att bli av med frustration (istället för att gå ut och nita någon). Just nu

ser jag Singelmammorna på svt.se varje gång jag vill skrika ut
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svordomar.

* Väldigt starkt kaffe på morgonen.

* Personalen på 7 Eleven på Götgatan 93. SÅ trevliga.

* Personalen på Bee’s Thaifood på Malmskillnadsgatan 41. Inte undra

på att kön lunchtid sträcker sig en bra bit ut på gatan.

Från koja till slott
5 september, 2008, 12:31 

Jag satt och googlade på hålan jag växte upp i.

Hamnade på ortens (invånarantal: “ca 150″) fritidsförenings hemsida

och hade mycket roligt.

Tog del av bilderna som fanns där: “bilder från vägbygget 2002″ och

“bygget efter branden” var underhållande fotoalbum.

Jag tog också del av protokoll från föreningens möten. Detta är viktiga

saker! Det ska spelas boule och det ska orienteras och vem ska ordna så

karln från växthusföreningen kommer och berättar om trädgårdsskötsel?

De har ett klotterplank också och efter fisketävlingen läste jag en

kvinnas djupa tankar: “Det var sammanlagt 10 vuxna och 7 barn som

deltog (om jag räknade rätt). Med tanke på åtgång på korv o bröd så

verkade det vara fler?”

Ja, jag säger då det! Dags att plocka fram miniräknaren nästa gång. Och

vet du inte att Gösta i den gula villan säkerligen är mycket glad i mat!?

***

Nu blir det helg och jag sitter på kontoret och skakar köttet till Dannii

Minogue. Woohoo. Jag ska hem och dona lite och sedan ska jag träffa

en vän och öla.

Efter att ha tagit del av ovanstående hemsida måste jag ju njuta av att

jag:

- är singel
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- bor i Sthlm (inne på 14:e året nu)

- har vänner

- är smartare än man först anar

- är roligare än mitt tunga sinne skvallrar om

- har en garderob full av nytvättade, vackra plagg

- har nytvättade finherrunderbyxor i samma garderob

- vågar leva det liv Skaparen planerade för mig

Ha en god helg. Lev livet! Lev det!

Skoldans
6 september, 2008, 18:27 

Det var ju härligt att komma ut lite igår.

Lämnade Sebbe hos Hundvakten och mötte upp A på favoritkrogen.

“Där är mitt ex-ex-ex-ex-ex”. “Där är han som skriver “|3″ istället för

“B” och “vv” istället för “w”". På min vän PG:s inrådan gick vi så

småningom vidare till en klubb jag ej besökt tidigare. Jag var inte

imponerad. “Skoldans” sa A, och jag kunde inte annat än hålla med. Det

tog sig efter ett tag men jag gillar inte sådana enorma lokaler. Litet och

gemytligt ska det vara. Det var bra musik dock. Katy Perry! Pink! Och

Pinks nya som jag inte gillade alls när jag först hörde den kom nu till

sin rätt. Hon har ju en förmåga att klämma ur sig bit efter bit som först

känns “nja” men snart blir “woohoo”.

Nu sitter jag hemma och hör regnet piska mot rutorna. Sebbe är trött som
vanligt när han sovit borta.
Skoldanskopplingen får mig att minnas… skoldans. Jag åkte in till stan och
köpte en skiva istället. När jag kom hem sa jag att jag hade vunnit den på nåt
lotteri. Hahaha. Hahahahaha. Jag var så sorglig.

PV börjar nu
8 september, 2008, 14:21 

Positiva Veckan alltså.
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Jag bestämde mig igår kväll för att låta denna vecka heta så.

Ibland har man ju ångest över något som man inte kan göra någonting

åt. Så varför älta. Bästa sättet är då att helt enkelt blockera sådana

tankar och istället tänka på bra saker.

Dåliga saker just nu:

* Livet känns blahablaha.

* Jag är rädd för att bli gammal.

* Det känns som allt är över.

* Jag förstår mig inte på folk.

* Ej självvalda människor är jobbiga att ha att göra med.

* Att greppa dammsugarskaftet känns som ett oöverstigligt hinder.

* Världen känns jobbigt labil.

Bra saker i just detta nu:

* Goda vänner håller mig tack vare teknikens under sällskap under i

stort sett hela arbetsdagen.

* 15 dagar till Shalom Israel.

* Lunchen (potatismos och quornkorv) var vad jag behövde denna

måndag.

* Hösten är här.

* Min onda fot mår bättre än på väldigt länge.

* Jag blev idag kallad både “cute” och “sexy”. Av två olika personer.

* Bokförsäljningen har gått bra.

* Jag har tjänat pengar på att göra någonting jag älskar.

* Britney är snygg och nykter/ej nedknarkad igen.

Vänta nu
8 september, 2008, 16:59 

Nej, jag är inte ensam om Comhemdramat.

Dock står det: “mejl har blivit liggande i flera dagar utan att bli

besvarade”. Vi snackar veckor, månader, ÅR!

Jag har ännu inte fått svar på mailet jag skickade för 15 dagar sedan.

Och nej, jag har inte fått svar på mailet jag skickade den 22 juni 2007.
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Vad är grejen?
9 september, 2008, 12:59 

Göteborgare skrev: Hello beautiful man.

Jag svarade: Well hello, mister.

Sedan dog det. Vad gjorde jag för fel?

PV3
10 september, 2008, 11:39 

Positiva Veckan fortsätter (och sprider sig som ringar på den vackra

vattenytan som kallas bekantskapskretsen).

Nu ska det handla om bostäder.

Jag har både varit bostadslös (samtidigt som jag var arbetslös - inte att

rekommendera) och bott i ett av stans värsta områden. Därför är jag

extra glad och lycklig och tacksam över att numera bo bra.

Annat är det med en vän vi kan kalla DK. Han har bott i Stockholm i

snart ett år och nyligen fick han veta att han + väninnan han bor med

har en månad på sig att lämna bostaden.

DK ringde mig och sa att han skulle kolla på en andrahandsetta på

Östermalm. “Den går på 6500 i månaden”, sa han och jag andades tungt

i luren. “Men det betyder att hyran blir lägre”, inflikade han snabbt,

“eftersom vi nu betalar 14 000 för tvåan på Drottninggatan”.

Jag kippade efter andan och kände mig ännu gladare över min

bostadssituation.

Tagga ner, bruden!
12 september, 2008, 07:18 

God fredag. Jag kan knappt tro det men arbetsveckan lider mot sitt slut
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och jag är mycket tacksam. Jag har varit driftig den här veckan. Driftig

och trött. Två kvällar på raken har jag somnat sittande men idag känner

jag mig pigg och på G.

Jag önskar er alla en mycket, mycket bra dag. Hoppas detta är dagen då

det händer något väldigt bra och spännande. Något som har en positiv

inverkan på resten av livet.

Ur Dagens Puss i Metro (idag).

Anders, ville bara tacka dig för att du hjälpte mig att laga EU-moppen

när den gick sönder.

/Linda från Norrköping

***

Tack Anders för att du finns i mitt liv.

Kramis Linda

***

Anders, mina känslor för dig har blivit starkare, hoppas det blir du och

jag.

Puss Linda

***

Linda, Linda! Du är en stalker. Förmodligen har Anders redan slutat

svara när du ringer. Han har dessutom plockat bort dig som vän på

Facebook och han har blockerat dig på MSN. Du gråter ut hos

väninnorna. “Killar är svin”, harklar du fram och väninnorna håller

med. “As!” säger de i kör. “Glöm honom. Han är inte värd dig”.

Lägg ner, Linda. Nästa gång tar du det lugnt och fint och låter grabben

uppvakta dig. Balans är allt.
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Vecka 2 med positivt tänkande
15 september, 2008, 09:42 

En kollega klev in och frågade hur läget var.

Mycket bra, svarade jag och han undrade om även helgen varit bra.

Ja, sa jag med knuten näve i luften, men det är underbart att det är

måndag! Ny vecka och nya möjligheter till lycka och kärlek!

Kollegan blängde lite men sa sedan: du har rätt. Så måste man tänka -

annars lever man inte länge.

Så nu fortsätter vi alltså med det positiva tänkandet.

Fånerier
16 september, 2008, 12:54 

Jag känner mig så korkad ibland. Hemskt jobbigt är det.

Det är små vardagssaker som jag inte har någon erfarenhet av som får

mig att känna mig riktigt blåst. Jag ser mig själv med himlande ögon

och munnen halvöppen. Som ett fån.

Alltid är det nån sån där redig man inblandad. Nån som inte vet

någonting alls om sådana saker jag vet mycket om. Kanske har han

levererat paket i 25 år och vet allt om både paket och leveranser och så

står jag där som ett fån och inte vet att jag ska signera på en elektrisk

sak som ser ut som en fjärrkontroll med fönster. (För övrigt såg det ut

som en treåring hade signerat så vad spelar min signatur för roll? Jag är

lika bra på att signera elektroniskt som jag är på att rita i datorn.)

Eller så ska jag kopiera en nyckel och den sura gubben säger “den är

låst”. Som om jag skulle veta vad det betyder. Vadå låst? Jaha, nyckeln

är skyddad mot kopiering. Men säg det då.

Jag vill inte känna mig som ett fån. Jag vill känna mig som en smart ass

hunky dude.

Så jag kämpar vidare…

Jag har växlat pengar idag och jag lovar och svär att varken mannen
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med paketet (lät det hett?) eller nyckelgubben vet vad de har för valuta i

Israel. Så det så.

Tack för att du äter vegbacon istället
17 september, 2008, 17:10 

Jag hade tänkt blogga om det i morse när jag läst mailet jag fått från

Peta men jag blev så ledsen att jag inte orkade.

Sedan fick jag ett fint mail från veggiemind.com:

Hej Kim,

Jag tycker du ska lägga till din välgjorda blogg/hemsida

på VeggieToppen - www.veggiemind.com/veggietoppen

Den platsar verkligen där.

Och nu såg jag att Expressen skriver om det så jag känner att jag måste

uppmärksamma grisarna igen.

Det finns inga “fina” slakterier. En människa som slaktar kan helt enkelt

inte vara en reko person. Det rimmar illa. Så nästa gång du sätter

tänderna i grisen tänker du på hur slaktarna torterat stackaren, hur de

petat in saker i ögonen, kört upp en stav i stussen för att få grisen att

“stå still”, hur de för skojs skull sprayat färg i ansiktet på den osv. osv.

osv.

Nu måste jag återigen gråta en skvätt. Med Sebbevofs i famnen min.

Rädda grisarna, hojtar han. Just do it!

Dagen så här långt
18 september, 2008, 08:12 

Jag slog mig ner på tuben, på ett sånt där underbart ensamsäte längst

bak i vagnen. Jag trivdes. Läste Metro, som idag innehöll den ljuvliga

bilagan Living. Läste om Agneta Sjödins villa. Funderade över hennes
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frisyr. Läste om hur bostadsrättspriserna varierar i de olika stadsdelarna.

Kastade ett öga på perrongen och insåg att jag glömt kliva av. Så det

gjorde jag. Tog tuben tillbaka, läste insändarna, klev av och gick till

jobbet. Trots dramat hade jag tio minuter till godo. Drack en kopp kaffe.

Hällde mjölk över bordet och golvet när jag fixade frukostflingorna.

Drack ytterligare en kopp kaffe (med socker fastän det inte var fredag!).

Såg mig i spegeln. Noterade ett grått hårstrå ovanför vänster öra. Mitt

hår är för övrigt monchichilångt. Inte snyggt alls. Det får lov att växa en

centimeter till nästa vecka, annars måste jag raka av ‘et. Mitt ansikte är

skäggigare än någonsin. Det är såå tråkigt att raka sig. Det tar sån tid

och det gör ont. Det är hårt att vara man. Mycket, mycket hårt. Slitgöra!

Det var väl det.

Plötsligt ringde det på mobilen
18 september, 2008, 16:30 

OMG OMG OMG!

ES ringde och meddelade att han mer än gärna plockar upp mig på Ben

Gurion International Airport.

Åh så trevligt! Och han låter såå… fin på telefon.

Jag blir lite skakig här hemma just nu.

Jag ville bara skriva av mig.

Insikt
19 september, 2008, 21:14 

Jag är inte rädd för att misslyckas.

Jag är rädd för att lyckas.

Skön insikt.
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Intervjun
22 september, 2008, 22:00 

Jag blev intervjuad av Vulkan, angående mina böcker. 

http://vulkan.squarespace.com/journal/2008/9/22/intervju- med- kim-

milrell- som- har- gett- ut- tre- bloggbocker- pa.html  

(älska mitt motto!).

Party och politik
22 september, 2008, 22:10 

Det började med inlägget “judendomen, tack“. Efter flera böcker och

oräkneliga samtal undrar jag inte lika mycket längre. Därefter handlade

det om honom som kom från Haifa då fåglarna sjöng sina vackraste

sånger. Det rullade på.

Jag lovade att kunna texten till Love Boy utantill när det blev dags för

min resa, och jodå. Det går riktigt bra nu.

Israel Gay Rights Timeline

1948: Israel declares independence

1988: Israeli parliament (Knesset) decriminalizes homosexuality

1992: Knesset prohibits sexual orientation discrimination in the

workplace

1993: Israeli Defense Forces abolishes restrictions on job placement for

gays in the military

1994: Same-sex partner benefits recognized in private sector

1997: Same-sex partner benefits recognized in public sector

1998: Transsexual Israeli singer Dana International wins Eurovision

Song Contest

2000: Age of consent equalized for both heterosexuals and homosexuals

2002: Gay film Yossi & Jagger released in Israel, breaks out worldwide

2005: WorldPride in Jerusalem canceled out in wake of Gaza pullout

2006: Gay marriages abroad recognized in Israel

2008: Gay adoptions legalized
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Halsning fran Israel
23 september, 2008, 21:55 

Snabb halsning fran Tel Aviv.

Jag har strippat pa Arlanda och jag har suttit 2 timmar i forhor men nu

ar jag har.

Hemma hos ES.

3 ol innanfor blusen.

28 grader.

Hotellet bra.

Ah, I love it.

Isra rockar!!

Hors snart!

Resan: Flygplatsdramat
23 september, 2008, 13:15 

Det började dramatiskt. Kom till Arlanda i god tid (som alltid) då jag

hade planerat äta lunch med en kamrat som arbetar på flygplatsen. Gick

fram till incheckningen som var avspärrad. Det var inte bara att gå fram

till disken här inte, utan samtliga resenärer utfrågades av bestämda

israeliska tullpersoner. Vart ska jag? Vem ska jag träffa? Varför Israel?

Vad jobbar jag med? Var bor jag? Vad betyder mitt efternamn? Vet

någon om att jag ska resa till Israel? Som jag redan räknat ut blev jag

tagen till sidan, bakom kulisserna på Arlanda, där min resväska + mitt

handbagage röntgades, öppnades och plockades isär. De kollade allt. De

tog små skrapprover från mina tillhörigheter som de duttade i nåt slags

vätska för att se om de kunde finna spår av sprängämnen. Efter fler

frågor var det min tur att vara objekt så jag fick lov att stå bakom ett

skynke med en oerhört attraktiv israhunk (klyscha) som kände på min

kropp. Ja, även byxorna fick falla till marken. Efter en och en halv
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timme undrade jag i mitt huvud hur många gånger en tömd resväska kan

röntgas.

Jag fick även plocka isär min mobiltelefon samt visa att kameran i den

faktiskt är en kamera och att mp3-spelaren faktiskt kan spela musik.

Just då spelades årets israeliska ESC-bidrag upp och kvinnan som var

en av de tre som kollade mig började sjunga med och berättade att hon

faktiskt känner sångaren Boaz Mauda.

iPoden klarade sig men rakapparaten var för skum för att släppas

ombord och efter två timmar eskorterades jag bakvägen till gaten och

ombord på planet. Incheckningen hade den israeliska personalen redan

tagit hand om och det var rätt skönt. Nu, här på planet, har jag äntligen

fått lite (kosher) mat i mig. Känner mig trygg.

Resan: Äntligen i Israel
24 september, 2008, 01:16 

Så… Flygresan gick bra och 4 timmar och 25 minuter passerade

förvånansvärt snabbt. Kom ut från passkontrollen efter många frågor

om vad jag skulle göra i landet och vem jag skulle träffa och stod

plötsligt i 28 graders värme utanför Ben Gurion Airport. Tog en taxi till

hotellet (140 Shekels) som låg exakt så centralt som jag hoppats.

Duschade min väldigt svettiga kropp och gjorde mig hemmastadd.

Träffade ES utanför hotellet och vi gick till en irländsk krog på samma

gata. Pratade. Därefter gick vi ner mot stranden där vi stod och glodde

ett tag. Promenerade hem till honom och jag skrev inlägget som

publicerades “live” innan vi mötte upp IB som jag känt ett par år + två

för mig nya förmågor: Yitzak och Roy. Vi gick till ställe som serverar

choklad i en miljard former. Det var kul och mysigt att sitta ute i natten

och prata svensk schlager och Linda Bengtzing (som de alla älskade).

De berättade om hur de antingen åker till Stockholm och ser finalen av

melodifestivalen eller samlas hos någon och ser sändningen över nätet.

“Melodifestivalen ÄR Eurovision Song Contest” sa de och jag kände
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mig en smula stolt.

Promenerade hem, duschade igen och ligger nu i sängen.

Resan: Hotellet
24 september, 2008, 09:26 

Efter en god natts sömn kilade jag ner och åt ljuvlig hotellfrukost. Den

israeliska versionen är mer som en brunch med en massa olika ostar

(underbart med både feta och mozzarella till frulle ju!).

Hotel Adiv på Mendeli Street 5 (alla gatuskyltar är på hebreiska,

arabiska och engelska - tack och lov!) var perfekt för mig. Är inte så

kinkig. Läget är a och o och rena lakan vill jag ha + ett eget badrum.

Dessutom ska personalen inte vara gåpåig utan låta en vara i fred. Och

det gjorde det, men var ändå vänliga och hjälpsamma vid behov.

Adiv betyder angenämt, behagligt och så är Hotel Adiv.

Bilden: naturligtvis finns en mezuza vid varje dörr - även på hotellet.

Resan: God mat och vackra, VACKRA män
25 september, 2008, 18:50 

Vilar på hotellet. Nyduschad och naken (se bild) med Israeli Music

Channel som enda sällskap. Igår vandrade jag över hela Tel Aviv. Oj,

vad jag promenerade! Åt mitt livs godaste grekiska sallad på Beta Pizza

i korsningen Ben Yehuda Street/Nahalat Binyamin Street. Den var

enorm + smakade som den kom raka vägen från jord till bord (se bild)

och vitaminerna sögs glatt upp av min då ganska trötta kropp. Åt på

samma ställe idag, men grekisk pizza. Ägaren, som trodde jag var tysk,

sa att jag gärna får komma tillbaka imorgon och “äta en grekisk pasta”.

På kvällen igår ölade jag på Molly’s på Mendeli Street. Satt ensam på

uteserveringen (kamraterna var upptagna med sina familjer) och kunde

inte sluta glo på den franskjudiske mannen som var den vackraste man

jag någonsin sett. Han åt fisk och huskatten Molly fick smaka. Därefter

hoppade hon upp i hans knä och jag önskade så att det var jag som var
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Molly.

Det finns för övrigt katter överallt i Tel Aviv. De stryker omkring och är

väldigt söta.

Efter detta fräschade jag till mig på hotellet och promenerade sedan till

gaybaren Evita. Innan jag kom fram språkade jag lite med en dam som

var ute med sin lurviga hund. “Kan jag klappa henne lite”, frågade jag,

“jag saknar min hund så mycket!”

Evita var okej men inte så bögigt som jag hoppats.

Idag vandrade jag. Åt falafel. Satt vid havet (se bilder). Låg på hotellet

och läste.

Klockan 20 kommer ES och hämtar mig. Vi ska hem till hans vän Yair

(om jag minns rätt) och sedan ut.

Resan: Mjuka läppar och mord
26 september, 2008, 01:32 

Kom just tillbaka till hotellet. Det var en spännande skara människor

hemma hos Yair. Sju judiska bögar med ursprung i diverse länder och

så jag. Vi drack ett par drinkar + smygfirade Rosh hashana (det judiska

nyåret) då två av karlarna skulle resa bort över helgen. Vi åt äpple +

honung för det gör man tydligen under Rosh hashana och därefter tog

vi en lång promenad till Tel Avivs hamnområde. Vi satt på ett ganska

posht ställe och åt och drack och samtalade och därefter gick vi hemåt.

Efter att ES kysst mig på munnen hoppade han in i en sherut - en typ av

taxi/minibuss som kör en viss sträcka men inte har några hållplatser

utan stannar vid behov. Ja, hans läppar var mycket mjuka och ganska

fylliga.

Innan vi gick hem till Yair förresten, så gick vi för att köpa Smirnoff Ice

på den lokala butiken. ES tyckte Systembolaget var något väldigt

konstigt. Jag har också noterat att här super verkligen inte folk. Läste i

min guide: “Du kommer förmodligen inte att se en enda full människa i

hela Tel Aviv” och det har jag heller inte gjort. Mycket fascinerande

och moget.

Vi passerade platsen (se bild) där Yitzak Rabin mördades den fjärde
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november 1995. ES berättade att de den fjärde november varje år har en

Toleransens dag, då de lär sig om andra folkgrupper. Fint.

Såg även huset (se bild) David Ben Gurion levde i. Numera är hans hem

ett museum (allt är bevarat) men det var stängt.

Ben Gurion var mannen som 1948 utropade staten Israel.

Resan: Shopping
26 september, 2008, 19:02 

Har haft en bra dag. Sovmorgon, frukost, vila. Därefter strosade jag i

stan. Upptäckte bland annat shoppinggatan Sheinkin Street (se bild) och

gick på en typ av konstmarknad på Nahalat Binyamin Street. Köpte en

fin liten väska för 80 Shekels och såg ett armband (se bild) som skrek

mitt namn men jag ignorerade det ett tag då jag ville ta en redig runda

på marknaden för att se vad där fanns. Efter ett litet varv gick jag

tillbaka då jag tänkte att den hebreiska texten kanske hade en betydelse

som skulle guida mig genom livet. Jag behöver ett tecken!

Ordet האש visar sig komma från Kabbalah och det gillade jag så 80

Shekels samt ett par storleksjusteringar senare satt det runt min arm. Det

är förresten väldigt lätt att räkna ut vad saker och ting kostar eftersom

en Shekel är (nästan) två kronor.

Gick vidare till en trång gata som jag senare förstod huserar den

permanenta marknaden Carmel Market. Ni kan tänka er hur det ser ut

där: en massa, massa stånd och försäljare som gapar och skriker och du

kan hitta precis vad som helst. Köpte en israelisk leksak till Sebbe. Han

kommer älska den!

Därefter gick jag till vad jag tror är ett ukrainskt eller ryskt ställe och åt

nån typ av svampkräm och grovt bröd och drack öl där jag satt och läste

och tittade på de hundratals hunkar som passerade. 10 poäng. 10 poäng.

2 poäng. 10 poäng. 8 poäng. Medel runt 9. Hallå!

Förövrigt finns det ingen gatukriminalitet här. Det är underbart. Äter du

ensam på en uteservering och behöver uppsöka badrummet lämnar du

helt enkelt dina prylar på din plats och de ligger kvar när du kommer
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tillbaka. Och du kan strosa ensam i natten utan några som helst

problem.

Sedan vila + dusch på hotellet och nu väntar jag på att kvällen ska

komma.

Lyssnar på Duo Datz “Kan”. Så bra! Det är shabbat nu, men det märks

inte så väl i det sekulariserade Tel Aviv.

Resan: Jaffa
27 september, 2008, 20:39 

Hektisk dag!

Först om gårdagskvällen.

Mötte upp ES + en vän till honom + dennes pojkvän på ett café på

Dizengoff Street. De var alla väldigt trevliga och vi pratade om ditt och

datt och de var inte lite imponerade av mitt hebreiska uttal (när jag

fyrade av mina väl inrepeterade hebreiska oneliners).

Därefter gick jag och ES hem till grabben vi var hemma hos i torsdags,

Yair. Mycket trevligt. Ett par drinkar och lika många timmar senare

promenerade vi till gayklubben -1. Väldigt spännande, packat och kul

och jag blev rätt tipsy. 

Sov gott tills ES ringde och väckte mig och föreslog frukost

tillsammans på Benedict - ett väldigt populärt ställe på Sderot

Rothschild. På Benedict serverar de frukost dygnet runt och man får lov

att köa ett tag innan man får plats. Åt en ljuvlig grekisk frukost och

därefter gick jag och ES hem till honom och såg lite Eurovision. ES

imponerade med sin sång till Nannes Håll Om Mig. Sedan fick jag se

min eviga ESC-favorit Hasheket Shenish’ar med Shiri Maimon + Boaz

Maudas Keilu Kan och jag blev tårögd och hade gåshud då det kändes

magiskt att få se dessa framträdanden i Israel. Som jag längtat!

ES och jag kom överens om att ESC-historiens största skandaler var när

Sverige skickade Martin Stenmarck istället för Nanne samt när Israel
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skickade vidrige Eddie Butler istället för underbara Game Boys.

Vi åkte och plockade upp ett nyförälskat bögpar på gatan Dana

International bor på: den ene israel och skådespelare och den andre en

holländare som erbjöd mig ett webbjobb. Vi bilade till den närliggande

staden Herzliyya och därefter tillbaks till Tel Aviv längs kusten och

sedan vidare till den gamla, gamla staden Jaffa (även känt som Yaffo)

som nu växt ihop med Tel Aviv. Jag vandrade i den 4000 år gamla

staden och känslan var magisk! Vi mötte upp min vän IB och dennes

bedårande pojkvän Eldad. Att se honom mot murarna i den gamla

staden var som att se på en tavla.

Efter mycket promenerande och en hel del fotograferande åkte vi till

glasstället Iceberg på Ben Yehuda Street och åt och drack. Iskaffe i

hettan! Så gott! Nu är jag tillbaka på hotellet och slappar lite. Kan

konstatera att jag blivit kär i detta land där allt är så fascinerande.

Älskar språket och de judiska traditionerna.

Shabbaten är slut nu men i morse var de flesta butiker stängda och

gatorna rätt tomma.

Resan: Strandpartyt
28 september, 2008, 04:39 

Nyhemkommen.

Mötte grabbarna på ett gayhak på stranden och hade en väldigt bra

kväll.

Hemma i Stockholm kollar dörrvakterna att man inte har sprit i väskan.

Här kollar de efter bomber.

Denna kväll var nog den mest turistiga: drinkar på uteklubb på stranden.

Vågornas brus i bakgrunden och glad pop på det.

Jag mötte en dövstum kille som jag satt ett tag på stranden med innan

jag gick hem.

Punkt.
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10 timmar senare…

Nyduschad på hotellet. Var ute och åt falafel och handlade kläder och

småprylar på Carmel Market. I en butik där ägaren var minst åttio år

köpte jag en flagga + en hanukkaljusstake.

Tidigare opublicerat inlägg: Vaniljsex på stranden
28 september, 2008

Så vad hände egentligen på stranden..? Jo. Efter att vännerna gått hem

hängde jag lite i baren. En yngling sökte ögonkontakt med mig och jo,

han var väl lite söt. Men, och detta är ett stort men, han var döv och vi

kunde inte kommunicera på något vis. Jag skrev några engelska rader i

mobilen men han kunde ingen engelska överhuvudtaget. 

Efter ett (kort) tag pekade han på sig själv, på mig, och på stranden.

Flera gånger sa jag nej men efter ett tag tänkte jag ”what the fuck,

Kimman, du är på semester och du har inte ens hånglat!” Vi gick

således ner och satte oss på nån låda av nåt slag och han började snart ta

på min kropp. Lite trevligt. Vi hade lite vaniljsex och sedan gick han

hem. Då upptäckte jag att mobilen var borta! Jag greps av panik och

rusade tillbaka till klubben vi varit på men de hade inte sett den.

Därefter gick jag tillbaks ner till den becksvarta stranden och mirakulöst

nog hittade jag tillbaka till den där lådan vi suttit på. Jag sparkade lite i

sanden och där, där låg mobiltelefonen! Jag kysste den. Jag var å

lycklig. Ja, detta var min mest religiösa upplevelse i det landet.  

 

Resan: Armépojkar och -flickor
28 september, 2008, 21:03 

Ikväll har jag strosat på den fantastiska gatan Dizendoff Street. Butiker,

restauranger, barer och säkert 15 brudklänningsbutiker på raken.

Känslan var magisk. Armépojkarna och -flickorna hade återvänt till
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staden för att fira Rosh hashana. Nu gick de längs gatorna iklädda sina

uniformer… Framför mig gick en armétjej hand i hand med sin

flickvän. Det var vackert.

Jag åt pasta och svamp på Café Café i korsningen Dizendoff/Sderot

Nordau. Mycket mysigt och maten var god och servicen superb. Mitt

emot låg en butik och där såg jag vad jag sett så många gånger i Tel

Aviv: butiksägaren har en hund som är med på jobbet. Den strosar runt

där inne och hälsar glatt på kunderna. Det finns väldigt många hundar i

denna stad och de flesta går okopplade och gör det helt utan drama. Jag

är mäkta imponerad!

Nu ser jag på israeliska Big Brother (!).

Resan: Sista kvällen
29 september, 2008, 23:44 

Kul kväll igår! Mötte ES, IB och Yitzak på Evita. Det var

schlagersöndag och svenska mellolåtar var ofta förekommande. De

hade en liten dansgrupp som mimar till olika kända ESC-låtar med

perfekt originalkoreografi. Mycket uppskattade. Pratade lite med en

hunk som jag gärna träffat igen.

Det var förresten väldigt kul när den där dansgruppen gjorde Charlotte

Perrelli (2 ggr till och med). Grabben som var “Charlotte” satte så klart

alla de steg och poser vi såg i Mello och mitt i allt ställde sig en av de

andra bakom henne och drog hans ansiktshud bakåt så det såg ut som

han var mycket lyft. Hahaha.

Det var också väldigt roligt att höra de israeliska människorna sjunga

med i finska Bye Bye Baby (CatCat) och Eläköön Elämä (Sonja

Lumme).

Ja, Eurovision förenar oss verkligen och schlagerbögarna är sig lika

världen över. Underbart.

Såg nyss på Rosh hashana-firande på tv och nu är det en Sarit
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Hadad-konsert. För övrigt tredje programmet hon medverkat i under

kvällen, så hon måste vara rejält poppis.

Tidigare idag besökte jag ett shoppingcenter. Enormt var det, och

mycket vackert. Klev in i en skivbutik och fann genast Harel

Skaat-albumet som är så bra. En av de anställda frågade om jag

behövde hjälp. “Var kan jag finna Dana International?” frågade jag och

han visade mig en hylla och vips hade jag handlat de album jag tidigare

bara hade som downloads. Mycket nöjd tog jag en tur på stan.

Ikväll har jag packat och slappat. ES har varit vänlig nog att ordna en

taxi som ska komma och hämta mig klockan 02:30 för då är det dags att

fara hem…

Shalom igen
30 september, 2008, 15:21 

Jag är hemma, raringar.

Är enormt trött efter att inte ha sovit på 28 timmar på grund av mitt

tidiga flyg.

Jag har haft väldigt trevligt och roligt och naturligtvis har jag antecknat

det mesta och imorgon berättar jag mer.

Nu blir det kvalitetstid med min älskade hund som jag saknat så!

Resan: Hemresan
1 oktober, 2008, 08:15 

Halv tre på natten ringde mycket riktigt telefonen. “God morgon, har du

beställt en bil? Den är där om 10 minuter”.

Jag checkade ut från hotellet och ungefär i samma ögonblick började

jag känna mig väldigt illamående efter att ha varit lite magsjuk under

dagen.

Taxin kom och den alerte chauffören körde mig till Ben Gurion Airport

och återigen blev jag tagen åt sidan och bakom ett skynke fick jag lov
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att bli tagen på av en bestämd man. Väskorna öppnades och alla mina

prylar röntgades en efter en. Sedan fick jag tillsammans med en trevlig

kvinna ur personalen gå bakvägen till passkontrollen, vilket var skönt

på grunda av långa köer. Ett par frågor och vips var jag fri att gå och

shoppa.

Flygplatsen är förresten mycket fräsch och fin och luftig.

Handlade lite turistprylar + mer musik och så var det dags att kliva på

planet.

Jag kämpade vidare med mitt illamående och ni kan tänka er känslan av

att efter en fin semester hamna inklämd mellan en massa svenska

barnfamiljer. Barnen skriker och väsnas och allt föräldrarna säger under

fyra timmar är “shhh”. Jag ville men vågade inte resa mig och skrika:

“du har sagt “shhh” i flera timmar nu och det hjälper inte så vänligen

säg något annat åt dina ungar”.

Jag var mycket irriterad men jobbigast var så klart illamåendet.

Vi var framme på Arlanda och tack och lov slapp jag både besvara

frågor och öppna mina väskor. Nu skulle jag iväg och hämta min

rakapparat som jag ju inte hade fått ta med mig när jag reste. Jag gick

runt lite och undrade vart jag skulle gå men gav snart upp. Skit i

apparaten. Jag vill kräkas och jag vill hem till Sebbe.

Tog bussen till city och tuben hem och vips hade jag Sebbe i famnen.

Han var så gosig och fin och vi hade kramkalas.

Resan: En sammanfattning
1 oktober, 2008, 14:30 

Efter många om och men reste jag äntligen till Israel och jag är mycket

nöjd med allt.

Bäst var vädret, shoppingen, hunkarna, den trygga känslan i Tel Aviv

samt alla de fascinerande judiska inslagen. Det var underbart att se en

ortodox jude med de typiska kläderna glida runt på rullskridskor i sådan

fart att de långa lockarna (peyot) fladdrade. Därefter stannade han och

blåste i shofar (det var ju festligheter på gång) ett par gånger och sedan

rullade han vidare.
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Allra, allra bäst var kanske att Tel Aviv är så oerhört liberalt och

gayvänligt. Ingen, INGEN, lyfter ett ögonbryn om du kelar med din

kärleksperson på gatan. Jag tänkte på detta när mina nyförälskade

vänner strosade hand i hand i den 4000 år gamla staden Jaffa.

Sämst var att jag blev så trött av hettan. Trots att det “bara” var 30

grader stod jag en gång vid midnatt ute på gatan och svetten rann längs

min rygg. Tack och lov åkte jag inte i augusti då det är som varmast.

Nu har jag skrivit av alla mina anteckningar och ordnat alla bilder så

nedan finns snabblänkar till alla inlägg.

Åh, vad jag är viktig
2 oktober, 2008, 09:22 

Jag upptäckte tidigt i morse på jobbet att en mycket viktig sak helt

glömts bort under min semester.

Ja, jag är en nyckelperson.

Kommer jag någonsin kunna resa bort igen?

Och om jag gör det - kommer jag kunna slappna av?

Åh, detta liv. Det är tungt att vara spindeln i nätet.

Kim Oumbärlig är mitt namn. Ett fruktansvärt fult ord för övrigt - lite

som en könis:

“Hej, mitt namn är Lennart. Du minns mig kanske inte men vi träffades

på Galna Tratten för en månad sedan och nu visar det sig att jag fått

såna där oumbärlingar - ja, du vet könsvårtor - så det är nog bäst att du

går och testar dig”.

Bilden som ger mig ätstörningar
6 oktober, 2008, 07:15 

Jag hade ett litet, litet minne av att jag i fredags sprang på en bekant och

att vi kanske blev fotograferade så jag kollade en sån där mingelsite igår

kväll och plötsligt stirrade jag på mig själv. Eller min flera kilometer

långa mage rättare sagt.
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Den senaste tiden har jag ätit som en fågel och motionerat som en rapp

iller men ändå ser jag ut som en rultig flodhäst.

Mycket deprimerande.

Nya hårda tag från och med denna vecka:

- jag ska äta så få kolhydrater som möjligt

- jag ska inte ha socker i mitt kaffe ens på fredagar

- jag ska inte äta något överhuvudtaget som inte är helt livsnödvändigt

- jag ska inte dricka alkohol

- jag ska röra mig ännu mer (får jag ont i hälen igen får jag väl skära av

den)

Man kan inte vara 30+, singel och RULTIG. Ingen vill ha en fet partner.

Ingen.

Mat och motion
6 oktober, 2008, 19:09 

Det var väl den perfektaste av perfekta höstdagar.

Jag promenerade genom city och över öarna och broarna och solen sken

och träden var gula och röda och kepsen höll solstrålarna borta från

ögonen mina. Jag gick snabbt, snabbt och kände fläsket skaka. “Av, av,

loss, loss”, väste jag medan jag promenerade hela vägen hem.

Väl hemma hade jag en kryddig vegfärs som väntade och jag hade tänkt

äta den med fullkornspasta men istället fick jag den udda idén att byta

ut pastan mot… brysselkål. Ja, skratta ni, men det var faktiskt väldigt

gott!

Nu vilar jag och Sebbe lite men snart ska vi bylsa på oss, ta iPoden i

fickan och ge oss ut och vandra den där för mig i lördags ännu okända

rundan.

Jag lyssnar gärna på Danas Cinque Milla när jag motionerar. Blir på bra

humör och så är ju låten snabb och perfekt för raska promenader.

Humor är när en transsexuell sångerska sjunger “I have a party in my
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house, I serve bananas, bananas, bananas, potatoes… and some

co-co-cock”.

Han kallar mig galen men jag vill bara ha ordning och reda
nu när lågkonjunkturen är här och allt
7 oktober, 2008, 13:22 

En vän skrev till mig:

“Att lyssna till en låt 79 gånger för att originalet hade en apostrof för

mycket är ju bara crazzzzaaayy!”

Det började med att han bad mig “sluta lyssna på Boaz Mauda” (efter

att ha tittat på mina senast spelade låtar på Last-FM).

Jag förklarade vänligt men bestämt att jag var tvungen att radera Boaz

från mina spellistor då jag stavat hans namn “Boaz Ma’uda” (vilket är

en mycket bättre stavning eftersom man då vet var betoningen ligger

och man använder gärna apostrofer när man skriver om hebreiska ord

och namn så att även vi här uppe på fjället ska förstå dem. Han heter

således inte Mauda utan Ma’uda).

Nu har det dock bestämts att apostrofen ska bort och det störde mig

enormt mycket. Därför noterade jag hur många gånger jag spelat alla

hans låtar och nu lyssnar jag alltså på dem lika många gånger för att rätt

ska vara rätt.

Jag är som bekant en vän av ordning.

Ordning!

Inga brownies för mig, tack
7 oktober, 2008, 14:27 

Det bjöds på brownies på kontoret.

Jag gick ut i köket men på vägen dig kände jag min gubbkropp dallra så

jag vände om och slog mig ner på min plats tomhänt.

Kollegan tyckte jag var fånig.

Med viktig röst sa hon: Kim! Ju fler kilon du bär på - desto mer man av

dig finns det att älska.
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Jag spände ögonen i henne och väste: Nu håller du käften. Annars spöar

jag dig.

Kampen är hård och den har bara börjat.

Stickeri, blodsockerfall och telefontider
8 oktober, 2008, 08:34 

När jag klev in på kontoret i morse mötte mig en oväntad syn: min

hunkige bögkollega, 22, satt och stickade!

Hahahaha.

Det var mycket sött.

Jag trodde han stickade en vinterdress åt sin + sambons hund, men nej.

“Det blir nog en halsduk åt mor”, sa han.

Idag åkte för övrigt vinterjackan på. Det blir nog varmt när jag går hem

men i morse var det rejält kallt. Igår när jag promenerade hemåt

drabbades jag av ett jobbigt blodsockerfall (det sägs vara vanligt så här

på ålderns höst). Jag darrade och kallsvettades och yrseln som följde

tvingade mig att ge upp och ta tuben hem.

Det blev således en extra lång kvällspromenad med Sebbe. Vi mötte två

enorma, svarta hundar som skällde intensivt på Sebbe som kvickt

skällde tillbaka. Tänk om jag vore lika tuff och självsäker.

Varför är det förresten så att mobilen alltid, alltid ringer när jag ska ta

min eftermiddagslur (gubbar är beroende av sådana)?

Jag måste nog införa telefontider:

Måndag-söndag 05:30-17:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Övrig tid är jag antingen för trött för att konversera eller så sover eller

äter jag.

Tack för din förståelse.

Jag är så ytlig
8 oktober, 2008, 17:26 
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JHED.

Jag Har En Date. Nästa vecka. Med en jag verkligen är attraherad av.

Faktiskt var det en vän som för några veckor sedan sa: Han är väl din

typ? Kontakta honom.

Vilket jag inte gjorde. Det var han som tog kontakt med mig.

Jag och MÖ skulle ses men sedan rann det ut i sanden i och med att jag

var lite off pga. min resa. Dessutom hade han en bild på sig själv där

han såg lite… konstig ut. Man kunde liksom inte riktigt bestämma sig

för hur han såg ut.

Igår noterade jag att han bytt bild, och nu var han plötsligt råhet och helt

och hållet min typ. Mina perversa desperata fingrar rörde sig mot

tangentbordet och vips hade jag skrivit en slemmig hälsning.

Idag undrade han: När ska vi ses?

Jag svarade: På måndag.

Så nu är vi på igen.

Det finns just nu 105 943 profiler på den där siten för homo- och

bisexuella, transpersoner och deras vänner och jag tror faktiskt att MÖ

är en av de stiligaste.

Topp 10 i alla fall!

MÖ står för Mellanösternmannen. Så klart.

Dagens mail
9 oktober, 2008, 09:15 

Dagens mail:

Du verkar vara en skapligt intressant man (…) så därför tänkte jag ta

och skriva till dig (…).

Hej! Hur står det till? Har det hänt något spexigt idag för din del?

/Gosse, 18, Örebro

Svar: Hej. Nej, inget spexigt än så länge. Men klockan är ju bara barnet
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så det kanske kommer.

Små fina minnen
9 oktober, 2008, 09:48 

Jag satt här i min ensamhet på det ekande tomma kontoret och tänkte på

att när jag var i Israel mötte jag många roliga män som hade min typ av

humor.

Det blev många Carolaskämt.

En blåsig dag då vi vandrade i Jaffa stannade grabbarna där det blåste

som mest. De sträckte ut armarna och sa övertygande och allvarligt: Det

måste vara här Carola repeterar. Känner ni fläkten?

Eller sent en kväll då vi kände en plötslig vindpust: Känner ni? Carola

måste ha landat på Ben Gurion Airport! Flygfjollorna försöker få henne

att förstå att planet måste stanna ordentligt och skylten slockna innan

hon kan dra igång fläkten.

Carola i all ära. Störst var ändå Linda Bengtzing. Israelerna blev

chockade då jag berättade att Bengan en gång var programledare för ett

sånt där ordjaktenprogram på TV. Jag berättade så klart även att

Bengan, när hon uppträdde på gayklubb, bytte ut ordet ljuger mot suger

. De fnittrade förtjust. “Oh, that Linda! She’s amazing!”

En annan rolig sak:

Jag fick ofta frågan: Are you Jewish?

Jag svarade: No, I’m just a fan.

(Tyckte detta var passande då det handlade om fläktar.)

Pick me up
10 oktober, 2008, 07:35 

Det var då själva *** att jag aldrig lär mig att gå och lägga mig i tid.

För att få sova 8 timmar skulle jag vara tvungen att gå och lägga mig 

sova klockan 21. Och ni hör ju hur det låter.
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Igår hade jag besök av en kamrat jag ej haft på besök på länge. Tyvärr

tvingade han mig att laga väldigt kolhydratrik mat då han önskade min

signaturmaträtt (ricottatortellini i ugn) till middag.

Det blev en trevlig kväll i alla fall och det var väl huvudsaken.

Jag har varit väldigt rivig den här veckan.

Det finns ju ingen tid att spilla, så jag kör hårt.

Man kan inte få mer än ett “tack men nej tack, jag gillar ännu fetare och

ännu äldre herrar”.

Mina öppningsfraser:

Vilka fina tänder du har.

När man kommit upp i en viss ålder börjar man faktiskt uppskatta om

en potentiell partner har fina tänder och friskt tandkött.

Vilket vackert hår du har!

Se ovan. Ett fylligt, tjockt, välskött hår är ett tecken på sund livsstil.

Du ser verkligen ut som en Johan.

Jag gissar konstant vad människor heter. Ganska ofta har jag rätt.

Hoppas du får en härlig dag på jobbet. Själv är jag redan på plats.

En bra, neutral inledningsfras. Man kan bara få två svar: “Tack

detsamma” eller “Tack detsamma. Hur har du det?”

Det är lite jobbigt att min rakapparat ligger hos Israir på Arlanda. Jag

kan inte raka mig och eftersom jag är lat orkar jag inte åka och hämta

den. Alltså ser jag ut som en ADM, vilket är lite jobbigt eftersom jag då

lockar till mig PS. Inte bra eftersom jag själv är en PS.

Och här gled jag snabbt in på den underbara låten Pick Me Up med

Emilia de Poret.

Klockan är bara barnet men jag har skrivit ytterligare ett vackert inlägg

så nu kan jag kick back and relax.
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Stress och press
10 oktober, 2008, 10:28 

Nu önskar jag god helg.

Det är bråda dagar här på kontoret då vi inlett ett samarbete med ett

enormt stort TV-program (jag kan ju inte avslöja för mycket!).

Såna som varken snusar eller röker.. snusar och röker.

Springer runt.

Irrar.

Det är roligt att se.

 

Fotnot: En enorm bild på TV-programmet IDOLs logga prydde detta

inlägg.

Språknörden
10 oktober, 2008, 10:50 

I det tjeckiska alfabetet finns bokstaven Ř.

Och den uttalas som “r med sch-ljud”.

WTF?

Hur går det till?

Mycket vill ha mer
11 oktober, 2008, 13:29 

Ett litet tips om du är på väg att träffa en ny människa för en fika/en

drink/en promenad!

Ställ den där frågan som du tror är lite onödig: är du singel?

Ganska ofta svarar de: nej, det är jag inte.

Så slipper du spilla din värdefulla singeltid.
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Arbetsdag 8 av 7
13 oktober, 2008, 07:24 

Jag hade sett fram emot att vara lite ledig efter min maratonvecka men

på grund av sjukdomsdrama fick jag sent igår kväll veta att jag var

oumbärlig (mm-hmm). Så här är jag nu.

Nu vet jag inte riktigt hur det kommer gå med dagens date med MÖ. Vi

får väl se. Hur som helst så kommer ju arbetet alltid i första hand då jag

älskar mitt jobb. Ja, jag lever för mitt jobb. Kärleksobjekt och vänner

har kommit och gått men jobbet har bestått. Åh, mitt jobb, I love you.

Jag vill poängtera att MÖ inte på något sätt är inblandad i mitt förra

inlägg. Han jag skrev om är någon helt annan och jag kan villigt

erkänna att jag lite grann föreställde oss vandra fram till prästen i

kyrkan rabbinen i synagogan.

Nåväl. Han är en lustig liten sak. Senast igår kväll bad han mig komma

över (han bor i mina kvarter) och förstod inte alls att vore jag hans

kärlekspartner skulle jag finna det både märkligt och olustigt att han

bjuder hem främmande män över natten.

Njut dagen!

Jag och mitt jobb ska älska varandra extra mycket idag.

Skyddad: Kärlekens sång hör du bara en gång
14 oktober, 2008, 01:20 

Ja, det här trodde ni inte.

Inte jag heller kanske.

Dejten med MÖ blev inte av på grund av att jag jobbade på min lediga

dag + han jobbade sent. Jag är dessutom lite förvirrad när det gäller

honom. Han verkar å ena sidan så väldigt ointresserad men ändå är det 

han som vill träffas. Vi flyttade fram det hela ett dygn i alla fall, så vi

får väl se.
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Kvällen tillbringade jag och Sebbe istället med… honom som jag

hädanefter kommer kalla Prag. Det är han som jag skrev om tidigare;

han som inte är singel.

Det började med att jag och MÖ avbokade och i samma veva undrade

Prag om jag ville komma över och dricka tjeckisk sprit och det är klart

att jag ville det på min lediga dag som inte var det minsta ledig.

Jag och Sebbe promenerade således bort till honom (inte alls långt) och

herre min skapare… Efter en halv minut visste jag att jag aldrig mer ska

tvivla på min intuition.

I flera dagar har jag sagt till Prag att jag inte vill träffa honom eftersom

jag vet att han är min typ och att jag kommer bli kär i honom.

Men… jag träffade honom ändå och min intuition var det inget fel på.

Fan i helvetes jävla skit (och jag svär egentligen inte).

Här går jag och väntar och längtar och trånar i 20 år och när jag träffar

Honom så är han inte tillgänglig.

Vad är detta för skämt?

Prag visade sig vara allt jag önskat: vacker som en sommarnatt, smart,

rolig och han förstod min humor PLUS han och Sebbe blev bästa polare

på tre sekunder.

Vi såg film, pratade och drack tjeckisk sprit och mina kinder blossade

och jag hade fjärilar i magen och jag förstår inte varför livet ska envisas

med att vara så orättvist.

Det hela blev ju inte lättare av att jag visste att han finner mig “snygg

och sexig”.

Åååh!

Kanske mötte jag ikväll mannen i mitt liv - som jag aldrig kommer få.

Färgklick
15 oktober, 2008, 07:19 

Gårdagens date flyttades återigen fram på grund av arbete.

Dagen tillbringade jag i tvättstugan men mellan maskinerna satt jag och
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samtalade med Prag online.

När jag sent, sent var ute med Sebbe stannade han plötsligt så jag vände

mig om. Jag tittade på månen och just i samma stund flög ett flygplan

förbi. Det såg lite magiskt ut. Kanske var det ett tecken.

Lite senare gick vi förbi ett ställe där en yngling dog i någon typ av

olycka. Kanske var det exakt ett år sedan eftersom det just denna kväll

fanns ett gäng tända ljus + ett foto på ynglingen. Kanske var han 12 år.

Eller 14. Mitt liv blev minst tre gånger så långt som hans så vad gnäller

jag för, tänkte jag och gick hem.

Men Madonna
15 oktober, 2008, 17:12 

Jaha. De ska skilja sig.

Jag ville inte att det skulle bli så.

Tappar ju hoppet mer och mer och mer.

Nåväl. Guy Ritchie verkar vara en homofob bitch ändå, så frågan är ju

vad homoikonen gjorde med honom överhuvudtaget.

Välkommen tillbaka till singellivet, Madonna
16 oktober, 2008, 08:56 

Varje gång jag dumpar eller blir dumpad hittar jag tillbaka till mig själv

- fast till en lite mer utvecklad variant av mitt tidigare jag.

Hoppas det är likadant med dig, miss M.

Kanske blir du dig själv igen. Förhoppningsvis blir du så där rolig som

du var förr!

När din blivande ex-make kom in i bilden tråkade du till dig ordentligt.

Du spelade in din sämsta platta någonsin (Music), började klä dig som

en tråkig tant från valfri håla, ditt hår började ha den där vidriga

“naturliga” blonda nyansen. Inte alls kul.
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Du drog tillbaka videon till American Life på grund av kriget i Irak. Det

hade aldrig den riktiga Madonna gjort.

Du slutade göra gayiga saker. Du blev en sån där tråkkärring vi älskade

dig för att du inte var.

Nu har du alltså ingen anledning att vara ledsen över att äktenskapet är

över.

Bra saker med singellivet:

- Du måste inte ständigt förklara dig för någon

- Du kan göra som du vill

- Du slipper sura miner så fort du talar med någon hunk

- Du kan ha crazy frisyrer och hårfärger utan att någon gnäller över att

du var snyggare förr

- Du kan åka på vild charter med singelvännerna

- Du kan hångla med vem du vill

- Du kan vuxenbrottas med vem du vill

- Du måste inte dricka billig bira på sunkiga hak när du egentligen vill

njuta posha drinkar under kristallkronor

- Du är mer kreativ när du är singel och/eller inte helt tillfreds med livet.

Du kommer skapa mycket bättre musik! Tänk Eva Dahlgren - hur kul

har hon varit sedan hon fann den stora kärleken i Efva Attling? Inte så

värst.

Tradiga saker med singellivet:

- Det finns trots allt inget bättre än att bli skedad av en rejäl och fin

kärleksman medan regnet piskar mot fönsterrutorna.

Dagens mail
16 oktober, 2008, 11:25 

Jag kan inte inte publicera detta.

Hoppas vi ses snart, slidan svullnar redan av….
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Dagens fråga
16 oktober, 2008, 16:12 

Slå nu era kloka huvuden ihop och hjälp mig lista ut vad moder jord och

hela universum försöker säga mig.

Jag blev just avbokad för tredje gången den här veckan.

MÖ har jag alltså haft kontakt med i snart två månader och vi har

fortfarande inte lyckats ses.

Ja, han arbetar väldigt mycket på sitt posha, viktiga jobb… Men ändå.

Idag hade jag till och med ordnat hundvakt, eftersom jag verkligen

trodde det skulle bli av! Jag skulle lämna Sebbe hos en vän som bor i

närheten av haket där jag äntligen skulle få träffa MÖ.

En vild gissning: vi ska inte ses. Andra tolkningar?

Fråga nummer två: Jag möter en person som kan vara allt jag trånat

efter i 20 år och han är inte tillgänglig.

Vad ska det vara bra för? Varför skulle jag då ens stöta ihop med

honom?

Why, God? WHY?

Jag läser böcker, jag tänker så det knakar och jag samtalar med moder

jord på mina kvällspromenader men jag får inga raka svar.

Jag blir galen.

Dagens (andra) citat
16 oktober, 2008, 16:53 

En (brittisk) vän (därav svengelskan):

Kommer jag att vara lika bitter som du när jag är i din ålder*? I sure

hope so. Bitter is fun :-O

Well. It’s more amusing anyway.
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Jag:

Det här är sånt som gör att man vill hoppa från balkongen.

Jag bor ju för långt ner, tyvärr, så why bother..

Men du däremot där uppe på tredje våningen. Lucky you!

*Obs! Han är ett år yngre.

Jag tog saken i egna händer
17 oktober, 2008, 08:47 

Ni vet det där avsnittet av Sex and the City där Carrie blir dumpad via

en post it-lapp och sedan bestämmer att den dagen minsann inte ska få

lov att gå till historien som Dagen Då Jag Dumpades Via En Post

It-Lapp, lite så var det för mig igår.

Jag tittade moder jord i ögonen, suckade och sa: jag skulle inte tro det,

hör du.

Detta skulle inte bli ännu en seg, händelselös afton i hemmet så jag

kontaktade någon jag skulle träffa på lördag: Portugisiske

Fotbollshunken.

Han uppskattade min spontanitet och var inte det minsta svår utan han

sa direkt: I’m in.

Två timmar senare anlände jag till favoritkrogen och vem såg jag sitta

uppflugen på en stol om inte Dansken. Vi samtalade och fnittrade ett

tag, så där som vi gör, och strax därpå anlände Portugisiske

Fotbollshunken.

Vi hade en mycket trevlig kväll som till stor del handlade om min

extrema skäggväxt (rakapparat fortfarande beslagtagen på Arlanda) och

hans very shiny hair. Ja, det var verkligen mjukt och glansigt (Charlotte:

Do you think my hair is too shiny today?).

När det var dags att tacka för kaffet insåg vi att vi skulle åt samma håll.

Ja, Portugisiske Fotbollshunken visade sig bo två gator från mig (kan

min stadsdel bli mer gaytät?).

En kväll som var på väg att bli spiken i kistan blev således istället en
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trevlig historia, tack vare att jag tog universums planer och kastade

dem i papperskorgen.

Fördelar och nackdelar
18 oktober, 2008, 13:58 

Den senaste tiden har jag tänkt mycket på fördelarna respektive

nackdelarna med att blogga ickeanonymt.

Jag har känt mig lite handikappad då jag varit tvungen att censurera mig

själv en smula - därav mina skyddade inlägg.

Igår fick jag en påminnelse om fördelarna.

Jag var på ökänd fest hos en kollega som varje år har enormt

födelsedagspartaj i den posha bostaden på sjunde våningen på Söder.

Okänd man knackade mig på axeln och sa: Är det du som är Kim?

Jag: Ja.

Han: Kim Milrell?

Jag: Javisst.

Det visade sig att han läser det jag skriver och det är alltid lika

smickrande att springa på sådana personer.

Efter tre gin och tonic samt ett enormt glas rosé gick jag och hämtade

Sebbe hos Nya Hundvakten (nu är de tre!) och tog en lång, skön

promenad hem. Mogen som jag är lämnade jag festen när den var som

roligast. Innan skandalerna. Innan män och kvinnor börjar ha sex med

varandra på balkongen.

Livet är då lustigt
19 oktober, 2008, 14:32 

Jag kan nästan inte andas. Mina händer skakar en aning.

Gick till Prag igår och kom hem idag. Prag som numera är.. eh… en

singelstad.

Tittade in i Prags ögon och jag såg något jag inte sett på väldigt länge. 

Det liksom. Jag såg det.

Jag doftar Prag och kan nog inte duscha idag.
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Jag saknar ord just nu men skriver ett längre (skyddat) inlägg inom en

snar framtid.

Skyddad: Och när jag trodde att han inte kunde bli bättre
började han sopsortera
20 oktober, 2008, 07:13 

Så det började med att Prag frågade mig om jag hade lust att gå ut och

äta sushi med honom. Jag deklarerade att jag är vegetarian och frågade

varför han inte tillbringar lördagskvällen med pojkvännen och fick veta

att det fanns en fnurra mellan dem. Ett par timmar senare tog vi en

promenad i mörkret och när jag gick hem gick han ut och åt sin älskade

sushi med ett par väninnor.

Han hörde snart av sig och tackade för promenaden och jag svarade

“tack själv och välkommen åter” och lade sedan till att jag “tycker om”

honom. Hans svar: “kom ikväll”.

Några timmar senare promenerade Sebbe och jag hem till Prag för att se

film. Jag nickade nog till ett par gånger och när klockan närmade sig 4

gick vi och lade oss (ingenting hade hänt mellan oss). Jag lade armen

om honom och sa att han fick säga till om jag var för närgången. Det

var jag inte för han svarade med att dra mig ännu närmre.

Det var en underbar natt.

Tänk om vi alla fick kramas oavbrutet i 10 timmar! Vi skulle vara

friskare och gladare och livet skulle inte kännas alls tradigt.

Morgonen därpå blev jag serverad frukost medan vi såg på Little

Britain. Snart låg jag med huvudet i hans knä och han klappade på mig

och varje gång jag vände mig om och tittade på honom såg jag det där i

hans blick. Det som man inte kan fejka. Åh, det var så vackert!

Jag kan inte komma över hur rar och fin han är och jag kan verkligen

inte komma över att han är så vansinnigt snygg och sexig! Helt klart

den hetaste person mina läppar vidrört.

Ja, ni vet hur det känns. En miljard fjärilar i magen och det vibrerar i

låren. Svårt att andas och svårt att sova och absolut ingen matlust.
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Kanske håller det en vecka, kanske längre. Det spelar ingen roll

eftersom jag strävar efter att leva bara här och nu.

Rätt man på rätt plats
21 oktober, 2008, 11:42 

Det är mycket stress och press just nu.

Jag drunknar i html-koder och annat jobbrelaterat och jag har haft

(spännings-?) huvudvärk i en vecka men inget känns motigt.

Ni vet.

Gårdagskvällen tillbringade jag och Sebbe hos Prag och det var

underbart. Jag mådde bättre än på många, många år.

Ibland när man dejtar någon så känner man att man är på fel plats. Man

ligger sömnlös och hör världen utanför och vet att man borde vara

någon annanstans. Mycket jobbigt. Man reser sig upp och går.

Ibland (väldigt sällan) är det tvärtom - man vet att man är exakt där man

bör vara. Av alla ställen i hela världen.

Jag testar mig själv: skulle jag hellre sitta tillsammans med Madonna i

hennes kök och diskutera hennes skilsmässa eller skulle jag hellre sitta i

denna förortssoffa tillsammans med XX? När jag helt ärligt kan säga att

jag utan tvekan skulle välja soffan så vet jag att jag har hamnat rätt. En

underbar känsla.

En samling fina höstlåtar
22 oktober, 2008, 08:58 

Det damp ner en skiva på hallgolvet och det visade sig vara Ulrika

Ölunds EP Memorylane (släppt 19 juli). Pressreleasen skvallrar om

“singer/songwriterpop med countryinfluenser” och det är en mycket

träffande beskrivning. Jag tycker soundet och inte minst den lågmälda,

eftertänksamma känslan påminner lite om Lene Marlin (som jag tycker

mycket bra om).

De fem låtarna har Ölund producerat tillsammans med Petrus Wessman

och jag har glatt lyssnat på dem i iPoden medan jag med gula och röda
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löv under skorna strosat längs Stockholms blåsiga gator.

Den inledande Crust Of The Icy River är den poppigaste på EP:n och

också en av mina favoriter. Den andra: Life Is A Trial är en lågmäld

och vacker sak som jag gärna spelar om och om igen. Min personliga

favorit är Waiting. Det beror säkert delvis på att när jag hörde låten

första gången beskrev texten ganska exakt situationen jag befann mig i

just då: I was hoping that that strong drink would knock me off my feet

and help me say something that’s true/I heard about the break up/Can’t

say that I am sad. Ljuvligt!

Unforgettable är även den väldigt vacker och jag får små vibbar av

Robyns tidiga låtar.

Den avslutande Leap Of Faith är en lite poppigare bit och en fin

avrundning på en EP som får mig att se fram emot ett helt album.

KKKKK

Nymassad
22 oktober, 2008, 16:30 

Massagen idag var nog den bästa någonsin.

B började med att påtala att mitt vänstra ben var 1½ cm kortare än det

högra pga. en ihoptryckt muskel. Efter ett himla knådande på ett visst

ställe var äntligen benen mina jämnlånga igen. Kanske kan det ha att

göra med min helveteshäl (den vänstra!). Vi får väl se.

Kanske lättar min huvudvärk också. Jag hoppas det. Jag flög hur som

helst hem efteråt. Fjäderlätt! Jag andades lättare också.

Det blir massage en gång i veckan för min del. Precis som i våras.

Visst finns mirakel
23 oktober, 2008, 07:34 

I morse väntade jag 35 minuter på tuben pga. den berömda lövhalkan,

men det gjorde inget då min slitna kropp var fylld av energi tack vare att

någon kramade mig hela natten.

HELA natten.
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Underbar är han.

Perfekt.

Jag är så glad över att jag aldrig har nöjt mig med något halvdant. 

Skyddad: I’ve been waiting for you
23 oktober, 2008, 16:17 

Det var då ett himla tjat, tänker ni nu. Men men…

Tänk att komma hem efter en lång arbetsdag och se att det ligger ett

oläst SMS i inkorgen.

Jag vill krama dig.

Ah!

Jag vet att jag är tjatig nu men efter en miljard bittra, cyniska inlägg kan

jag faktiskt få vara lite smörig ett tag.

Jag är så himla lycklig just nu. Nu! Idag!

Stor fredag
24 oktober, 2008, 08:55 

Raringar!

En stor dag är här! Stor på många olika sätt.

– Ikväll ska Prag komma hem till mig för första gången (jag tokstädade

igår). Jag ska dessutom premiärlaga mat åt honom. Han är en sån där

köttätare men som god katolik äter han inte kött på fredagar (man ska

som bekant lida lite) så det passar ju bra.

– Jag får mitt livs fetaste lön på kontot. På grund av en miss har jag fått

på tok för lite cash hela året (!) så ingen är gladare än jag i dessa knapra,

ekonomiskt instabila tider.

– På lunchen ska jag kila ut och köpa mig en ny rakapparat. Jag trivs

iofs med mitt jättemanliga yttre och skägget har slutat klia men det

jobbiga är att det fastnar Sebbehår i mitt ansikte vilket gör att det

konstant ser ut som jag vuxenbrottats med någon yppig blondin och det

har jag ju inte gjort sedan början på 90-talet. Jag har för övrigt inte rakat
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mig sedan den 22 september - dagen innan jag flög till Israel - vilket är

rekord.

- Jag beställde en massa fina filmer på världens bästa discshop igår och

det vi älskar med discshop är att grejerna anländer dagen därpå (+ att de

anger hur många exemplar de har på lager, så man slipper vänta i

veckor eller månader som man ofta får göra när man handlar hos CDON

eller Ginza).

Skyddad: Friday I’m in Love
24 oktober, 2008, 13:58 

Nu har jag återvänt till kontoret efter att ha virrat runt i city på lunchen.

Ny fin rakapparat inhandlad. Snart är jag len och fin i fejjan och Prag,

som tycker att jag ser ut att vara 10 (!) år yngre än jag faktiskt är,

kommer kanske tycka att jag ser ut som.. 12 eller nåt när han för första

gången ser mig utan buske (skratta ni).

Festlig mat till kvällens ljuva middag köpte jag också.

Och vin blir det.

Livet är gott just nu så jag suger åt mig.

Nu tackar jag för mig.

Njut fredagen och lev väl i helgen.

Tusen vackra ting
27 oktober, 2008, 09:15 

Positiva veckan är här igen.

Hoppas helgen var fin. Min var… utländsk och vacker. En skvätt

Danmark, en god dos Italien samt en rejäl skopa Tjeckien.

Jag har sett en massa film - bland annat favoriten Far From Heaven. 

Sex and the City The Movie råkade jag se två gånger igår. Jag började

med att kolla extramaterialet på dvd:n jag fick i fredags och blev då

sugen på att se om filmen, så det pysslade jag med medan Prag var på

söndagsbesök i katolska kyrkan. När han kom tillbaka såg vi den

tillsammans. Det var trevligt.
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Ord jag aldrig trodde skulle flyga från mina nykyssta läppar:

Vill du ha en efter-mässan-öl?

(Ja tack.)

Är inte riktigt redo för en ny vecka (precis som alla andra måndagar)

men jag tar ett djupt andetag och lever på fina minnen.

I helgen har jag mött hela två män som liksom jag tycker att Annie

Lennox Bare är ett av de bästa albumen någonsin. Inte illa!

Skyddad: Analys
27 oktober, 2008, 18:18 

Jag analyserar vartenda ord.

Varenda liten gest väger jag på den berömda vågen.

Jag vill finna en gömd betydelse i varje kyss som mer eller mindre

varsamt placeras på mina utsvultna läppar.

Jag kämpar med att leva i nuet och trivas med det som är.

Det är svårt men jag lyckas bättre än för tre år sedan.

Vad betyder ditt och vad betyder datt och menar han si eller menar han

kanske så? Och just när jag tror jag vet inser jag att jag måste tänka på

att det finns vissa språkbarriärer också. Jag börjar om från början och

kommer ingenvart i mitt tänkande.

Jag analyserar även det faktum att över hälften av de som googlar sig

till denna site (plötsligt) gör det genom att söka på mitt namn.

Ni vet när man befinner sig på den nivån att när man får ett SMS hoppar

man till och innan man hunnit se avsändaren vandrar tusen tankar fram

och tillbaka i hjärnan. Är meddelandet inte från den man önskar suckar

man djupt och väser: “men vad vill du nu då?” för att sekunden senare

skämmas lite. Råkar det vara reklam från Tele2 kastar man mobilen i

golvet.

Jag vill inte tro - jag vill veta.
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Spänningen intresserar mig inte för tillfället. Trygghet vore trevligare!

Balans är något att eftersträva i min ålder och position.

Och just när jag ska publicera detta inlägg ringer han och meddelar att

jag får sällskap över natten.

Jag ler och tycker att livet är vackert. Moder Jord ler även hon. Mycket

mycket brett. Kanske med ett litet överbett.

Skyddad: Om jag dör nu så är det helt okej
28 oktober, 2008, 08:04 

Ett par gånger i mitt liv har känslan kommit till mig.

Senast strax innan klockan ringde i morse.

Livet blir inte bättre än det var just då.

Lugnt, tyst och harmoniskt. Tryggt!

Omfamnad av vackra, varma armar som inte släppt taget om mig en

enda gång under de senaste fem timmarna. Stilig kropp tätt intill. Heta

andetag mot nacken. Ett ben inslingrat mellan mina vader.

Jag kände mig fullständigt tillfreds och tanken slog mig: om jag dör nu

så är det helt okej.

Skyddad: Teknik, kontrakt och djupa tankar från en vän
29 oktober, 2008, 07:41 

Ljuv morgon på er alla.

Kaffet slinker glupskt ner medan jag tittar på K-G Bergströms intervju

med IKEA-grundaren Ingvar Kamprad.

Igår på lunchen slank jag ned till Teliabutiken och handlade en iPhone.

Min Sony Ericsson faller i bitar och jag har den senaste tiden skämts en

aning över att den är beroende av tejp för att fungera.

iPhonen pysslade jag med halva kvällen igår. Mycket trevlig leksak.
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Jag var tvungen att avbryta min lek vid 19 eftersom jag var inkallad att

agera vittne vid en kontraktsignering. Mycket spännande men konstigt

att stå mitt på Stockholms Central och skriva på papper efter papper.

Sebbe var med så klart —>

Han tyckte det var jobbigt med alla människor som susade förbi men

han var glad över att återse någon han ej sett på väldigt länge (vi

snackar.. skilsmässa här… Kind of).

Jag fick ett väldigt fint mail från en ung men och vis vän angående det

jag skrev i inlägget Analys:

Jag tror inte att man ska fokusera på sånt man INTE vet (…). Det man

INTE vet får man ju typ ta reda på OM det går… Som om han är

nötallergiker om jag ska bjuda på middag. Om han är mannen i ditt liv

kommer du ju inte få ett direkt svar på, utan det märker du ju när ni är

80 och har levat med varandra i många år.

Ta energin du lägger på att tänka på om han är mannen i ditt liv (som

du inte kommer få svar på) att lägga på att berätta och visa att du

tycker om honom och njuta av att ni är tillsammans! =)

Åh herre min skapare vad jag håller på
29 oktober, 2008, 12:45 

Jag trodde inte de skulle höra av sig.

Men det gjorde de.

TV4.

AAAAAAAAAAH!

Provfilmning imorgon.

Från noll till hundra till noll
30 oktober, 2008, 10:39 

Jag är ett stort blödande sår.

Och jag har en TV4-intervju om några timmar.
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På väg hem
30 oktober, 2008, 16:54 

Från TV4. Jag är helt klart en “intressant” person. Haha. Vi får se inom

en månad.

Helgens fråga
31 oktober, 2008, 21:59 

Vad hände?

Tänk dig att du träffar någon du blivit kär i.

Han/hon/den/det kommer hem till dig och ni upplever en mycket

romantisk kväll.

Han (jag skriver “han” nu, okej) säger en massa vackra saker.

Han säger saker som pekar på att han vill vara din pojkvän.

Han säger underbara saker. Han verkar reko och redo.

Ni sover tillsammans. Han kramar dig hela natten.

Ni vaknar klockan 05. Ni har (bra) överraskande sex.

Det är vackert.

Det är romantiskt.

Dagen därpå är han som förbytt. Han hör inte av sig som han gjort alla

andra dagar de senaste tre veckorna.

När du hör av dig är han kylig.

Du förstår ingenting.

Sedan har du ett svagt ögonblick då du ringer och säger att du är kär.

Och han är undvikande.

Jag förstår ingenting.

Jag upplever bara gång på gång på gång att ingen, INGEN, är att lita på.

Livet blir inte lättare att leva.
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Jag undrar: varför?

Dagens mail
1 november, 2008, 14:22 

Det kommer många märkliga mail idag.

behöver du en fotpall ?

/Man, 36, Sthlm

Svar: Tack men jag tror inte att fotpallsprylen är min grej.

***

Tja läget? sugen på ses? diskret..ja e trän-smal 1776817.. bor i

sjöstden…

/Man, 29, Sthlm

 

Svar: -

Fler märkliga mail
1 november, 2008, 20:02 

Har inte du jobbat på Stadsteatern???

/Man, 60, Stockholm

Svar: Haha. Nej. Det gör jag inte!

Tja-tja! Läget? Visst jobbar du på Electrolux va´?

/Man, 43, Stockholm

Svar: Haha. Nej. Det gör jag inte!

(Vad är det frågan om?)
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Skyddad: Sanningen om mig och honom
1 november, 2008, 20:23 

Jag måste få det här ur mig.

Måndag 13 oktober

Detta var dagen då jag träffade Prag för första gången. Jag visste efter

en kvart vad som komma skulle. Jag blir inte kär lätt eftersom de flesta

människor är as, men vart tredje år brukar det dyka upp en person som

får mitt hjärta att slå hårdare, mina kinder att blossa och min matlust att

helt försvinna.

Detta hände redan denna första söndag. Prag hade allt jag gillar och

uppskattar i en annan människa. Tyvärr hade han dessutom pojkvän och

jag var inställd på friendship mode (även om jag visste att det inte skulle

fungera i längden).

Lördag 18 oktober

Jag försökte hålla mig borta från Prag under hela veckan men han var

ivrig och på och när han på lördagen berättade att han var singel (och att

den där “pojkvännen” egentligen bara hade varit en utdragen date)

vågade jag hoppa. Ja, det är ju så att man vet att man ger sig ut på djupt

vatten och att man kanske förmodligen kommer bli rejält sårad, men

kärleken är störst och när den knackar på kan man inte annat än öppna.

Denna lördag slutade med hångel. Det var skedsovning på hög nivå. Det

var lycka och det var alldeles alldeles underbart.

Söndag 19 - fredag 24 oktober

En sån där underbar vecka. Träffade Prag flera gånger och allt kändes

bara bättre och bättre. Han hörde konstant av sig. Små fina SMS. Små

oviktiga meddelanden om vad han åt till middag. Ibland bara en smiley.

Han bjöd mig på middag en kväll och allt var så bra och han var så
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perfekt att jag faktiskt blev tårögd vid ett tillfälle. 

På fredagen kom han hem till mig för första gången. Han var plötsligt

lite svår. Han kunde inte ta komplimanger. Jag blev lite sur. Jag blev

irriterad över att han hängde upp sig på en struntsak.

Jag kände igen den katolska skulden. De flesta av mina kärlekar har

varit katoliker och samtliga har haft problem med sex och relationer.

Jag tänkte ett kort tag att jag inte var helt säker på att jag skulle orka

med ytterligare en tillknäppt katolsk man.

Kvällen slutade dock bra. Den resulterade i första sexet och

skedsovning.

Lördag 25 oktober

Prag berättade (läs: ljög) att han inte är så intresserad av att ha en

sexuell relation. “Jag har inte haft någon sexlust de senaste 20 åren”.

Han ljög precis som de där tidigare katolska männen i mitt liv gjort. De

är kåta små djur men dessvärre fyllda av skam och skuld.

Efter en långpromenad i höstrusket åkte Prag iväg på en fest men han

kom tillbaka strax före midnatt. Vi låg i soffan och pratade öppet och

ärligt om saker och ting. Allt kändes mycket bra och genuint.

Måndag 27 oktober

Prag var lite låg pga. bostadsproblem. Mötte honom vid tunnelbanan,

han kysste mig på munnen och på väg hem smekte han mig på kinden.

Vi satt och pratade. Vi kramades. Han var lite tipsy och frispråkig och

han sa saker som i mitt huvud indikerade på att han var seriöst

intresserad av mig.

Jag frågade vad han gillar hos mig. Han sa tre saker. Det första var: “du

är lugn”. De två andra minns jag tyvärr inte.

Natten var varm och lång och han släppte inte taget om mig en enda

gång.

Tisdag 28 oktober
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Jag lät mig förföras på morgonkvisten och var nästan sen till jobbet.

Prag lyste med sin frånvaro under dagen. På kvällen kom ett par korta

SMS.

Onsdag 29 oktober

Efter att ha hört av sig tidigt varje morgon hörde jag ingenting. Jag satt

och funderade. Försökte undvika att höra av mig men orkade till slut

inte hålla mig borta så jag skrev ett SMS och undrade om han var ok

och när och var vi skulle ses på kvällen. Ja, Prag hade nämligen bett

mig följa med och dricka öl och träffa hans vänner.

Det kom ett kort SMS tillbaka:” I am ok. Evening is planned. :)”

Det visade sig senare att jag missuppfattat vilken tid vi skulle ses så

därför blev det inget för min del. Frågade om Prag ville komma förbi

efteråt och det ville han.

Några timmar senare kom ett SMS. “Jag är hemma. Trött och ont i

halsen. I won’t be showing up tonight”.

Jag svarade: “Ok stranger”.

Torsdag 30 oktober

Jag höll på att gå sönder och skickade redan på morgonen ett

meddelande där jag undrade om han ville ses på kvällen. Han var

upptagen. Frågade om han ville ses dagen därpå. Han svarade att han

redan har planer för helgen (notering: han hade tidigare i veckan gjort

klart för mig att helgen var vår).

Sent på torsdagskvällen stod jag återigen inte ut så jag lyfte luren och

berättade exakt hur jag känner. Han lät ok. Jag minns faktiskt inte riktigt

vad jag sa och inte sa, det ligger lite dimma över det hela, men jag vet

att jag sa att jag håller på att bli kär i honom. Han svarade att han gillar

vad vi har på gång men att han inte blir kär på så kort tid.

Fine.

Jag avslutade med att säga att bollen ligger hos honom. Han vet var han

har mig (både fysiskt och psykiskt). Han svarade att han inte tyckte det

var fair att han skulle ha bollen. Sedan minns jag inget mer. Jag lade på
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och gick till sängs.

Sedan dess har det varit tyst.

Väldigt tyst.

Telefonen piper inte.

Varje gång jag får ett meddelande på Qx så är det inte Prag som är

avsändaren. Även om vi båda är inloggade och båda vet om det.

Mycket plågsamt.

Som Tixe så briljant skriver i inlägget Om MSN-testet: Enda

anledningen att försöka låta bli att prata med nån är att man egentligen

vill prata. Annars behöver man inte försöka…

Det gör ont!

Natt
3 november, 2008, 01:18 

Jag kom hem efter en trevlig kväll med H och jag skrev ett mail men jag

raderade det. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inga problem med att

ta ett nej, men jag KAN INTE acceptera att någon byter personlighet

huxflux. Jag kan inte ta att någon skriver i ett SMS “It would be nice to

see you. Puss.” för att sedan bara… dra. Hur ska man någonsin kunna

lita på NÅGONTING?

Sebbe ligger och sover. Helt utan drama. Tryggt. Han vill bara äta gott

och urinera på väl utvalda ställen. Fatta vilket gott liv.

Fanihelvetesjävlaskit.

Det kommer bättre tider
3 november, 2008, 14:16 

Så här såg min frukost ut: starkt kaffe med en skvätt mjölk, två

omega-3-tabletter samt ett glas C-vitamin/järn (väldigt gott för övrigt). 

Igår träffade jag H på favoritkrogen. Trevligt men jag var trött och såg

ut som Carrie på bilden i förra inlägget. Skrattade dock emellanåt. Så
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där tillgjort. Såg ett ex. Från sommaren 1997. Man kommer över dem.

Allt blir bra. Solen skiner men persiennerna är neddragna. Njut dagen

och tack för att ni är rara.

Fel
3 november, 2008, 18:06 

När jag och kompis H stod i baren på favoritkrogen igår spelade de en

massa Britney och H berättade att en vän till honom trott att Brittan i 

Piece of Me sjöng Piss on Me.

Hahaha.

Jag berättade att min konstigaste feltolkning var då jag trodde att

Mariah Carey sjöng I’d give my arm to spend just one more night with

you i låten My All.

Jag gick runt och sjöng denna felaktiga rad en hel vecka på Gran

Canaria 1999.

H berättade att han (eller om det var nån vän) trott att Christina

Aguilera sjöng Genie in a Butthole i Genie in a Bottle.

Hahahahaha.

Angående Mariahlåten vill jag påstå att min tolkning var betydligt mer

romantisk än originalet.

Spänning
4 november, 2008, 12:27 

Valet är ju löjligt spännande i min värld.

Jag läser allt jag kommer över och kollar youtubesnuttar och

nyhetssändningar.

Ja, jag höll som bekant på ljuva Hillary när det begav sig men nu har jag

kommit över henne för den här gången och mitt hjärta slår för Obama.

Finns det någon som inte föredrar honom framför gaggige gamlingen

och hans vidriga sidekick?

På det personliga planet kan jag avslöja att jag igår kontaktade ni vet
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vem.

Jag fick inga svar så jag har lagt ner det projektet.

Tydligen “ber jag om drama” och beter mig som en “arg flicka”.

Whatevah (med tonårsröst).

Det gör ont en stund på natten men inget på dan.

Dagens mail
5 november, 2008, 14:06 

Dagens mail!

(Jag peppar mig själv.)

Du är rolig och sprirituell Kim :)..och varm…dessa egenskaper är icke

så vanliga.

/Vän, 47, Sthlm

Här tappas inget hopp
5 november, 2008, 19:39 

Dags för dagens djupa inlägg.

Jag stod och maratondiskade och insåg att jag mådde rätt bra.

Ja, det har varit en riktigt risig vecka.

Ja, jag har gråtit och våndats men mest av allt har jag känt mig förvirrad

och förvånad.

Tyvärr inte arg alls (även om han kallade mig “arg flicka”).

Att människor är svåra och konstiga (på ett dåligt sätt) visste jag men att

en person kan förändra sig så totalt på 24 timmar visste jag inte. Eller

jo, det gjorde jag. Men jag trodde att jag fått min beskärda del av den

varan. Tydligen hade jag inte det..

Nåväl.

Jag är mycket tacksam över att jag återigen fick känna den där känslan

som jag inte känt på tre år; känslan av förälskelse som jag så önskade

känna tillsammans med Dansken och Gringo och Z. Förälskelsen är ju
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dock inget man kan styra över så den kom inte när jag så innerligt ville,

men nu var den på väg. Tyvärr blev den halshuggen när jag minst

anade, och på ett mycket bryskt vis, men tack Moder Jord för att jag

fortfarande är kapabel att känna.

Igår hade en ickevit person aldrig blivit framröstad till USA:s president

och för ett par veckor sedan hade jag tappat hoppet om att en regnig

oktoberdag kära ner mig fullständigt.

Nu vet jag att vad som helst kan ske.

När man minst anar.

Hoppet lever kvar.

Jag tackar ödmjukt.

Dagens mail
6 november, 2008, 13:32 

Vissa inte så verbala män ger inte upp.

***

TJA

/Man, 47, Stockholm

Svar: -

***

2 timmar senare:

hej

/Man, 47, Stockholm

Svar: -
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***

1 timme senare:

halloj

/Man, 47, Stockholm

Svar: -

Pressade priser på sexuella tjänster
6 november, 2008, 13:46 

Vilken ovanligt trist dag på jobbet.

Är trött och hängig och vill slappa i soffan istället för att sitta rakryggad

framför detta skrivbord.

Jag blev erbjuden att köpa sex idag. 300 SEK ville hon ha för en

“snabbis”.

Jag tyckte det var väldigt billigt men avböjde.

Sitter ju i närheten av Malmskillnadsgatan och det rejäla utbudet pressar

väl ner priserna.

Det kan inte vara lätt att vara prossa i dessa kärva tider!

Det är bara att hoppa upp i sadeln igen
10 november, 2008, 07:40 

Helgens höjdpunkt blev de sista timmarna av den.

Igår kom Italienaren över och kanske har allt en mening. Kanske skulle

allt det som hänt den senaste tiden hända för att jag skulle få upp

ögonen för honom. Vem vet.

Igår hade vi långdate i två akter, han skulle nämligen iväg till kyrkan

mitt i alltihop. Men håll hårt i hästarna - han skulle gå på kyrkokonsert

och inget annat. Visst är han katolik på pappret men inte en troende

sådan. Det blir inga fler romanser med troende katoliker för min del.

Ska jag överhuvudtaget dejta en person som hårdpraktiserar en religion
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får det lov att vara judendomen - den enda religion jag inte stämplar

som mer eller mindre skadlig för den mentala hälsan. Ingen skam, ingen

skuld. Man lever inte för livet efter detta utan man lever för idag.

Mycket tilltalande.

Livet det måste levas live, som Nanne sjunger (detta var en så kallad 

Kimmig knorr).

Nåväl. Jag är försiktig denna gång men visst måste jag erkänna att en

stilig, välklädd och rolig italiensklärare låter… lockande.

Min man får heller inte ha några problem med sin läggning. Han ska

inte skämmas. Följer jag honom till tunnelbanan ska han kyssa mig

farväl (check).

Dubbla doser
10 november, 2008, 22:03 

Jahapp. Idag har både Prag och Italienaren ringt på min dörrklocka.

Kanske var Italienaren hos mig när Prag anlände.

Kanske var det tvärtom.

En av dem hade med sig en bukett tulpaner.

Den andre hade med sig en dvd.

Livet är bra märkligt.

Tidigare opublicerat inlägg: En man för mycket
10 november, 2008 

Så här var det. Prag ringde och frågade om han kunde komma förbi med

filmen han lånat. Javisst, svarade jag eftersom jag ville ha det hela

avklarat. En timme senare satt jag och Italienaren framför datorn.

Dörrklocka. Där stod Prag i all sin prakt. Åh, så snygg han var där han

stod! Han gav mig filmen och frågade om jag ville följa med ut på en

promenad. Jag ljög: Sebbe och jag var just ute. I själva verket hade jag

ju Italienaren hos mig. Prag såg honom inte. 

Hade jag varit ensam hade jag följt med ut. Vad hade hänt? Vad hade vi

pratat om? Hade Prag någonting på hjärtat kanske? 
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Är det kanske lika bra att jag aldrig får veta?

Mysterier i telefonboken
11 november, 2008, 07:10 

När jag byter mobiltelefon och/eller abonnemang sitter jag och kopierar

namn och nummer manuellt. Det har jag nu pysslat med i några dagar

och jag måste erkänna att jag har ett gäng människor i telefonboken som

jag inte har en aning om vilka de är.

Vissa kom jag på efter tungt forskande på nätet, i bloggen och på andra

ställen.

Vi har bland andra:

Ali - Efter många om och men kom jag på att jag mötte honom i en

nattklubbskö i våras. Jag skulle gå hem, han skulle klubba. Hittade till

och med en bild på honom på nätet. Mumma. Jag var inte särskilt

berusad den kvällen.

A***** Läkare - Jag har för mig att vi skulle dejta men det rann ut i

sanden. Kanske.

A Tysken - Vi tog en fika en gång. Det var nog två år sedan. Jag har

inte fikat sedan dess, varken med honom eller någon annan.

B***s - Ja just det ja. Den amerikanske, judiske mannen som jag skulle

dejta. Vi hann inte riktigt, men kanske i framtiden.

Blond Jag Ej Minns Namnet På - HAHAHA. Jag kom just på vem

han är! Israelen som flyttade till Tyskland. Minns ej hans namn men jag

vet nu vem han är.

Christopher - Jag har ingen aning.

Libanesen - Ja. Vad hette han nu då?

Jimmy - Folkpartisten? Eller?

Michael i England - What the fuck?

Det är lite skönt att rensa mellan varven. Har man inte hörts sedan man

bytte mobil senast så kan man nog säga att det är över.
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Nervöst bjuda italienare på pasta (+ Pragdrama)
11 november, 2008, 08:10 

När jag kom hem igår bestämde jag mig för att inte slå på datorn. Jag lät

laptopen ligga kvar i väskan och efter en blåsig promenad och lite lek

med Sebbe gick han och lade sig och jag kastade mig i soffan och

bläddrade i Hus & Hem-magasinet. Efter ett tag kände jag att allt var

väldigt tråkigt så jag skrev ett halvekivokt SMS till Italienaren (med

fraser som hot tongue action) och till min förvåning stod han en dryg

timme senare utanför min dörr.

Jag lagade middag - min paradrätt - och han åt ivrigt och undrade vad

den ljuva rätten kunde tänkas heta. Jag sa att den inte hade något namn,

att den var en blandning av allt jag gillar bäst i matväg och jag frågade

vad han som italienare skulle kalla den. Pasta al forno, svarade han.

Äntligen har min rätt fått ett namn: Pasta al forno.

I vår ålder vilar man gärna efter en mastig middag, så det gjorde vi

(inkl. lite hot tongue action) men efter ett tag ringde det på mobilen och

det visade sig vara Prag som undrade om jag var hemma. Han ville

komma förbi med filmen han lånat.

Snart stod han utanför min dörr. Det kändes overkligt och konstigt att se

honom efter exakt tre veckor. Han undrade om jag ville ta en promenad.

Jag sa blankt nej. Hårdhånglade med Italienaren istället. I flera timmar.

Det var gött.

Ett ord
12 november, 2008, 07:16 

Jag har inget nytt att komma med idag så jag tänkte låta er göra jobbet.

Jag ber er att med ett enda ord beskriva mig (bra eller dåligt - fiskar inte

efter komplimanger).

Är nyfiken på vad jag ger för bild av mig själv.

Tack!
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Tyskens besök slutade med en blöt fläck i soffan
13 november, 2008, 07:43 

Gårdagen var bra, stressig och händelserik (för att vara november).

Beskar och photoshoppade 89 bilder på morgonkvisten och därefter satt

jag i fem timmar och försökte få ordning på en FTP-grej. Till slut gav

jag upp och åkte hem. Tysken och Tyska Eva kom förbi och det var så

trevligt att se dem igen. Tysken hade skaffat Jesushår och jag var lite

avis. Eva hade blivit könsmogen och Sebbe visade för första gången

sina heterosexuella tendenser. Jag vill naturligtvis inte - likt en förälder

om sitt barn - veta att han har en sexualitet, men det har han. Han

försökte sätta på Eva gång på gång på gång men hon var inte på humör.

Varför är det förresten så? Varför vill hanhundar pippa hela tiden och

honhundar inte?

Sebbes uppvaktning slutade till min förfäran med en blöt fläck i soffan.

Jag vill inte veta.

På kvällen ringde Italienaren. “Jag ville bara höra din röst”, sa han.

Visst älskar vi när de säger så!?

Det var fullmåne i natt och jag kunde inte sova. Jag vred och vände på

mig och lade mig till slut i soffan och lyssnade på musik. Snart hörde

jag ett pipande ljud. Det var Sebbe som inte ville sova ensam så jag

lyfte upp honom och vi sov låg sked. Jag var förresten tvungen att

klippa page på honom igen (se bild). Han sprang in i en buske och när

han kom ut var han täckt av en massa såna där tistelaktiga saker som

fastnar i pälsen och endast kan klippas bort.

Tack för gårdagens ord! Låt mig kommentera dem.

Klurig Har jag hört de senaste 33 åren. Jag accepterar det men tycker ju

själv att jag är rätt simpel.

Äkta Ja!

Charmig Åh. Jag kan nog vara charmerande. När det behövs.

Känslosam Ja. Tidvis för känslosam.
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Sinnlig Jamenvisst!

Romantisk Oh ja. Romantik är.. bäst.

Godhjärtad Jag vill tro det.

Karismatisk Detta ord skulle jag nog aldrig använda om mig själv.

Underhållande Trevligt att jag kan underhålla!

Ärlig Ja, det är jag faktiskt. Inte alltid så populärt.

Asfaltsblomma Verkligen! Hur risigt livet än är reser jag mig ur

eländet.

Underbar Ett favoritord.

Modig Jag har insett på senare år att jag till motsats till vad jag trott är

rätt modig.

Vis Ja! Erfarenheterna har gjort mig vis.

Trovärdig Åh. Det var fint att höra.

I novembermörkret tror vi på en ljus framtid
14 november, 2008, 07:36 

Klockan hann knappt slå sju innan jag satte mig ner för att skriva

fredagens blogginlägg. Alla har vi våra rutiner. Vad kommer jag ägna

mig åt så här dags på dygnet när det är slutbloggat? Vem vet.

Igår kväll, efter två dygns slit och ett par svordomar fick jag ordning på

det som strulade med min nya uppdragsgivares webbplats. Det kändes

skönt och Sebbe och jag tog en extra lång solskenspromenad (på insidan

alltså) i skogen. När vi vandrade i mörkret tänkte jag (med Eva

Dahlgren i lurarna) på att det inte är så ofta man får blommor när man

dejtar numera. Jag fick en kvast röda rosor med blommogram två

gånger 1997. Därefter har det nog varit torka (kanske glömmer jag

någon bukett) tills i måndags. Tulpanerna (se bild) står stiliga än idag.

Nej, det är inte tulpansäsong men vi älskar tulpaner, visst gör vi? De

knastrar ju så skönt.

När vi kom hem ringde Italienaren och han var… rar. Så där fint rar.

Inte överdrivet men hjärtligt. Efter ett tag sa han: “Jag menar inte att

smöra men den där maten du bjöd på i måndags - den var så god. Jag
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har tänkt på hur god den var”. Minns Dansken som är så ivrig varje

gång jag bjuder honom på middag. Kanske är jag bättre på att laga mat

än jag själv trott. Jag tror ju inte så mycket om mig själv iofs, även om

det blivit bättre med åren.

När jag släckte lampan klockan 22:30 stirrade jag ut i mörkret och

tackade moder jord för att jag känner mig hoppfull.

Det är så det känns. Hoppfullt!

Nu önskar jag god fredag och fin helg. Jag ska vara ledig och ikväll ska

jag och Sebbe hem till Italienaren för mat och vin. Det är bara elva

timmar kvar så jag måste börja fundera på vad jag ska ha på mig.

En vanlig dag på jobbet
14 november, 2008, 11:03 

Konversation mellan mig och min kollega “Kattis”.

Jag: Det är så ansträngande att äta apelsin. Gott men jobbigt!

“Kattis”: Ja, och det är så kletigt också. Men det är nog bra övning om

man är flata.

Jag: *frågande min*

“Kattis”: …Eller om man är heterosexuell man.

Jag: Hur menar du då?

“Kattis”: *smaskar och simulerar oralsex men ser mest ut som en ekorre

som gnager på ett ekollon*

Jag: Men “Kattis”!

“Kattis”: Kom igen! Det är fredag. Vi kan vara lite vågade.

Spridda skurar
17 november, 2008, 08:55 

Tillbaka i vardagen efter en ovanligt härlig och innehållsrik helg.

Fredag: middag hos Italienaren. Mat, vin, film och soffliggeri. Mycket

trevligt. Sebbe var rastlös men inte lika mycket som förra gången.



237
 

Smart av mig att ta med hans röda lilla säng. Han sov i den i hallen.

Lördag eftermiddag: alldeles ensam i hemmet. Välbehövligt och perfekt

för en lördag i november.

Lördag kväll: drinkar med planerad vän + oplanerad vän på

favoritkrogen. Blev uppflirtad av en man från Libyen och nu undrar jag:

vad heter det? Libanon-libanes, Libyen-lib…?

Lördag sen kväll: Italiensk booty call.

Söndag: Som en svettig, het sommardag med överraskande, spridda

skurar.

Jag har haft ett gäng djupa tankar under helgen. Kom på att jag

förmodligen förväxlat passion och kärlek. Kanske är det därför

relationerna aldrig funkat. Hysterisk förälskelse är passion och sådana

historier går alltid, alltid åt skogen. En mer balanserad, långvarig

kärlekshistoria är det nya. Det satsar vi på.

DAGENS VILL HA: En handyman (den ordinarie är upptagen med att

renovera ett kök).

DAGENS KLÄDSEL: Vinröd/beigerandig tröja och ljusbruna byxor.

DAGENS DOFT: Deo.

DAGENS FRISYR: Börjar bli långhårig.

DAGENS HÄNDELSE: Vi får väl se.

DAGENS LÅT: Grace Jones “Corporate Cannibal” (nedan).

DAGENS PLANER: Bestämma layout för ny hemsida.

DAGENS SAKNAD: Antingen sol eller snö.

DAGENS DUMMASTE: Såna där som talar väldigt högt på tuben

tidigt på morgonen.

DAGENS SJUKA: Trött fot.

DAGENS DROG: Koffein.

DAGENS ROLIGASTE: Sebbes morgontrötta ansikte.

DAGENS KÖP: Mat tror jag.

DAGENS GODIS: Nada.

DAGENS BLÄ: Måste ringa ett jobbigt samtal.

DAGENS HUMÖR: Balanserad.

DAGENS ORD/FRAS: Do me.
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Spel
19 november, 2008, 22:00 

Jag tror bestämt att det är ett tecken på att man gillar någon när man, då

personen ifråga telefonerar, låter det ringa ett par extra signaler innan

man svarar. 

Man vill ju inte verka alltför tillgänglig.

Lesbiskt porrdrama
20 november, 2008, 07:25 

Det är mycket porr på denna site just nu, känner jag.

Håll till godo.

Igår frågade jag min väninna hur det går i nya lägenheten och hur de

nya grannarna är.

“Det finns en granne jag försöker undvika”, svarade hon och berättade

följande historia.

En dag efter att ha tittat på lite högklassig lesbisk vuxenfilm var min

väninna på väg ut genom dörren och där mötte hon en granne. De

hälsade artigt - så där som man gör om man är väluppfostrad (vilket

förvånansvärt många människor inte är). Plötsligt hördes en röst inifrån

väninnans lägenhet: “Vill du knuuulllla?”

Den kåta rösten ekade i trappuppgången och min väninna insåg att hon

glömt stänga av ljudet på datorn (aka porrburken).

Väninnan stod paralyserad i ett par sekunder innan hon kastade sig ner

för trapporna och sprang ut på gatan.

“Jag vågade nästan inte gå hem den kvällen”, sa hon med ett generat

smil på lipsen medan jag skrattade, skrattade och skrattade.

“Tänk om hon tror att jag har nån där hemma. Någon som aldrig får gå

ut. Någon som bara ligger där och väser: “Vill du knuuulllla?”"
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Ett inlägg från ilska till kärlek
20 november, 2008, 14:11 

Såna som inte känner mig väl kan inte ana att en sådan gemytlig,

balanserad människa kan bli så fruktansvärt sur och grinig. Jag tror det

är mitt inbyggda vapen för att hålla depressionens bojor borta.

Så här års blir jag alltid nedstämd - jag var tvungen att kolla upp det i

min egen bok från förra året och det visade sig vara exakt samma vecka

och allt. November är helt enkelt en jävlig månad. Vädret är grått, eller

rättare sagt… brunt… och staden likaså. Tröttheten tär på kroppen och

huden är väldigt irriterad på grund av snabba förändringar

temperaturmässigt. Benen kliar först och därefter är det armarnas tur

och det hjälper inte att smörja in sig (jag smörjer dagligen varje liten

centimeter av min lagom hunkiga kropp för annars spricker huden).

Irritationen ja. Min meterlånga stubin är sedan något år tillbaka

millimeterkort så jag exploderar titt som tätt. Jag hatar ljudet av bilar

och när det, på min lilla gata, susar fram bil efter bil väser jag

automatiskt: “Men det var då en jävla trafik! Det behövs inga bilar i

storstan för i helvete.”

Mycket omoget ja, men inte desto mindre sant.

I morse när jag skulle till jobbet såg jag en man som snöt sig i luften. Ja,

jag har skrivit om detta förr men jag kan inte sluta förrän folk män

slutar med detta sattyg. Denne man var en välklädd herre med resväska

som försökte vara väldigt posh och världsvan och så står han och snorar

ner en tunnelbaneperrong. Herre min skapare. Jag fick tyvärr inget

utbrott när jag passerade honom men jag stirrade på honom med hat i

blicken. Jag föraktade honom.

Mitt i all min ilska blir jag fylld av kärlekskänslor. Jag ser så många

människor som är så… bra och fina och älskvärda men alldeles

ensamma och jag ser gamla, gamla damer som knappt orkar gå men

ändå skiner upp och fyrar av ett tandlöst leende när de ser Sebbe. Jag

ser mobbade flickor och pojkar som tar ett extra varv runt skolgården
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(100 meter från mitt hem) innan de tar tjuren vid hornen och vågar sig

in i helvetesbyggnaden. Jag ser harar och rådjur och fåglar som susar

runt på hundängen och undrar varför det ligger så mycket skräp och

krossat glas överallt och katterna i Årsta undrar varför någon människa

plågar dem till döds och jag vill ta dem alla i min bögfamn och älska

dem hårt och länge.

Det är tungt att vara människa.

Och det är tungt att bli avbokad.

Jag har väldigt stark intuition så jag visste att Italienaren skulle avboka

gårdagen.

Jag visste det.

Jag visste dock inte att han skulle ringa på kvällen och vara väldigt rar

och rolig och föreslå ett möte idag istället.

Nu ska jag inte läsa igenom detta inlägg utan jag ska klicka på publish

ögonaböj och tacka universum för att jag blir så mycket gladare så fort

jag skrivit ner något och är på väg att klicka på den där publishknappen.

Bränd ost, berusad italienare
21 november, 2008, 08:38 

Jag lyckas ganska bra med min nya livsstil. Alla negativa tankar tränger

jag undan så fort de som små fluffiga moln seglar in på min artificiellt

blåfärgade himmel. I hela mitt liv har jag oroat mig för allt och till slut

kändes det som att livet var ett enda stort orosmoment.

Nu är det nya tider! Ut med det trista. Blockera det. Njut av dagen som

är.

Gårdagskvällen var mer än trevlig. Italienaren kom över och maten blev

lyckad trots att jag lyckades bränna haloumin på grund av storhångel.

Tack och pris hade jag mer hemma så det blev lagom stekt haloumi till

potatisgratängen till slut. Han är väldigt tjusig och kul den där

Italienaren, men jag kan inte förstå hur han kan bli berusad av ett litet,



241
 

litet glas rött. Ett glas! Litet! Till maten! “I’m drunk!”

Jag lät inte tillfället gå mig förbi, så klart.

Det här med porr på hotell
25 november, 2008, 07:45 

Det här med porrfilm på hotell. Vad är det som upprör så förbannat

egentligen?

I dagens Aftonbladet kan vi läsa en krönika för och en mot.

Jag undrar lite varför Malin Wollin tycker det är “skönt med oporriga

hotell” om hon själv inte är en “porrtjej”. Varför bryr hon sig då? Varför

inte bara zappa till en annan kanal och låta grannen titta på vad han eller

hon vill titta på?

Tore S Börjesson får gärna se hur mycket erotisk film han vill och jag

förutsätter att han är en vuxen, ansvarstagande människa som inte savar

ner tv-rutan eller flashar för städpersonalen eller nåt liknande (vilket

brukar vara argumenten mot dessa filmer på hotell).

Tror människor på allvar att dessa rötägg som finns bland oss plötsligt

skulle bli reko och väluppfostrade bara för att möjligheten att se trashy

porn när man bor på hotell skulle försvinna?

Som ni vet tycker jag att det finns på tok för många sportkanaler. Sport

är skadligt och föder våldsverkare. Kan vi inte istället för att förbjuda

porr på hotell förbjuda sportkanaler? Kanske inte bara på hotell utan

överlag i hela samhället?

Det ska jag lobba lite för, tror jag bestämt.

Skämt åsido.

Varför måste folk hela, hela tiden bry sig om vad andra gör och inte

gör?

SLAPPNA AV.
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För övrigt kan jag inte förstå varför man skulle vilja se betalkanalernas

trashiga skräpporr. Trasiga sönderblekta brudar med fyrkantiga,

stenhårda pattar som fladdrar fram och tillbaka i bild + extremfula

karlar som ingen med lite god smak skulle vilja ta i ens med tång med

extra långt skaft.

2 saker att undvika
26 november, 2008, 07:19 

Gårdagen var en stor besvikelse från början till slut.

Jobbet och jag gick på Kay Pollaks seminarium “Att växa genom möten

- och välja Glädje” och redan efter fem minuter satt jag med hakan vid

knäna.

Karln (70+) stod och sa saker som jag visste som tioåring.

Ingenting han sa var något jag inte skrivit i denna blogg under mina

Positiva Veckor.

Pollak berättade att han arbetat i “flera år” på sina två “bästsäljande

självhjälpsböcker” och min enda tanke var att jag hade kunnat

sammanställa dem på en eftermiddag.

Det hela var så dåligt och tradigt att jag + några kollegor i pausen gick

och hinkade bira. Jag hade helt enkelt inte lust att spendera tre timmar

av mitt liv på en som på beställning skrattande karl som talar om saker

jag kan utan och innan.

Tyvärr gick vi på The Dubliner och där stinker det urin. Mycket

otrevligt. Pricken över i denna värdelösa kväll var att

garderobspersonalen på allvar trodde att jag ville skinna dem på en

tjuga.

– Det blir 20 kronor tack.

– Jag betalade när jag hängde in jackan.

– Nej, det gjorde du inte.

– Ehh.. Jo.

– Jag har hängt din jacka bak och fram och det betyder att du inte har

betalat.

– Du får hänga min jacka upp och ned om du vill men jag har
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fortfarande betalat.

– Nej, det har du inte.

– Jag går inte i konkurs om jag betalar en tjuga extra men att du står där

och påstår att jag ljuger dig rakt upp i ansiktet.. det är inte okej. Hejdå.

När någon tror att jag ljuger…

Ser jag blixtar.

När jag var på väg hem tänkte jag att jag inte ville låta kvällen gå till

historien som helt värdelös så jag slank in på favoritgaykrogen.

Underbart att komma hem.

“Hej Kim”. “Hur mår du?” “Vad får det lov att vara denna kväll?”

I love my gays.

Varför fick inte Stanford följa med?
27 november, 2008, 07:33 

Igår såg jag återigen de sista avsnitten av Sex and the City (finns det

något bättre när man ligger övertrött i soffan en novemberkväll?) och

ännu en gång blev jag riktigt upprörd.

I episod 91: The Cold War bestämmer sig Carrie för att det är dags för

vännerna att träffa Ryssen* och hon tar upp saken när de alla är samlade

på hundshowen som Charlotte och Elizabeth Taylor deltar i.

Stanford skiner upp men Carrie mobbar honom hårt då hon meddelar

honom om att han minsann inte får följa med “denna gång” ty “it’s just

us girls this time”.

Men varför?

De skulle gå ut och dricka drinkar. Varför får Stanford inte följa med?

Varför är han plötsligt inte en av “vännerna”? För att han inte har en

vagina? Vad spelar det för roll om man har en vagina eller inte när man

sippar drinkar med vännerna?

Detta stör mig mycket.

Situationen påminner mig om mitt eget liv som “en sån där udda” som

inte umgås med grabbarna utan hänger med brudarna. Det gick
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strålande till en viss gräns. Plötsligt skulle man separeras och varje gång

med samma tradiga argument: din apparat ser inte ut som min.

Jag minns en gång när brudarna och jag satt och pratade hemligheter

(jag minns tydligt att Hillehjärtat var med) då någon plötsligt sa: “Men

hallå! Tyst. Kim är ju här!”

Någon annan kontrade snabbt med: “Äsch, han är en av oss. Nästan.”

Varför måste k ö n e t vara så begränsande?

Det är så otroligt mossigt och tradigt.

Detta tar oss in på nästa ämne - dramat med den manliga lucian. Nu

blev det en tös, men ändå. Varför detta drama? När vår skolklass på

80-talet fick i uppgift att ordna årets luciatåg röstade vi om vem som

skulle få ä r a n att vara lucia. Det blev Per. Per var lucia det året och det

var underbart.

Jag beundrar alla världens människor som vågar vara som de

innerst inne är, oavsett utseende på kärleksapparaten.

Puss på er.

*Hur hon kunde nuppa med denne vidrige karl kommer jag aldrig

kunna förstå. Han är arrogant, otrevlig och tråkig. Han är inte ens

snygg!

‘Omtänksamma’ vänner, jul, chanuka och födelsedag
28 november, 2008, 09:02 

Jag vet inte riktigt vad jag ska tro när mina vänner ger mig piller som

Carbo block phase 2 som ska “reducera upptagandet av kolhydrater”.

Nyligen fick jag omega 3-tabletter av samme man.

Jag tackar och tar emot och hoppas jag lever ett långt, friskt liv som

smal, stilig man.

Enligt Nordea kommer folket handla julklappar för i snitt lite drygt
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5000 kr. Hur mycket kommer du spendera?

Jag tänker hålla nollan i år också.

Jag kommer inte fira jul i år heller. Jag ska arbeta. Jag ska även jobba

under nyår eftersom jag ju älskar att arbeta tjäna pengar.

Eftersom jag går mina egna vägar och gör lite som jag vill ska däremot

ställa till med kombinerad födelsedags- och chanukafest!

Mer om det senare.

Något som deprimerar en smula är vädret.

Snön kom och försvann. Det gråa, bruna är tillbaka och jag gråter

inombords.

Limbo, Julia och Gloria
1 december, 2008, 09:08 

Det var en blandad helg vill jag lova.

Fredag: Var på väg till favoritkrogen för att träffa DK. SMS från ITA.

Bad honom komma dit. Jag blev lite trött/grinig/irriterad och “ställde till

med en scen”. Attans. Jag klarar inte av relationship limbo. Jag vill veta

vad som sker och vad som är och vad som kan komma eller inte

komma.

Då ställer jag ultimatum.

Oftast tycker jag inte riktigt om svaret jag får och då börjar dramat på

allvar.

Lördag dag: Jag gjorde två för mig mycket ovanliga saker! Jag fikade

(!) med Italienaren och jag gick på filmfestivalen (!) med densamme.

Alltså kom jag att gå på bio hela två gånger detta år. Vi såg filmen Julia.

I efterhand kom jag på att den påminde väldans mycket om filmen

Gloria + att den innehöll ett par grova manusmissar (vad hände med

mamman?), men bortsett från det tyckte jag väldigt mycket om filmen.

Jag satt fängslad från början till slut och glömde för ett kort tag att

världen är en sorglig plats. Det är trots allt därför jag ser film - för att

komma till en annan tid och plats för ett ögonblick.

Jag rekommenderar både Julia och Gloria starkt, starkt.
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Lördag kväll: Somnade i soffan. Vaknade av att Italienaren ringde och

var på väg över. Såg dvd tills vi somnade huller om buller.

Överraskande vuxenmys och sömn.

Söndag: En väldigt trist dag. Brun! Inte grå utan brun. Och jag hade

absolut ingenting att säga. Om någonting. Till ingen.

Tidigare opublicerat inlägg: 4 timmar varannan söndag är
inte nog
1 december, 2008

Det är konstigt om den man dejtar nöjer sig med att ses några timmar

varannan söndag. Det är konstigt om personen inte vill sova med en.

Det är nåt lurt. Jag nöjer mig inte med detta.

Hata SMS-reklam
1 december, 2008, 11:15 

När jag äntligen blivit av med alla miljarder telefonförsäljare som ringt

på mitt hemnummer är det dags att bli trakasserad via mobiltelefonen.

Först fick jag alla dessa urtöntiga reklam-SMS från Tele 2 (”titta på

blablablatöntprogram på Kanal 5 ikväll”) och när jag bytte nummer och

abonnemang (inklusive hemligt nummer) hoppades jag bli lämnad

ifred.

Men nej.

I en veckas tid har jag fått en massa reklam- och

informationsmeddelanden som inte har något med mig att göra.

Jag får SMS från sportbutiker i Piteå. De meddelar mig om nya, fräsiga

sportskor.

Jag får SMS från LO.

Jag får SMS från Byggnads.

LÅT MIG VARA.

Det finns ingen avsändare heller så jag kan varken svara eller ringa upp.

Nu googlar jag intensivt och skickar mail efter mail med budskapet
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“radera mitt nummer från era register, jag är stockholmare, jag gillar

inte sport och jag har aldrig varit i Piteå och jag har inget med

Byggnads eller LO att göra”.

Jag antar att jag fått någons tokgamla nummer men seriöst - det måste

finnas nåt system som “nollställer” ett nummer när det avslutas. Så det

raderas från alla möjliga listor och register.

Fatta hur det känns när man sitter och v ä n t a r på ett viktigt,

personligt SMS och varje gång det plingar till är det nån förbannad

skitreklam. LÅT MIG VARA!

Jag betalar för min telefon och mitt nummer och vill därmed slippa

reklam. Tack.

Dagens mail
2 december, 2008, 06:55 

DAGENS MAIL:

Min bourrée är helt åt helvete…

/Man, 29, Stockholm

Svar: Men herre min skapare! Du är sjuk och du ska sova och inte ligga

och smeka din bourrée!

Snyt dig och sov!

Bögmys i vintermörkret
2 december, 2008, 07:42 

Vad hände med ljuset?

De stod alla tre i mitt köksfönster och solen har värmt dem exakt lika

mycket.

Visst är det konstigt att ett så stort stabilt, läckert ljus plötsligt ser ut

som en mycket ledsen lem?

Det gröna längst till vänster är ack så vackert!
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Linslusen Sebbe var inte sen att posera. Man blir väl som man umgås.

Igår pulade jag lite i hemmet. Jag bar upp mitt stora fula vita bord från

källaren och smällde upp det i vardagsrummet. Jag har haft ett litet nätt

mörkt bord de senaste åren men det blev lite missbildat när jag och mitt

ex råkade välta bokhyllan (!) över det en sen, mycket mycket mycket

varm sommarnatt. En två meter hög hylla fullproppad med böcker och

dvd:ers.

Jag fixade med mina lampor också, för att få myspyspunktbelysning

under årets mörka månader. Mycket rött i vardagsrummet och grönt i

köket.

Inget flamsigt julgrejeri för mig, men mysigt kan man ha ändå.

Jag tvättade igår och jag får sån ångest. Det är så fruktansvärt tradigt att

behöva trampa fram och tillbaka till tvättstugan. Jag skojar inte. Ångest!

Jag blir mycket irriterad när människor med tvättmaskin i hemmet

gnäller: “Åh, jag måste tvätta idag!”

Men gu så jobbigt.

Det blev lite roligare när jag såg en tiopoängare hänga upp strumpor och

herrsmåbyxor i ena torkskåpet. Han verkade inte särskilt trevlig dock.

Så jag gick.

Min handyman som är i flyttartagen kom över för att hämta

flyttkartonger som stått i mitt förråd. Innan han gick sa han: “Är det

något som behöver göras?”

“Well”, svarade jag och himlade med ögonen, “avloppen skulle säkert

må bra av en liten titt”.

Så han rensade.

Vi kom överens om att han kommer rensa mina avlopp tills “den dagen

jag gifter mig eftersom jag redan har planerat att min blivande man

kommer vara en sån som inte har något emot att rensa avlopp. Jag kan

göra allt annat i hemmet, men just avloppsrensning - jag klarar det

bara inte“.
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Mycket prat
2 december, 2008, 09:52 

Hmm… Han klampade in på kontoret och började prata om samma sak

som förra veckan.

Jag orkade inte säga: ja, jag vet. Du berättade det för fem dagar sedan.

Istället lyssnade jag tålmodigt. Surfade till och med in på siten han

rekommenderade.

Åh, det är så mycket prat överallt. Människor snackar så mycket att de

inte minns vad de redan sagt.

Det känns gott att vara tystlåten. Mina verbala uttryck är alltid unika.

PV 1: Handyman
2 december, 2008, 12:59 

Inte som i pojkvän utan som i positiva veckan.

Den har gjort succé under året som gått! Affirmationer fungerar så nu

ska jag resten av året koncentrera mig på det som är bra och underbart.

Varje dag ska jag skriva något som varit extra bra under dagen som

gått.

Jag börjar med gårdagen.

Jag är tacksam över att jag har en god vän som även är min

handyman!

Han är guld värd och ett ex till mig. För övrigt det enda ex jag har som

nära vän. De flesta har ju visat sig vara bitch trolls from hell så de har

inte förtjänat min vänskap. Min handyman däremot - honom kan man

lita på (även om det - naturligtvis - var mycket dramatiskt en gång i

tiden).

PV 2: Två istället för en
3 december, 2008, 07:43 
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Positiva veckan fortsätter och idag är jag tacksam över att jag igår kväll

när jag tvättade hade två fungerande maskiner. I förrgår hade jag endast

en, därav mitt eviga tvätteri.

Jag ägnar inte en tanke åt att jag mötte två inte så trevliga människor.

Inte noterar jag heller att jag inte hade ett bra torkskåp. Jag bryr mig

inte ens om att idioten som tvättat före mig lät sina kläder ligga kvar i

torktumlaren (som jag tömde i en korg som fortfarande stod orörd när

jag gick därifrån klockan 22:02). Nej, jag tänker endast på att jag hade 

två fungerande maskiner och därmed hann tvätta dubbelt så mycket

som kvällen före. Tusen tack.

PV 3: Lunch och London
4 december, 2008, 07:39 

Dagens positiva veckan-inlägg innehåller hela två punkter då jag inte

kunde välja endast en.

Jag är glad och tacksam över att en vän igår klockan 11 ringde och

frågade om han fick bjuda på lunch. Jag svarade: “Men jag vet inte om

jag hinner för jag måste kila bort till Hemköp och handla ärtor och

vegbacon”.

“Men det hinner du”, protesterade han, “om vi äter libanesiskt i

Kungshallarna”.

“Okej då”.

Jag tänker inte: “Åh, tänk om jag befann mig på plats i Libanon och åt

denna ljuva mat”. Jag bryr mig heller inte om att jag satt där med “bara”

en vän - det hade ju kunnat vara en het date istället. Nej, jag är glad över

att jag fick äta denna goda mat på lunchen min denna torra

onsdagseftermiddag.

Jag är också glad och tacksam över att en annan vän var i London och

handlade nya Kylie-dvd:n åt mig. Vem vet när den släpps här (och

Ginza och CDON har ju numera så irriterande dåliga sökfunktioner att

man inte mår psykiskt bra av att kolla deras utbud, men detta tänker jag
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så klart inte på under positiva veckan).

Jag bryr mig inte om att jag så väldans gärna hade velat vara i London

själv. Tänk att trippa in på HMV och handla en fin dvd för att därefter ta

en drille på G-A-Y Bar på Old Compton Street!

Nej, jag är så glad över att jag mötte upp min vän efter jobbet igår och

sedan tillbringade kvällen i soffan med Sebbe bredvid mig och Kylie

framför mig.

Tack!

PV 4: Mörkare musche
5 december, 2008, 08:05 

Positiva veckan fortsätter.

Idag är jag tacksam över att muschen har blivit mörkare. Jag tänker

inte på att den skulle kunna vara så där arabiskt svart och superhet. Nej,

jag lyfter på hatten och tackar för att jag inte har fjunig skäggväxt. Jag

är ju en riktig karl.

Tack.

De ensamma nätterna är räknade
5 december, 2008, 08:05 

Ni vet hur man ibland drar med sig nåt miffo hem bara för att man vill

ha lite sällskap i natten - nu är de dagarna nätterna räknade.

Boyfriend Arm Pillow håller oss varma när vinden viner och regnet

piskar mot rutorna.

Ett hett tips för er som firar jul. Desperata Doris eller Garderobiären

Göran kanske är i behov av en trygg, stabil Boyfriend Arm Pillow? Vi

vet ju alla att Doris med jämna mellanrum handlar på köttmarknadens

03-rea och det är sällan det är en hunk hon vaknar bredvid dagen därpå.

Detta har lett till att Doris numera är en vandrande klamydiakoloni.

Hjälp henne! Köp en Boyfriend Arm Pillow och hon är dig evigt

tacksam!
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Göran i sin tur har ju inte kommit ut ur den berömda garderoben ännu.

Gör hans nätter lite mysigare genom att ge honom en Boyfriend Arm

Pillow! På så sätt slipper han ta första bästa när han väl bestämmer sig

för att ta Steget. Värm Göran genom att ge honom en riktigt fin

julklapp!

Sluta håna oss
5 december, 2008, 08:31 

Nu har eländet börjat.

Jag, som nästan inte ser nåt annat på tv än morgon-tv, får snart sluta

med även det.

Okej att sport är astrist att se på när man vill se nyheter och debatt, men

än värre är alla dessa töntiga körer som framför julsånger. Fy vad det

kliar över hela kroppen när de står och sjunger i stämmor. SLUTA.

“Let it snow”, sjunger de.

Det snöar inte. Titta ut och se att allt är brunt och fult och slaskigt.

“Alla är glada på julaftonskväll”, sjunger de.

Tillåt mig tvivla och hävda motsatsen. Glinen är missnöjda med sina

sopiga julklappar, frun tycker att maken är en buffel och hon sitter

ensam i köket och sippar på ett stort glas Baileys. Hon drömmer om

Carlos som hon hade en diskret fling med på sommarens charterresa.

Maken i sin tur sitter halvpackad och ilsken framför datorn och kollar

på porr. Han längtar så efter att få klämma på ett par rediga lökar. Han

suckar när han tänker på att han tog ett fett lån för att köpa julklappar åt

de bortskämda ungarna som trots hans ihärdiga försök att göra dem

glada är missnöjda.

Grannfrun sitter ensam i sitt kök. Hon har aldrig känt sig så ensam som

denna julaftonskväll då “alla är glada”.

Körens julsånger är ett hån, tänker hon medan hon kastar sig ut från

fjärde våningen.
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Vi har firat Jesus
6 december, 2008, 06:25 

Att gå på svensk julfest innebär att man vaknar fem i sex. I sängen.

Påklädd. Inklusive skor. Och man vet inte riktigt hur man tog sig hem.

Man minns att nån fick barn (jag sa ju att det skulle bli en gosse och att

han skulle komma den femte december!) och att nån blivit singel. Men

maten? Vem minns maten? För att inte tala om Jesus.

Födelsedagsbarnet.

Alla andra är på förfest
6 december, 2008, 20:35 

Klockan är halv nio.

Lördag.

Singel.

Jag ligger i soffan och ser på Debatt på svt.se.

Sebbe sover mot mitt bröst.

Jag är så redo att binda mig.

We love those titties
6 december, 2008, 23:45 

Jag älskar mina pattbrudar.

Sabrina sjunger live och det låter inte alls illa!

Dessutom talar hon franska.

Alla som talar franska är per automatik intellektuella.

Jag är per automatik avis då jag valde tyska på högstadiet.

Fuck you, jag är inte SÅ desperat att jag ringer tillbaka
7 december, 2008, 00:33 

Ni vet de där skojarna som ringer från nåt 88-nummer.
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De tror ju att man ska ringa upp och så kostar det typ fem miljarder

kronor per minut.

De ringde nyss.

Och jag blev så förbannad.

Och jag kan inte ens ringa upp dem och önska att de får cancer.

1. De tror att jag är så korkad och desperat att jag ringer och frågar vad

som står på.

2. Det ringer en lördagskväll när jag ligger och hoppas på att “någon”

ringer.

3. När vi lever i ett land med tusen miljarder lagar och regler - varför är

det inte straffbart att busringa? Seriöst?

Jag hatar dem.

Jag önskar dem verkligen cancer.

Fatta att det finns skojare.

Vad sa deras föräldrar till dem när se var barn?

Förmodligen ingenting.

Jag blir så trött.

Att äta pizza med en italienare
8 december, 2008, 07:51 

Helgen var minst sagt varierande.

Fredagens festligheter med kollegorna var kul och bra men (svensk)

julmat är sannerligen inte mycket att hänga i granen om man är

vegetarian. På det finska julbordet finns alla ljuvliga lådor (exempelvis

höjdaren morotslåda) men av någon anledning saknas de på det

svenska. I fredags blev det inte mycket mer än potatis och grönsaker för

min del. Kanske var det därför jag inte spottade i glaset. Vin,

champagne, cosmopolitans, öl, ren sprit… Ja, det blev lite av det mesta

och jag var mycket dålig hela lördagen. Jag var på dåligt humör också.

Men det berodde nog på något annat.

Gårdagen tillbringade jag tillsammans med fyra italienare. Spännande.

Det var dock trevligast när vi till slut bara var två personer kvar.
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Jag och Italienaren alltså. Jag besökte honom och jag gjorde det inställd

på friendship mode men… sedan gick det som det gick. Vi får väl se.

Igår sa han något som kanske var det finaste någon någonsin sagt till

mig. Och det var inte ens pretentiöst.

Vi avslutade veckan med varsin fet pizza och idag mår min mage (som

ju inte tycker om vitt bröd) som den förtjänar men låt mig säga att det

var det värt. En Mexicana minus kött plus champinjoner är den absolut

godaste pizzan. Jag har beställt den på otaliga pizzahak under årens lopp

men den är godast på Pizza Express. Extra mycket vitlök! Extra..

krämig. På söndagar är det okej att vara onyttig.

Italienaren påpekade så klart, när vi stod och läste menyn, hur absurt det

är med alla märkliga pizzor som finns. “Ananas på pizza är lika konstigt

för en italienare som.. äpple eller banan. Frukt! Det går inte!”, sa han

snörpte på munnen.

Avslutningsvis vill vi att FN antar en resolution om djurs rättigheter.

FN antog 1948 en resolution om mänskliga rättigheter som varit ett

rättesnöre sedan dess. Tiden är inne för en resolution även om djurs

rättigheter, som fastställer att djur är levande, kännande varelser. De

har rätt till sina liv, och till ett liv i frihet och i enlighet med sin natur.

Jag är inte intresserad
9 december, 2008, 07:13 

Jag vill lära mig säga: “jag är inte intresserad”. Det skulle underlätta så

oerhört.

Exempelvis ringde förra veckan en tant och ställde mycket personliga

arbets- och lönerelaterade frågor. Jag satt på jobbet och var mycket

upptagen och stressad men svarade av någon anledning på hennes

många frågor. Jag tror att hon sålde nån typ av försäkring. Till slut sa

jag att jag inte kunde prata just då.

“När kan jag återkomma?” frågade hon.

“Ring nån kväll när jag är hemma”.



256
 

“Jag jobbar inte kväll förrän om en dryg vecka. Kan jag ringa då?”

“Ja, gör det. Hej då”.

Så gick jag en hel vecka och undrade hur jag skulle säga: “jag är inte

intresserad av vad du än försöker sälja”.

Jag övervägde att stänga av telefonen kvällen då hon lovat ringa, men

kände att det var fegt och omoget.

Kvällen kom och jag hade mentalt ställt in på att mycket snabbt och

rappt säga “tack men nej tack, ha en bra kväll, hej då”.

Och så ringde hon inte.

Hon har fortfarande, en och en halv vecka senare, inte ringt.

Vad är det för stil?

Ring, kvinna, ring!

Jag vill säga att jag inte är intresserad.

Hur ska jag annars lära mig?

PV 6: The basic stuff
9 december, 2008, 07:20 

Dagens positiva veckan-inlägg är det svåraste hittills.

Gårdagen var skräp. Jag hatade allt och var så trött att jag höll på att

somna när jag var ute och promenerade. Vädret sög. Det låg sopor

överallt. Människor gapade och skrek och dessa förbannade jävla

biljävlar som står still (med motorn igång så klart) på gatan med

strålkastarna riktade rakt i mitt ansikte - jag hatar det. De ser varenda

liten por i mitt ansikte men jag kan inte se dem. Fuck off, ville jag vråla

men “PV 6″ ekade i mitt huvud.

Så vad har jag att tacka för?

Att jag hade ett hem att gå till (boring).

Att jag inte ramlade och slog ihjäl mig.

Att jag inte blev rånad, våldtagen, misshandlad, kidnappad, mördad.

Ja. Tusen tack. Verkligen.

Hoppas denna dag blir bättre för så tradiga dagar som gårdagen, då en

bara vill falla ihop i en hög och hulka ut livets alla sorger, klarar jag inte
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fler gånger än en per vecka.

Det är så här livet BORDE vara
9 december, 2008, 12:53 

Min dröm, som jag burit i både huvud och hjärta i många år, ser ut så

här:

Jag bor någonstans strax utanför stan, där det finns vatten, tillsammans

med en stilig karl med svart hår och några tidiga grå strån ovanför

öronen. Han är en väldigt rar typ; bestämd men flexibel. Mogen men

kul. Seriös men rolig. Stark men inte rädd att visa sina svagheter. Han

tycker om mig som jag är och försöker inte ändra på någonting i min

personlighet eller i mitt utseende.

Vi har två glada hundar.

Jag jobbar hemifrån - förmodligen med att webbdesigna och skriva

kärleksfulla romaner - medan karln har sitt arbete i city (och därför har

jag mycket ensamtid på dagarna så jag orkar vara fin och rar på kvällar

och nätter).

Jag har på mig en stickad grå tröja med hög krage och under min

gubbkeps fladdrar mitt mjuka, vackra hår i den bestämda men inte

alltför kyliga vinden.

Jag är ute och tar en eftermiddagspromenad med hundarna. De nosar

och stojar och det enda som hörs är vinden och havet. Kanske kraxar en

fågel någonstans. Inga människor syns till.

Vi går och går i ett par timmar och när vi kommer hem (där inga

irriterande, oartiga grannar finns) har det redan mörknat. Den mustiga

vegetariska, kryddiga grytan jag låtit puttra på spisen är färdig och jag

dukar i den färgglatt men sobert inredda matsalen. Jag noterar att karlns

miljövänliga bil svänger in på gården och snart står han i hallen. “Hej

du vackre, smarte man”, säger han och kramar mig hårt och länge. Hans

näsa är kall mot min varma kind. Hans läppar är varma och fylliga mot

mina. Hundarna hälsar honom välkommen hem och därefter går de ut i

köket och äter. Karln och jag äter middag och dricker rött och småpratar

om dagen som varit.
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Åh! Det gick ack så bra för honom på jobbet idag.

Åh! Jag fick en spännande beställning av en ny hemsida + en fet

royaltycheck för min senaste bok.

Vi kastar oss i soffan och släcker lamporna. Brasan fräser men slocknar

snart och hundarna har lyckliga somnat framför den. Sebbe har sitt

huvud på lillebror Cliffords högra tass och snart sover vi alla gott. Ingen

snarkar.

PV 7: Sällskap
10 december, 2008, 09:49 

Positiva veckan: Jag är tacksam över att jag vet vad jag vill och att jag

vet vad som gör en trist vardagsmorgon i decembermörkret till något

bra, något som sprider en glädje och ett lugn över hela dagen. Det är

lyxigt att inte vakna ensam! Det är så enkelt. Jag älskar de enkla sakerna

som gör livet möjligt att uthärda.

PV 8: Inte det minsta avis
11 december, 2008, 07:29 

Positiva veckan: Jag är tacksam över att jag inte är det minsta

avundsjuk. Inte missunnsam heller.

Ett exempel: Jag satt och kollade bilder på min idol och förebild (”jag

ska bli som hon”) Dana Internationals Facebooksida och vad fick jag

se?

En bild på henne, sånghunken Boaz Mauda och min gode isravän IB!

Jag skrev ett rappt mail och undrade varför han inte berättat om detta

stora möte tidigare. Han hade tydligen “inte velat göra mig avundsjuk”.

Inte jag inte. *Tokhostar*

Var tionde julskinka har magsår
11 december, 2008, 11:22 
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Eftersom jag försöker dra mitt strå till den berömda stacken beställde

jag ett pack Grön God Jul-broschyrer från Djurens rätt. Jag har lagt en

stor hög på jobbet för att få mina kollegor att inse att de inte måste äta

kött bara för att det är julmat på tapeten.

I denna broschyr finns recept på vegetariska alternativ på Janssons

frestelse, senaps”sill” och andra läckerheter.

Jag kanske ställer mig utanför Hemköp i eftermiddag och delar ut ett

gäng. Man vet aldrig.

Dessutom kan vi i broschyren läsa om grisarnas väg till julbordet:

Några dagar efter födseln kastreras hangrisarna utan bedövning

(fatta!). Efter fyra veckor slits de från sin mor (trauma). Den naturliga

tiden för avvänjning hos grisar är ca 17 veckor, och de stannar hos

suggan betydligt längre än så.

Grisar som lever under naturliga förhållanden ägnar hälften av sin

vakna tid åt att beta och böka. I livsmedelsindustrin däremot sitter de 

inspärrade i trånga boxar i stora, bullriga lokaler med betonggolv. De

får mat två-tre gånger per dag och detta är dagens höjdpunkt.

Däremellan har grisarna ingenting att göra. Trängsel och stress ger

dem beteendestörningar och var tionde gris som slaktas har magsår

!

På slakteriet bedövas grisarna med koldioxid - en gas som ger starka 

kvävningskänslor och som grisarna försöker fly ifrån. Efter

bedövningen hängs de upp i bakbenen, halsen skärs upp och de

förblöder.

Tänk på detta när du sitter vid julbordet och tycker att livet är så

fantastiskt och maten ack så smarrig.

Se dina nära och kära hänga i benen och få halsen avskuren.

Lycka till.

Du kan beställa broschyren här. Du får en massa som du kan sprida

bland dina vänner och ovänner.
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Palestinsk film, norska idioter, italienskt drama samt
underbara Dansken
14 december, 2008, 08:44 

SMS:ade Dansken i fredags och undrade när han ska bjuda mig på

middag i den posha (andrahands-) bostaden på Östermalm.

Han svarade: “När som helst!”

Jag: “Ikväll?”

Han: “Javisst. Men kan vi skippa middagen? Jag har inga köksprylar”.

Jag: “Liquid dinner then!”

Han: “Ja, jag tänkte det.”

Alltså bar det av till Östermalm på kvällen och det blev en ljuvlig kväll

med dvd, vin och whisky. Dansken är en sån solstråle och jag älskar

honom djupt. Man vill liksom… bara vara snäll mot honom.

Dansken berättade något jag inte riktigt kan släppa.

Han var på ett café i Oslo och blev av med sin väska (ett par lesbianer

stal den, har han räknat ut. Nej, det är inte intressant att de var just

lesbianer men inlägget blir ju lite roligare om jag skriver det) och han

gick fram till baren och bad personalen stänga av musiken så att hans

väninna kunde ringa Danskens mobil (som låg i den stulna väskan) för

att höra om den var kvar i lokalen (och därmed sätta dit tjyvarna).

“Nej, det kan jag inte göra”, svarade bruden på bebisspråket norska.

“Men du vill väl att jag ska kunna betala för mig?” sa Dansken.

“Ja, men det är ditt ansvar att hålla reda på dina saker”.

“Men herregud! Stäng av musiken”.

“Nej”.

Vad är det för attityd? Är det en fin medmänniska? Jag önskar henne

allt ont. Är man dum mot min Dansken förtjänar man eländes elände.

Och vad är det för fel på människor som stjäl en medmänniskas väska?

Vad fick de för uppfostran? Förstår de inte hur jobbigt det är att bli av
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med plånbok, mobiltelefon, hemnycklar, pass och dessutom en flott

väska? Och att till råga på allt bli av med sina tillhörigheter utomlands

(nåja)!

Åh, jag är så trött på dessa idioter som förpestar vår värld. Bura in

packet och låt dem utföra straffarbete resten av livet så vi reko

människor kan röra oss i ett tryggt samhälle. Vi förtjänar det.

Rytm även i hamrandet, tack
16 december, 2008, 15:18 

Jag tror att jag har fått två nya grannar: en ovanför* och en till vänster

om mig**.

Grannen ovanför har inte synts till på minst en månad men igår kväll

donades det i lägenheten och halv nio i morse vaknade jag av att

människan skurade golvet. Ordentligt. Det lär skina.

Grannen till vänster har tagit med sig drama till dessa lugna kvarter.

Ungarna väcker mig varje helg (speciellt på söndagar) då de hoppar runt

och skriker och en gång grälades det så pass att jag var på vippen att

ringa 112. I morse, när grannen ovanför hade slutat skura, börjades det

spikas till vänster om mig. Det var någon som inte är så bra på att spika

för det var ingen bra takt i hamrandet. Det var mer: bam… bam…

bam… babam. Det borde vara bambambam. Ja, ni förstår. Och eftersom

jag är en man med rytmen i blodet störde detta mig så pass att jag klev

upp.

*Vilket är lite synd eftersom det tidigare bodde en mycket vacker tös +

en oerhört stilig kis i lägenheten ovanför. Jag fantiserade om dem när

jag inte kunde sova.

**Jag hoppas det är subban som flyttat ut.

Dagens fråga [Vardagsdramatik]
17 december, 2008, 07:41 

Så jag klev på tuben och slog mig ner med pop i lurarna och tidningen i

näven. Noterade att det låg något jag trodde var hopknycklat



262
 

presentpapper på sätet bredvid. Ett par stationer senare klev det på en

kvinna som frågade mig något medan hon pekade på det som låg på

sätet. “Nej. Du kan ta det”, sa jag förvirrat men hon gjorde inget så jag

tog vad som visade sig vara ett paraply och lade det på mitt säte.

Strax därpå skulle jag kliva av och jag ställdes inför ett

vardagsdilemma.

Om jag lämnade kvar paraplyet skulle folk skrika: “Hallå där unge man!

Du glömde ditt paraply!” Tog jag med mig det skulle jag känna mig

tjyvaktig eftersom jag just sagt att det inte var mitt.

Så vad gjorde jag?

Lämnade jag kvar paraplyet eller tog jag det under armen och gick?

Smällarhelvetet har börjat
18 december, 2008, 09:49 

Igår kväll när vi var på väg hem från Hundvakten sken himlen upp och

det smällde rejält på fältet vid vårt hem.

Fyrverkerierna är tillbaka. De är hatade. Det är två veckor till nyår och

det kommer smälla ett par veckor in på det nya året. Detta betyder en

månad av inte bara oväsen utan inte minst av skräp.

Tack och lov är hunden min inte rädd för eländet men jag tänker på alla

hundar, katter och andra djur som är det.

Och människor! Det är otrevligt när det smäller i tid och otid.

Snart ser vi dem gråta ut i kvällstidningarna igen: “Åh, jag blev av med

ett finger!”, “Stackars mig som blev av med halva ansiktet!”

Men nej! Jag kommer inte tycka synd om er. Skippa eländet och lägg

pengarna på annat. Det är rätt sorgligt att se pengar gå upp i rök (!) i

dessa hårda tider! Skärpning.

PV 10: Jag är ett kap
18 december, 2008, 17:11 

Positiva veckan nu.

Idag är jag tacksam över att jag inte har tappat hoppet.



263
 

Jag påstår inte att jag varit med om värre hemskheter än någon annan

men jag har haft förfärlig otur i kärlek och jag försöker förstå varför det

är så då jag egentligen är ett kap. Jag menar; vill man ha en pojkvän

som varken är blåst, elak, ond eller ens ful som stryk så är jag ju någon

att hugga! Dessutom är jag oerhört trogen och lojal. Och bra på

vuxenbrottning.

Så hugg mig.

Jag har väntat länge nog.

Och jag orkar inte med en enda karl till som får “kalla fötter”.

I like ‘em warm.

Jag ger inte upp. Jag väntar.

Vissa tigger stryk
22 december, 2008, 07:36 

Nästa person som gnäller över att “julen är så jobbig” och “hur ska jag

hinna” och “åh denna stress” får spö.

Du måste inte göra en massa saker du inte har lust med. Lyft luren och

ring dina nära och kära och säg: “Du, det blir inget firande för min del i

år. Jag kommer stanna hemma och sova. Vi hörs framåt nyår”.

Det är helt okej.

Du måste inte tokstäda (för att sedan tokskräpa ner med julskräp).

Du måste inte laga en massa mat (som du kommer tröttna på och

slänga).

Du måste inte köpa en massa julklappar (som byts mot något annat).

Du måste inte skicka julkort (eftersom du bara gör det för att se om du

får ett tillbaka).

Så lägg ner gnälleriet.

Tack på förhand.

Ett par saftiga avslöjanden
23 december, 2008, 12:25 
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Eftersom det är lågsäsong gällande bloggläsandet under just denna

vecka tänkte jag passa på att komma med ett avslöjande eller två. På så

vis har jag skrivit om det - även om många missade just detta inlägg.

1. Paraplyfrågan

Ja, jag tog det med mig. Det ligger på jobbet just nu.

2. Jag läser ett par bloggar endast på grund av att jag måste ha någon att

ogilla. Oroa er ej. Jag kommenterar aldrig på de bloggarna och de läser

inte mig heller.

Den ena är skriven av en kvinna som jag verkligen verkligen ogillar och

jag kan inte sätta fingret på varför. Det är nåt med hennes gnäll som gör

att jag mår illa varje gång jag surfar till henne men jag mår lite bra

också så jag fortsätter läsa.

Den andra är skriven av en man (nåja) och jag blev så besviken då jag

av en slump hamnade hos honom första gången. Än en gång insåg jag

att fördomar är rena rama sanningar. Det handlar om en människa som

lägger ner hela sin själ på sitt utseende (utan att lyckas). Samtidigt är

han så blåst att jag blir rädd (på riktigt). Naturligtvis har jag aldrig läst

en blogg text som är lika illa skriven.

Jag insåg för ett tag sedan att visst är det underbart att hamna på en

välskriven blogg! Jag får nästan en liten orgasm varje gång. Jag ser det

framför mig: versaler på de rätta ställena. Punkter istället för

kommatecken (varför, oh varför, envisas vissa med just detta sattyg?)

och inte minst minimalt med stavfel (förmodligen oftast typo).

Rädda världen från homosexualitet
23 december, 2008, 13:40 

Vi sitter här på jobbet, en bög och en flata, och tar del av påvens jultal.

Tänk att vi är lika farliga som klimathotet.

Vi vet inte riktigt vad vi ska säga.

En tradig gammal gubbe (82) som miljoner människor faktiskt lyssnar

på uttrycker så vidriga åsikter att det svartnar en smula framför mina blå

bögögon.
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Det faktum att han (och den katolska kyrkan) så hårt vill cementera

könsrollerna borde få även heterosarna att haja till.

Det är just det jag ogillar så starkt med religion - människor tar patent

på Gud.

Det var ju i mitt fall så att Gud en dag tittade på mig och sa: Här, unge

man, får du förmågan att älska. Det spelar ingen roll vem du älskar -

bara du vågar och kan känna. Njut!

Exakt så sa han.

Hurra, svarade jag och lovade älska ofta och mycket.

Nu ska jag gå hem och fortsätta fakefira chanukka. Tack och lov finns

det lite mer nutida, liberala religioner för oss [farliga homofila] sökare.

Ikväll ska det tredje ljuset tändas. Eftersom jag är en modern man har

jag så klart ett program i iPhonen som hjälper mig hålla reda på sånt

här.

Utelivet suger lätt men vad ska man annars göra?
27 december, 2008, 20:24 

Jag pulade med en ny layout i flera dagar och när jag var färdig (och

mycket nöjd) fungerade den av någon anledning inte i Internet Explorer.

Jag är ju vän av Firefox och jag missade kolla IE. Blä. Nu kör jag med

den förrförra ett tag.

Igår ja. Jag åkte till favoritkrogen. Ensam eftersom de flesta är bortresta

och de som är kvar i stan är något äldre och därmed en smula trötta.

Samantha: What I am about to say may come as a surprise… I’m a little

bit.. older… than you are.

Konstigt nog träffade jag ingen bekanting heller så jag stod och

filosoferade och tänkte på livet och lyckan.

Jag såg en åttapoängare, som jag kände igen, och en fullpott. Åh, vad
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fantasin skenade iväg när jag såg på honom. Han var helt out of my

league så klart.

Efter ett tag åkte jag till klubben som flyttat runt några gånger och det

var första gången jag var på den nya adressen. Jag bloggade därifrån. Så

kul hade jag. Astrista lokaler, halvotrevlig personal och inte alls

hunktätt. Det myllrade av arga unga lesbianer i aggressiva frisyrer dock.

Vilket naturligtvis ledde till toalettködrama.

Och jag är lite för gammal för sånt. Så jag satte mig i en taxi och åkte

hem. Jag var dock ute till 02! Inte illa.

Ikväll ska jag göra ett nytt försök. Dock inte ensam. Hurra.

Jag dansar runt i hemmet med Sarit Hadad på mycket hög volym (jag

blev som vanligt väckt av den nya grannens tokgapiga ungar och de

fortsatte för övrigt skrika hela dagen). När jag var i Israel och låg på

hotellet och vilade innan utgång tittade jag på isra-MTV som faktiskt

visar musik (!) till skillnad från vår så kallade musikkanal. De körde

Sarit Hadads Kamea (maskot) på repeat så jag blev mycket kär i låten

och köpte skivan.

Söndagsutmaning
28 december, 2008, 14:16 

Nu gör vi som så att vi ställer in iTunes (eller annan spelare) på

shuffle/random och så skriver vi ner de 10 kommande låtarna. Inget

fusk.

01 Marta Sánchez Dime la verdad. Det var länge sedan jag lyssnade på

den spanska Madonnan Marta.

02 Kylie Limbo (Live). En Kyliefavorit live från budgetturnén Intimate

& Live.

03 Jennifer Lopez Let’s get loud (Radio mix). Jag är inget fan av

Jennifer men laddade hem hennes hits på fyllan en gång. De jag ville ha

fanns inte på iTunes (!) så ibland måste man vara lite lätt kriminell.

04 Lena Philipsson Jag sover hellre ensam. Mycket bra Lenalåt från 
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Jag ångrar ingenting.

05 Annie Lennox The saddest song I’ve got. Bästa titeln någonsin från

ett av mina favoritalbum Bare (som bör lyssnas på när man har ont i

hjärtat).

06 Eurythmics There must be an angel (playing with my heart). Fatta

vilka klassiker de skapade.

07 Melanie C Melt. Ljuvlig ballad från album nummer två: Reason.

08 Sanna Nielsen Rör vid min själ. Nja. Very svulstigt.

09 Rosa Your Song. Spanska Rosa Lopez gör en cover på denna fina bit.

10 Eva Dahlgren Lava. Öppningsspåret på Jag vill se min älskade

komma från det vilda. Trist instrumental låt på ett bra album.

Plötsligt ringde det på mobilen
29 december, 2008, 13:27 

Jag hann se att det var ett utländskt nummer.

Det var Italienaren. Samtalet lät ungefär så här:

- Hej, det är Kim (jag svarade på svenska kom jag just på)

- Heeej! (Han lät överraskad) Godmorgon!

- Jamen godmorgon. Vad har du på hjärtat?

- Jag ville bara önska dig en god morgon. Vad gör du?

- Aha. Jag jobbar.

- Ok. Vi kan höras senare. Ha det bra. Hej hej.

- Hej.

Det var ett märkligt samtal, tänkte jag. Efter en stund kom ett sms. Det

visade sig att Italienaren ringt fel. “Men det var ändå väldigt trevligt att

höra din röst”.

Jag som just tänkt att det var då plötsligt ett himla ringande på grabben.

Men nej då. Det var bara en felringning.

Jag skulle just gå på lunch då det ringde på mobilen. Det var R som

undrade om jag ville luncha och det ville jag så klart. Libanesiskt och

därmed ljuvligt gott. En av de som jobbar på stället är så het att



268
 

klockorna stannar. Man vill liksom bara ta med honom hem.

Flippar och floppar 2008
31 december, 2008, 09:08 

Årets älskling: Sebbe.

Jag vaknade med en sjuk hals och jag tänkte: ja, detta blir ju en perfekt

avslutning på detta ganska tradiga år.

Det har förvisso hänt en massa bra saker men gång på gång har mattan

under mig dragits undan. Det blir liksom inget. Nu ska året hur som

helst sammanfattas!

Årets…

hit: Dansken. Vi blev mycket goda vänner och han är en solstråle som

gör livet gladare.

flopp: Prag. Vilken fegis.

flopp 2: Kay Pollak.

“ah men vad fan, vill du eller vill du inte?”: Italienaren.

I’m a fag, but wow! I would do you: den mörkhåriga på Ica Nära på

Sveavägen.

konsert: Kylie i Globen. Ännu bättre än förra gången.

matställe: libanesen i Kungshallen.

skräpmatsställe: araben på Gullmarsplan.

personal: 7 Eleven, Götgatan (närmast Ringen).

mest lagade maträtt: pasta och vegfärs.

krog: Torget.

nattklubb: ingen alls i Sthlm. VIP-kortet på Patricia lämnade jag

tillbaka (!) tack vare deras värdelösa service och attityd. Lino är

traaadigt. Connection ska vi inte ens tala om. Nej, jag väljer Evita i Tel

Aviv.

butik: discshop.se.

mataffär: ICA Globen.

svenska TV-program: Debatt (jag fyller faktiskt 34).

morgon-TV: Gomorron Sverige (SVT).
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lekstugemorgon-TV: Nyhetsmorgon (TV4).

utländska TV-program: Dirty Sexy Money.

TV-drama: Perrellis flopp i ESC.

film: Julia.

dansare do me: Marco da Silva.

plagg: prasselbyxorna.

bästa köp: iPhonen.

iPhoneapplikation: WordPower.

sämsta köp: byxor som spricker i grenen efter bara ett par veckor.

bok: Judaism for dummies.

site: vulkan.se.

resa: Israel i september.

frisyr: mörk, strikt sidbena.

accessoar: mustaschen.

citat: “men är det praktiskt?”

motto: “ordning och reda, hyfs och fason”.

modigaste: jag gick på den där TV-grejen. Det blev inget och det är jag

efter mycket tänk tacksam för. Bara tanken ger mig panikångest.

gubbstrutt: Påven.

besök: mor, far och hund i augusti.

äntligen!: Hundvakten blev med partner (en smart hunk).

comeback: barndomskamraten Hille.

trend: separationer och skilsmässor.

trend 2: babyboom på jobbet.

fina: goda vänner och kollegor.

fula: gapiga, ouppfostrade ungdomar.

pack: pälsbärare.

mest irriterande: SMS från Tele2 (och det funkade inte att “skicka ett

SMS om du inte vill få meddelanden från oss”).

XXX-uttryck (utrikiska): cumloving freak. texten är vit

XXX-uttryck (svenska): knullkåt rövhora. texten är vit
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marry me: James Franco.

Birthday boy önskar fint 09!
31 december, 2008, 13:06 

Snart packar jag ihop mina saker och tar mig hem från kontoret. Men

håll i hatten! Dagen till ära ska jag få skjuts! Ja, bilogillaren (visst läste

ni först biodlaren!?) Kimman ska bila genom Sthlm city och det hela är

en födelsedagsgåva från en vän.

Dansken (som nyss ringde och sa: “Well hello! Can I just ask you for

your shoe size?”) kommer över på middag och lite senare kommer en

annan kamrat på spontanumgänge.

Nu önskar jag således att 09 blir ett fint och bra år för oss alla.

Vi gör det bra.

På isracommunityt placeras man på framsidan när man fyller år. Det

resulterar i meddelande efter meddelande så jag har copy & pasteat:

“Thank you!

And happy new year to you.”

 

 


