Suck och stön!
Nu är vi ännu en gång inne i den död-period som kallas vinter. Grått, blött, trist, julhysteri och
ångest!
Har väldigt svårt att se glädjen i att springa runt som en idiot och försöka spendera varenda
krona på något som i många fall bara renderar i missnöje. Trots att man inte lägger märke till
det förrän två år senare när samma julgåva kommer i retur.
Och vädret sen! Hugaligen. Nu kan jag ju bara tala för oss skåningar som oftast bara har blöta
och i sämre fall bara grå snöblask! Inte ens hojen kan man ta ut för att locka tillbaka
livsandarna. Det här är en tid för demoner och ångest.
Jobbet suger och helgjobb stinker ännu mer. Med missade julfester och allt vad det innebär.
Och i dessa tider är det ju inte precis läge att byta. Klokt folk säger att man ska vara glad för
sitt jobb. Men jag är skeptisk. Arbetsglädje är nog överreklamerat.
Och inte nog med det: Luciakortegen fick jag ställa in pga erbarmligt väder.
MEN!
Emellanåt kommer det ju små ljuspunkter. Jag är ju de facto ledig emellanåt. Nu närmast är
det jul-turan på juldagen. Dvs middag på Helsingörsfärjan. Inget VRS arrangemang utan ett
kompisgäng från Helsingborg som äter gott, dricker gott och umgås. Och jag har haft turen att
ramla med där.
Sen kommer det ju Nyårsafton i Ihre! Jippiii!!! Tyvärr missar jag ju förfesten eftersom jag
jobbar *grrr* men det får jag ta igen. Ska bli otroligt skoj att träffa alla igen.
Sen är vi då framme vid mässan. Och här finns en liten kul historia om VRS makt. Jag har ju
en jobbarkompis som är relativt ny VRS medlem. ( Thomas #6436 ) vilket då innebär att det
skift jag jobbar på består av 2/3 VRS:are. Vi är bara 3. Både han och jag vill ju åka till
mässan, vilket givetvis är en jobb-helg. Men vi gick helt sonika till chefen och sa till att vi är
lediga de två nätter det rör sig om. Märk väl: sa till! Inte frågade. Så är det bara. Och han sa
inte emot, ha ha.
Och den helgen kommer nog att bli en vintermodell av Tånga. Inomhus fast med folk från
hela landet. Åååååhhhhh vad jag längtar.
Och sen kommer ju veckorna efter när man får sitta med träffkalendern och boka semestern.
Och irritera arbetskamraterna, hi hi. Alltid slagsmål om ledighet, och nu är vi ju 2 som vill
med överallt.
Men fram till dess är det som sagt ganska mycket mörker att gå igenom. Hade det varit någon
stake i regeringen så hade de avskaffat vintern för länge sen.
Håller bara tummarna för någorlunda väder så att jag och K-G #2901 kan ta vår traditionella
julaftonstur. Det blir i så fall 3:e året på rad. Det är lite känsla det, ska ni veta.
Och trots att det är lite trögt på Forumet så här års, så är det ändå tur att ni finns. Jag är totalt
forum-beroende. Måste nog in på avgiftning snart.
Men som en vis man från Växjö så klokt säger: Efter regn kommer sol. Och efter vinter
kommer vår och sommar. Så jag hoppas på det. Fast det är ju ett tag kvar. Men
Vulcanutbrottet i Stockholm ska nog sätta fart på mig igen.
Puss på er alla goa Vulcaner i hela vårt avlånga land! Och som den anti-jul människa jag är:
GLAD MIDSOMMAR!!! Nezze #3994

