
Aldrig får man vara riktigt missnöjd!

Ibland skänker jag en avundsjuk blick mot jävligt nordvästra Österlen!
För er som inte vet bor där nämligen en man som till utseendet liknar 
Beppe, har ett hjärta av guld (utom när det bråkas på forumet) och har 
en ypperlig förmåga att sätta på och stänga av sitt missnöje mot allt och 
alla. Lite grann som Skalmans ät-och-sov klocka. ”Pling” – jätte go och 
glad…”Pling”- GRRRRR

I mitt fall blir det bara lite halvdant. Det tar 
tid för mig att jobba upp ett rejält missnöje, 
och skulle det någon gång lyckas kommer 
ett eller annat jädrans VRS jippo och 
förstör för mig. Nä, jag är skeptisk. Tror 
jag ska lägga in en motion om att VRS ska 
införa en allmän depparedag så alla kan 
få må skit och gnälla på allt och alla. Nä, 
VRS är inget för den som vill vara nere. 
Fan också.

I vilket fall började jag året som anställd 
på ett bemanningsföretag. Skitkul…NOT! 
Närmare slav kan man inte komma. Jaja, 
ett jobb måste jag ju ha så det var bara att 
bita ihop. Att sen den där jädra vintern 
inte ville släppa taget gjorde ju inte saken 
bättre. Här trodde jag ju att mitt missnöje 
verkligen skulle braka lös. Jippi!!...eller 
inte. Vad händer? Den 1/4 får jag fast 
anställning. Jaha, så var missnöjet tillbaka 
på typ januari-februari. Ett par månaders 
kämpande åt skogen. 

Jaja, skam den som ger sig. Jag bara gav mig den på att komma ner till herr 
Adlers negativa dimension som kan komma bara med ett ”pling”.
Jag trodde att ett tufft underbetalt jobb skulle göra susen. Så jag stretade 
på. Vad tror ni hände då?
 
MATJESFEEST!!
Detta elände. Detta fullkomligt förödande påfund som djävulen har 
instiftat i Holland bara för att reta gallfeber på alla som vill komma ut 
med sitt missnöje. Ett par dagars långresa med ypperligt resesällskap, och 
en tillika ypperlig fest och skoj på Camping de Hei kan ju fördärva vilket 
dåligt humör som helst.  Tillbaka på ruta ett då

Här sitter jag och vantrivs i solen på jobbet



Men 
e n v i s 
som jag är 
gav jag inte upp. 
Väl hemma igen var det 
tillbaka till gruvan och 
försökte hitta alla negativa 
vibbar som fanns. 

Och vad tror ni hände då?? 
Ve och fasa!! Chappen!! 
Nä men va faaa…
Ska man ALDRIG få vara 
riktigt nere?? Skit också…

Ok, Juni brukar aldrig vara 
någon höjdare. För kallt 
i vattnet, sol fast ingen 
riktig sommar, inte riktigt 
semester.. Yes! Nu hade jag 
chansen. 

Och jag jobbade på riktigt 
bra..fram till helgen efter 
midsommar...

Riksträff på Tånga Hed. Vilken satans idiot har hittat på det här då? 

Tånga kan nästan likna det som en djävulsutdrivning som bara suger 
och tvingar ut alla negativa känslor som finns. Och det smyger på en. 
Byggs långsamt upp veckorna innan för att kulminera någon gång 
lördag natt som ett lyckorus. Det finns inte en chans att värja sig.  Väl 
hemkommen var det bara att konstatera att årets första halvår hade varit 
en katastrof för missnöjet. 

Men hallå! Hur kul är detta på en skala??

Nu, nu nu…kommer Demonerna…



Ge upp? Vad är det?

Av bara farten och i ett tappert försök att komma tillbaka på 
banan hoppade jag Tydinge Bike Meet. Inte en chans att jag 
har kul TVÅ helger på rad. Så kul ska inte glädjen få ha. En 
poäng till mig i alla fall.

Juli var varm som tusan. Kombinera det med ett tungt jobb 
på ett rörigt lager så tyckte jag nog att missnöjet skulle kunna 
bygga upp sig igen. Det började bra. Tills….Barnsdorf!! Nä 
nu…kan de inte lägga europaträffar på vintern så man får 
lite lugn och ro med sitt dåliga humör??

Nu var jag nära att ge upp. Trots att jag missade Gränsö. 
Det var inte ens lönt att bli sur. Jag visste att det skulle 

komma mer. Som t.ex. Laholmsträffen i Karsefors med ett 
whiskytält som hette duga och med en som alltid lika glad 
herr Pålsson som inte en människa kan vara butter med.

Trött och eländig efter en hel sommars jobbande skulle jag äntligen 
ha en veckas semster. Trött som jag var begärde jag en extra vecka. Och 
fick Nej! Jippi!! Då var jag skitförbannad i två dagar! Äntligen! 

Trodde ni på det? Inte det? Jo faktiskt. Men vem fördärvade hela det nöjet? 
Bengan i Borgholm. En helg i hans sällskap hade omvänt Butter till Glader. 
Och hur kul hade det varit för julaftonens tecknade film? 
Med inslag av galningen Hultsfreds-Tomas och hans snik-Merca blev det 
en av årets gemytligaste helger.  

 

Ser det ut som om  

jag har kul eller???



Och så närmade hösten sig. Nu hade jag min chans! Regn, rusk, dimma 
och allmän lervälling kan ju få den gladaste på uruselt humör…..vilket 
ett 40-års firande i Benareby satte ett ordentligt stopp för.  *suck*

Nu tror jag att jag ger upp. Trots att snön är på ingång och ett 
konstaterande att det bara blev runt 500 mil i sommar, bara 3 fikaträffar 
och en hel del missade träffar får jag inte missnöjet att infinna sig. 
Kulmen kom häromdan när det ringde på dörren. Posten kom med ett 
paket från Holland. Fyllt med godsaker som kakor, choklad, ett gulligt 
kort och de sötaste små tofflor jag sett.  Det är nog bara att kapitulera. 
En titt i kalendern visar att en ”grabbhelg” i Huskvarna är på ingång, 
samt Hjulbord och MC-mässa. Så när ska jag få tid? När i hela fridens 
namn ska JAG få vara missnöjd, butter och allmänt gnällig?
Det blir nog inte förrän VRS läggs ner. Vilket med min tur inte blir 
under min livstid. 

Nä, butterheten tillhör nog informationsansvarig. Han 
kan styra upp tjänstemissnöjet gång efter annan. Låter det 
växla med väder, årstider, uteblivna modeller och dumma 
medlemmar som inte kan läsa innantill eller bråkar med 
varandra på forumet eller när det är dags att åka hem från en 
träff. Fast han har det ju gratis i tjänsten, den fan…

En annan kämpar och kämpar men får inte till det. Nästa år 
kanske? Eller nästa igen? Nån gång ska det väl vara min tur…

Till dess… 
En God Jävla Jul på er!
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