Man tror inte att det är sant!!!
Efter 2 år i föreningen sitter jag här på kvällskvisten och försöker sammanfatta mina
upplevelser med VRS. Och tankarna bara snurrar. Hur ska man kunna sammanfatta det?
Till slut kommer jag bara på ETT ord: KUL!!!
För två år sen kunde jag inte i min vildaste fantasi föreställa mig vad jag skulle råka ut
för. Galningar, tosingar, knäppskallar, festprissar, pastorer, direktörer, chefer, sprängare,
arbetslösa, och mängder med annat löst folk som alla har samma sak gemensamt. ATT
HA KUL!!
Inte en enda gång på alla fester, träffar eller sammankomster har det civila yrket spelat
någon roll. Av alla människor jag träffat vet jag inte ens vad hälften av dem gör i det
civila. Och vem bryr sig?
Vi är snart 6000 pers i denna eminenta förening, och jag har inte träffat bråkdelen, men
av de jag träffat älskar jag i alla fall 99,9%. Hela tiden dyker det upp glada trevliga
ansikten.
De som träffade mig första månaderna kommer säkert ihåg att jag tjatade om att jag
inte var en vidare social person. Det har jag blivit, och jag har VRS att tacka för detta.
Nu har jag väldigt svårt att passera en svart-gul tröja utan att växla ett par ord. Även om
jag inte känner igen ansiktet.
Så vad säger man? Tack? Nää, det räcker knappast - jag måste nog säga att jag blivit
beroende. De största delarna av min fritid kretsar runt VRS. Om inte träffarna så
personliga vänner som jag träffat genom klubben och som jag umgås med ”privat”.
Det ploppar upp mail, sms, pm medmera från mer eller mindre kända personer ideligen
och jag sitter bara här med ett fånigt leende i ansiktet.
VRS är ingen MC-förening. Det är en förening med MC-intressen. Och gott om
humanister finns det eftersom alla bryr sig om alla och verkar för att alla ska ha KUL!
Det är med en liten tår i ögat som jag nu meddelar att jag inte kommer att fortsätta som
jag har gjort de senaste två åren…
...jag kommer att bli värre, ha,ha!
Skål på Er alla mina kära vänner!
Mig blir ni inte av med i första taget
”Nezze” #3994
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