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Jag sitter nu här, iklädd full militärmundering i mitt logement framför Johans rätt tuffa bärbara dator och ska inleda denna dagbok, en dagbok som i nuläget känns blir kort. Inte bara då för att tangenterna är hemska, utan för att lumpen hittills verkar näst intill så horribel den kunde bli. Mer meningslös än jag pessimistiskt förväntade mig, och den dödar min kropp, inte minst tå. Det kan jag ju ta dock, men att plågas poänglöst? Nej tack...

Efter en rätt ordinär tågresa där jag mest försökte sova kom jag då hit någon timme senare, just vid ankomsten ovanligt lycklig i och med Göteborgs hundratusentals nya flickor att titta på. De hade dessutom en stor affisch av omslaget till Cosmopolitan med denna gudomliga Jimmy, som jag tror flickan heter (eller var det James? Sjukt i vilket fall), vid spårvagnen jag fick vänta på och då titta på henne. På spårvagnen satt jag i tio minuter och funderade på om människan som stod bredvid mig var en kille eller tjej - det var verkligen svårt att lista ut. Kille som hette Camilla, kom jag fram till, trots hans kjolbyxor och allt annat var han för lång för att vara tjej och hade lite för kort hår. Både tjej och kille var nog en högoddsare, tror jag. 

Även om jag hade rätt kul under resan hade jag ändå en fet klump i halsen, allra störst var den när jag tänkte på Erling, och mina tankar var definitivt inte där de kanske borde ha varit resten av dagen. Dessutom var och är jag helt enormt trött - jag har sovit cirka tolv-tretton timmar de senaste fem nätterna. Lägg därtill att min syn är värdelös och att jag inte orkat fokusera på någonting - mina ögon är just nu helt illröda. Så inte nog med att allt med lumpen kändes skit så skulle jag även må skitkasst fysiskt.   

Själva lumpen då? Börjar med att berätta om folket. Bossarna är väldigt lika de man ser i film. De skriker med ful röst (”givakt!” låter som ”bouh!”), kommenderar och visar sin makt hela tiden och man ser på dem hur de trivs med att göra det. Total ytlighet dessutom. Det jag - innan jag kom hit - allra mest befarade var att alla andra lumpare i min pluton skulle vara seriösa, typiska äckels som gör lumpen helt frivilligt för att göra pappa glad och vinna hans respekt - för att göra det man "ska" göra. Förmodligen skulle många utav dem vara "bubbar" - nördar som snackar skit i 2250km/h och tror de är smarta när de egentligen är ruttna, icke-tänkande sociala offer som bara sitter hemma och läser kemiböcker eftersom ingen vill vara med dem. Människor jag inte alls klarar av. Kanske att någon ful tjej skulle joina också. Jag fick rätt, på alla punkter, och jag har - som den trötta skit jag är - stört mig en hel del. De är dock väldigt schyssta hela tiden så jag ska inte klaga, och de jag fått i mitt logement verkar helt okey faktiskt. Eller ja... de går väl att leva med, vissa utav dem, ett tag. Men jag passar verkligen inte in här, det är en sak som är säker...

Anledningen till det är den vanliga - jag ser ingen som helst mening med detta. Bubbarna och de andra nollorna sitter och dreglar när den 35-åriga kaptenen med trasigt öga och snabba huvudrörelser, som jag hittills gillar, berättar att vi ska få leka krig om ett par veckor. När hans sergeant sedan fortsätter med att berätta att "detta är för fan ingen lek - det är på liv och död" vill jag bara bort. Alla verkar älska lumpen och jag är redan känd för att inte gilla detta eftersom jag sa att sitta i fängelse ungefär är samma sak. Elva månader av lidande tills jag kommer ut, har gjort min plikt. Skillnaden är väl att här platsar även de utstötta, något kapten var noga att påpeka: "Den jävel som mobbar någon… han jävlar." Okey...

Dagen i övrigt har om och om igen påmint mig om filmen Full Metal Jacket. Inget ifrågsättande, en massa order och en överlag jobbig tillvaro. Strängt - även om kapten/plutonschefen är rätt snäll är han hård - och på så vis rätt löjligt. Jag har gjort givakt och hela raddan hela dagen och kan tyvärr inte göra det seriöst utan att skämmas ihjäl i min ensamhet. Alltså - smälla med kängorna, stå helt raklång och stirra in i väggen utan att röra ögonen. Och då har jag en liten knubbig tjej på 1.50 som står helt rakryggad bredvid mig och som förmodligen tränat i flera veckor innan hon kom hit. Mår ju illa… Detta går att utveckla men det orkar jag inte. Ska upp 06.00, klockan lär hinna bli 01 innan jag lägger mig.  

Just nu tycker alla att jag är skum kan jag lova. Jag har knappt pratat på hela dagen och nu sitter jag här och skriver för fullt och vill inte visa någon, vilket tvingat mig att bli intervjuad. Så nu är jag plötsligt den alla vet mest om, och att försöka vinna någon mer respekt orkar jag inte ens tänka på. Två av de sex andra i rummet är inte bubbar - den ene en blyg, tjock kille som inte sagt ett ord på hela dagen och den andre är den väldigt feminina killen jag såg på spårvagnen som nog ändå är den jag tycker bäst om hittills. Han är inte mesig eller så, bara mycket kvinnlig på alla vis och snygg (ja alltså… ehrm). Men efter att han kom fram till mig och stammandes sa "jag... har bookmarkat er sida... för längesen... den är bra" så gör det inget ;) TVspel.nu for the people!

Imorrn ska vi alla ha ett snack med doktorn, och jag kommer få prata om min tå, min mage och mina sömnproblem. Får se vad som händer, och vad jag väljer att göra...  

---

27/2 -01

Efter att jag skrev igår tvingades jag ligga och vänta på att få en synål i cirka en och en halv timme. Medan folket var femte sekund spottade ur sig sin sofistikerade skämt jag hela tiden kunde förutse låg jag och försökte tänka. "Jag kan bara inte fatta vad jag gör här" var min huvudtanke både då och nu. Jag har ingenting gemensamt med någon, känns det som. De satt och snackade om lumpgrejer a la skjutvapen, skröt om allt de var stolta över (mest bestående av skola och jobb), började babbla om PC-larv och jag bara låg där utan att kunna röra en min under den första halvtimmen. Vad som fick mig att orka slösa kraft på killarna var frågan "du, vet du vad MUD är?" som jag svarade "typ" på. Spektakulärt va? Efter det blev det att jag satte igång käften eftersom de frågade om PlayStation2 och annat jag klarar av att prata om med vem som helst. Jag sa dock inte så mycket utan la mig mest i med typiska Niclaz-skämt alla lite oförutsägbart tyckte om, trots den enorma olikheten med deras egna. Gav mig till och med in i två diskussioner och fick tillfälle att berätta att jag har sett Blade Runner 41 gånger och att jag hade den med mig. Positionen jag har i rummet är precis den jag vill ha. Och även om jag är bland de minst talföra på hela området verkar många veta vem jag är, vet dock inte om det är för att jag inte ser ut som de andra så de pekar ”där är han som tror han är så tuff” eller om det är på grund av att TVspel.nu-ryktet spred sig… tror nog på det sistnämnda då ett par pers pratat med mig om det. Jag är dock helt frånvarande mentalt så de lär nog undra en del, inte minst om jag går omkring och tror att jag är coolast och överlägsen vilket det förmodligen ser ut som. Med mitt störiga hår och ständigt sovande ögonbryn ser jag verkligen helt annolunda ut gentemot de andra. Vi är förresten två av 34 killar som har ovanlig frisyr (och ”långt” hår)  - den andre är dock en vanlig seriös bubb, tyvärr.  

Det blev alltså knappt någon sömn i natt heller (att sy tog en evighet), och konsekvensen av det märkte jag klart starkast idag. Jag är tveklöst - och jag överdriver inte - den som gör fel allra mest och som oftast glömmer eller behöver hjälp med något. Jag har ingen förmåga att koncentrera mig överhuvudtaget och står bara och tänker på annat medan de tvingar mig till saker. Värsta ADHD-offer. En av de två sergeanterna, den jag redan när han presenterade sig tyckte minst bra om, har valt mig som pikoffer. Jag bryr mig inte det minsta dock - något både han och de andra verkar ha insett vilket gjort att han bara fortsätter. Men det går definitivt inte att komma åt mig ändå, det kan jag lova. Skulle jag ha någon liten, liten smula respekt för de andra i plutonen skull jag nu kanske vara ledsen för att jag fått stämpeln som knäppis, men det är jag självklart inte. Om de tänker efter så kanske de kommer i underfund med chansen att någon kanske inte är lika motiverad som de själva...

Ska dra dagen och gårdagens sysslor i stort också. Igår var det mycket "sätta på plats"-attityd från bossarna och dagen hade en klar Full Metal Jacket-känsla, om dock mer human, som nämnt tidigare. Vi fick lära oss att stå snyggt, alla kommandos etc, att städa logementet, att ta hand om våra rum, hur exakt vi skulle bete oss, att ta befäl över en grupp och så vidare och så vidare. Inga håltimmar eller något, varken igår eller idag, utan som mest fem minuters ledighet. Har man inte på sig mössan när man går ute och en bil kommer förbi stannar de och säger till. Har man glömt att stänga en ficka skriker de till ("du där - din jackficka!"), vare sig man står i grupp eller enskilt. Har man missat någon liten detalj någonstans på kläderna, som exempelvis en lite vikt krage, säger de till. När vi hade exercis - lekte givaktlekar - fick vi stå stilla medan kaptenen inspekterade oss från fötterna uppåt. Alla utom jag tyckte klarade det fint - jag hade feta problem att hålla mig. En kille med trasigt öga som står och stirrar en i ansiktet för att kunna påpeka typ ”du har en liten bajskorv där i näsan” kändes… ovant. Allt liknande har jag dock inga problem med alls - att de beter sig som fascister - men jag se ju tyvärr inte det coola i det på samma vis som alla andra. 

Jag plågades något enormt av min trötthet och kände mig på bristningsgränsen från 16 och framåt. När vi någon timme senare tillsammans skulle kolla så vi fått alla de hundra prylarna och tvingades springa fram och tillbaka och sedan stå still och visa skiten var jag svimfärdig och gjorde fel hela tiden. ”Hämta kitteln” och jag kom ut med nån grej till syrgasmasken, typ. Tur att jag har vanan från mina ”vända på dygnet-äventyr”, annars hade jag kollapsat. Det var i alla fall ett ständigt intalande till mig själv att stå ut med smärtan, och det gjorde jag. Efter det var det sydags och sen sängdags.

Idag väcktes jag vid 06. Fram till 07.25 var det mest förutsägbara sysslor som att käka frukost, städa toaletten och rummet och fixa i ordning sig. Det enda värt att nämna var kanske sängbäddningen som var precis som sagan om myntet säger - det skulle vara perfekt. Vid 07.25 var det ännu mer larv med "givakt!" och "helt varv, sen höger, sen vänster, sen höger - verkställ!" och sånt piss. Efter det var det dags för läkarbesöket. Jag berättade att magen mådde rätt fint, att tån var plågsam och att jag inte sovit så bra, dock med en ton som inte fick henne att tro att jag ville härifrån. Tån oroade henne och när hon sedan såg mitt stora, blödande skavsår jag fått pga allt krångel med skittån ville hon att jag skulle träffa en mer kvalificerad läkare. Sjuksystern var en snäll och omtänksam sak, även om också hon var rätt hård. Vi - mest jag - kom överens om att jag skulle köra vidare ett par dagar och att jag sedan skulle komma tillbaka om jag kom på att jag inte skulle klara av smärtan.

Käk följde - hemsk bacon med snuskiga potatisar som jag tryckte i mig (det var värst vad jag gnäller va...?). Därefter var det snack med adjutanten, gubben jag var tvungen att ringa förut på grund av mina biljettstrul. Det skulle han självfallet dra upp inför alla och det var faktiskt första gången jag skämdes - de kunde ju tro att jag var seriös och hoooj vilken fel bild av mig det skulle vara. Alla seriösa bubbar skulle precis som vanligt ställa en massa irrelevanta skitfrågor bara för att visa sig på alerten etc. Två killar - den ena bor på mitt rum och påminner enormt mycket om en kille jag känner och inte tycker om - var klart värst och när vi sedan var klara gick de ut tillsammans framför mig och snackade gamla lumpminnen. Om hur de lekt krig, alltid längtat efter att göra lumpen och sökt diverse militära utbildningar tidigare, bland annat. Jag kunde identifiera mig till hundra procent. ”Jag tände eld på en skog när jag var åtta…?”  

14.25 var det dags att få ut våra vapen. Vid det laget var jag svimfärdig igen och världen snurrade. Vi lärde oss "allt" om vapnet, AK4 för den som bryr sig, och plockade isär det blabla. Allt kändes just blabla, mina ögon tillät mig inte se vad instruktören - den coolare av de två sergeanterna - försökte visa och jag hade inte förmågan att hänga med alls. En skön furir, nån krypteringsexpert, fick hjälpa mig hela tiden och den andre sergeanten som bråkar kom och tjafsade rätt ofta. Vid 15.40 stod jag svimfärdig, såg stjärnor och bubblor och funderade på att bara gå därifrån och skita i all meninglös bajsgöra - jag stod inte ut en sekund till. Jag bad sergeanten om att få gå tillbaka till sjukstugan vilket jag fick och gjorde. Och efter att ha förklarat allt för samma sjuksyster som sist som tyckte att jag gjorde "helt rätt i att komma hit" osv blev det ett ganska pinsamt botemedel - de la in mig på något slags rehabiliteringsrum, 30 meter från logementet. Jag var helt off och fattade ingenting av vad hon sa - jag trodde de skulle skicka mig till något sjukhus i staden och tänkte istället be henne, med skakande händer och meningar som avbröt varandra, att få vila lite på golvet ;) Jag var helt väck. Hon frågade om jag kanske skulle få panikattacker och jag tänkte på semlor. Jaja, så nu ligger jag här med tv på rummet (iofs bara med ettan, tvåan och fyran) och har det lyxigt (får ta läsk, pajer och allt möjligt lite överdrivet snällt om jag har lust), utan att någon av de på mitt rum vet om ett piss. Imorgon ska jag som det första jag gör prata med "den kvalificerade läkaren"...

Grejen är ju att jag varken kan stanna kvar eller åka hem. Att vara här i elva månader är fullkomligt otänkbart - jag har igenting här att göra. De som är här är alla - av vad jag förstått hittills - sådana som verkligen går in för detta. Det är plugghästar och bubbar (går ofta hand i hand iofs), människor som gör det man ska göra, och det är jag - en kille som inte ens klarar av att gå i skolan eftersom han tycker att han lär sig bättre själv, vill gå sina egna vägar. Nu ska jag inte döma folk här, men - om inte min fina människointuition sviker mig - verkar de flesta här vara ytliga karriärister. Alla ser ut som kommande samhällsenligt accepterade människor som "lyckats". Idag har jag till skillnad från igår pratat med ett gäng och jag har inte ändrat uppfattning överhuvudtaget. Jag vill definitivt inte bli sådan - jag är inte den sortens människa. Jag kan inte ens bara lyssna på någon och ta vad han säger som fakta, det har jag aldrig kunnat - jag måste först förstå hur han tänker och på så vis inse det själv, om det nu är "rätt". Jag vill tänka, känna meningsfullhet, skapa och göra allt på ett mer känslomässigt plan - de vill låta någon annan göra jobbet och istället bara behöva ta order. En vink om att jag och dem - för fortsätta dra alla över en kam - är olika är samtalen jag både lyssnat på och deltagit i. De snackar om allt jag tröttat på: "Ska bli så skönt att komma hem på helgerna och bara supa, slippa behöva bry sig", "tjejerna i plutonen ska jag knulla sen, det duger de till" och om att få bra jobb, mycket pengar och allt annat mainstream. Jag vill ha en fru att älska och något att brinna för. Det blir ju därför naturligt att jag känner förakt mot dem, vilket inte på något sätt kan vara nyttigt i elva månader.             

Att komma hem betyder att jag måste ta tag i allt och det accepterar jag. Det ska - om det nu sker - till och med bli riktigt skönt. Men jag kommer få det extremt jobbigt att förklara det för mamma och pappa, då förmodligen bara genom att skylla på tån. Att förklara allt för alla andra blir även det jobbigt, mest i och med att det är så typiskt mig att hoppa av direkt. Det är ju inte för att jag är vek och längtar hem till mamma, utan helt enkelt för att jag är annorlunda. Bara att acceptera det...

Klockan är nu snart sju och jag är fortfarande infernaliskt trött, dock i zombiestadiet då man är så van att vara vaken att det är ganska enkelt. Skulle jag lägga mig ner så dör jag förmodligen på mindre än en minut, men jag vet inte om jag vill det. Eftersom det är hem jag "vill" borde jag nog vara rätt väck imorgon också så de skickar hem mig - de ska tydligen vara stenhårda med hemskickningsfall. "Vita huset" börjar först tio, och efter det är det "Seinfeld". Men vad kan man göra i tre timmar när man är så trött som jag är…? Äta pajer och dricka läsk? Hmmm...  

---
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Psykfallet Niclaz ser just nu ut precis som ett psykfall ska. Mitt vaxade hår är efter två nätter utan möjlighet till dusch så schizofrent det kan bli - står åt precis alla håll - och mina ögon är fortfarande röda och allmänt äckliga. Trots det är jag så sexig att jag själv stod och kollade mig i spegeln på psyktoan i tio minuter utan att göra något kreativt utöver att njuta, typ. Så söt jag är. Jag ser annars helt hemmastadd ut här numera, med alla mina många saker sorterade och fint upplagda och med denna dator framför mig snyggt uppställd och spelmusik i öronen. Jag tog med mig två band hemifrån - det ena trodde jag var Vangelis och det andra var jag osäker på, men visste att jag hade spelat in det nyligen. Vangelis hade till 70% blivit överspelat av herr Afrokids spelmusikprogram på P3, och det andra bandet innehöll... min andra inspelning av herr Afrokids spelmusikprogram på P3. Jaja... Sol är en fin befälshavare.

Jag lyckades hålla mig vaken igår utan några större problem. Tv-proggen var verkligen skitruttna fram till 21 då Ally med sin fina kropp (hon är nog för smal tror jag, något jag aldrig trodde att jag skulle säga ;)…) och hennes polare ägde rutan i en timme. Jag mejade hit tv:n till sängen och låg åt "fel håll" med burken tre decimeter från skallen min när någon gubbe kom in och frågade om "allt var bra". Jag tror inte att mitt svar påverkade hans uppfattning - det såg väldigt sjukt ut. Efter "Vita huset" och "Seinfeld" somnade jag direkt. Sov rätt dåligt och var vaken en stund på natten, inget märkvärdigt egentligen.

Frukosten bestod av så mycket som sju-åtta skedar yoghurt och en limpmacka. Därefter följde en sedvanlig väntan då jag vilade i sängen och bara tänkte tills den kvalificerade läkaren - som jag tyckte betedde sig som en vanlig sjuksyster - kom in och pratade ett tag, om till större delen samma saker. Var yr och fortfarande i zombietillstånd och hade svårt att tänka och formulera mig. Hon sa att hon skulle prata med doktorn och gick ut, kom tillbaka trekvart senare och sa att hon skulle beställa tid hos en psykolog åt mig och sedan meddela mig när jag skulle få prata med henne, sen stack hon igen. Jag låg i sängen och antingen tittade in i elementet eller halvsov i fyra timmar, med en liten lunchpaus någonstans i mitten. Skitgod mat var det i alla fall.

Den kvalificerade läkaren visade sig sedan vara en vanlig sjuksyster, och mitt möte med läkaren blev uppskjutet tills imorgon. Sjuksystern jag allra först pratade med - den klart tuffaste - kom sedan hit och meddelade när jag skulle få prata med psykologen - på tisdag, om sex dagar. Först på torsdagen efter ska det beslutas vad som händer med mig, då genom att prata med alla inblandade såsom befälen och så vidare. Usch... Jaja, det var bara att försöka komma på något att ödsla tid på, tyckte både sjuksystern och jag själv. Synd bara att jag är så extremt off, men desto mer turligt är det att jag orkar skriva - min livsnödvändiga drog går ju alltid att hångla med ett par timmar. Har börjat läsa en fet bok också, "På Aftonbladet", som handlar om allt möjligt kring tidningen, skriven av en gammal chefsredaktör vid namn Sven Sörmark. Hittills har det mest handlat om hans karriär hit och dit men det är ändå roligt att läsa - jag gillar människohistorier. Mycket hävdande dock, men halvt läsvärd ändå.

Sjuksystern tvingade dessutom ut mig på "en liten promenad" och jag passade då på att fixa med lite nödvändiga saker. Jag var uppe på logementet och hämtade kläder så jag kan duscha, min plånbok och min freestyle. När jag kom ut ur logementbyggnaden stod hela min pluton där och lekte givaktlekar igen medan jag gick förbi med kläderna i handen utan vända huvudet till. De lär väl alla snacka skit om mig för fullt nu, men men... Under mitt första läkarbesök snackade jag med en kille som ville slippa lumpen på grund av hans knä - han lär ha avundats mig då han själv fick plågas vidare. Känns tufft att ingen vet vad jag håller på med, varför jag är här, eftersom jag inte pratat med knappt någon om detta. Svaret blir att jag är annorlunda - inte som dem. Oh yes...

Sedan drog jag ner till det enda huset jag vet där man kan ringa och tryckte in mitt telefonnummer, som ganska förutsägbart bara gav mig en massa tut tillbaka. Ringde Micke istället som just skulle dra till jobbet men hann ändå snacka lite och be honom att föra ett par saker vidare till da family. De jag bad honom framföra var att "allt var bra" men att tån strulade och att jag nog därför skulle bli omplacerad eller något, men eftersom samtalet var så stressat vet jag inte vad han nu kommer säga till mamma i och med att jag berättade hela sanningen till honom... Mamma kommer i vilket fall som helst svara "så typiskt alltså...!" när han berättar det :) Svarar farsan blir det inbördeskrig.

Ska väl kolla tv ikväll, förmodligen sova lite också. De får ju inte tro att jag blivit pigg och motiverad, typ. Woody Allen-film 21.30 som jag ska se, bland annat. Synd bara att de inte har TV5 - Sverige-Malta där idag. Oh well...  

---

1/3- 01

Det blev en rätt mysig kväll igår som jag sedan sov gott efter. Jag såg ”Mighty Aphrodite” som var 6/10, låg och lyssnade på radio, bland annat på matchen (”det är mycket Malta just nu”), polarna (hur Micke antagligen väntade sig detta, att Lizah idag fyller år och får ett litet fjantigt automatiserat mail av mig osv) och skrev i mitt anteckningsblock. Brist på ämnen att skriva om var det så det blev mest tankar och liknande, om allt möjligt. Jag ansvarar just nu bara över mig själv - känns helt ovant men ändå härligt. Jag har inte känt mig så här fri på flera år tror jag, utan stress, press eller prestationsångest som jag annars alltid har. Mycket plågor i magen har försvunnit. När jag sedan kom hem till verkligheten igen började jag okontrollerbart skaka på grund av all stress. Du ska se mig äta t ex - besticken fladdrar. Att inte behöva dela andras bördor gör mig verkligen lyckligare, men jag tror dock inte att jag skulle klara av att leva så i längden. Att ligga med skön belysning, musik i öronen och ett papper och en penna i handen är ändå idylliskt, på ett sätt.

Jag väcktes vid 08 med magont så jag skippade frukosten och duschade istället. Efter det var det snack hit och dit där det meddelades att jag skulle få åka hem tills på måndag kväll - nice. Jag packade ihop mina saker, fixade rummet etc och begav mig till logementet för att hämta saker och snacka med kaptenen. Självklart var han inte där och jag tvingades snacka med någon ny, ännu äckligare sergeant som försökte vara tuff. Han förklarade att jag var tvungen att åka hem och inte skulle typ knarka i Göteborg under helgen, fick säga vad jag ville till psykologen blabla. Sen packade jag mina saker, snackade lite med kapten som kom och gav mig biljett och drog. Det kändes himmelrike.

Sol (aka Afrokid) började fixa skavsår i mina öron så hemresan var inte lik kul som ditresan. Jag satt och skrev hela vägen hem, allt möjligt skit, och lyssnade på ett par roliga Fucking Åmål-flickor. ”Har duuu vari väggetariaan?” med exakt samma intonation som ”sa Jessica att Elin tycker jag är snygg? Sa Jessica det?” från filmen. ”Jag är vegan, då får man typ inte äta något, bara typ sallad och sånt som typ inte kommer från djuren typ, men det är skitbra att vara vegan. Men det finns typ massa gott man kan äta ändå typ, typ sallad å sånt, typ grönsaker, typ pannkakor och våfflor.” Ehrm… typ ägg? De skulle till Stockholm och göra staden osäker sa de under ett 20 minuter långt mobilsamtal tills vi åkte igenom en tunnel och det avbröts. ”Nääj, batterie to slut.” Jag blev kär, ta mig till havet, gör mig till sand. Typ.

---

Jag orkade inte släpa med mig den tunga bärbara datorn igen så det blev bara dagboksskrivande i ett anteckningsblock denna gång, och det blir därför mer koncist än sist och lite annorlunda skrivet (det varierar lär du se). Det är ju inte att man alltid orkar sitta och sammanfatta en dag så det blir läsvärt i ett fult block… utan i vissa fall bara kladda ner vad som hänt med lite stödord. Nedan är inläggen precis såsom jag skrev dem i anteckningsblocket. Innan du läser vill jag återigen starkt poängtera att de är skrivna för mig och ingen annan ursprungligen - utan tanken på att andra kommer läsa vad jag skriver - så de kan vara rejält obehagliga att visa så här offentligt emellanåt… men jag är ju knäpp, så…

---

Måndag 5/3- 01, ca. 01.20

Då var jag här igen, efter en trist resa som ändå var rätt skön och avkopplande. Jag satt bara och tänkte hela vägen utan att göra något kreativt, helt enkelt för att jag har mycket att tänka på - Kongs många ord igår kväll, Lizah som jag återigen motvilligt attackerat och nu tycker äckligt synd om (som vanligt) och Michelle som ville träffas. Jag skrev en kort ”Saker jag måste göra”-lista och lyssnade på P3 som handlade om ”Kings of Convenience”, två mysiga norrar som spelade lite fjollig men fin musik på sina gitarrer och försökte sjunga sött. Helt okey…

När jag kom hit möttes jag av en helt dödstyst psykstuga. Inga jourhavande kvinnor (för de är ju aldrig män, sjuksköterskorna) fanns heller så jag letade ledig plats. Den enda jag fann var bredvid en magsjuk kille, men då jag inte hade mycket val så la jag mig där. Jag frågade killen, som verkade pratglad, om han hade lust att vara vaken ett tag och det hade han, så vi kollade på tv och snackade ett tag. Han hade uppenbart inte haft någon att prata ut sitt lidande med så han babblade för fullt medan jag trivdes att lyssna, om oerhört mycket värre befäl än mina gamla och mycket skräck överhuvudtaget. Väldigt G.I. Jane-lika, det enda han inte hunnit göra ännu var vattenkvävningstestet, påstod han. Killen hade varit feber- och magsjuk i skogen ett par dagar innan han lyckades få komma till rehabiliteringshemmet, sprungit tre och en halv kilometer varje morgon som halvrisig och berättade nöjt hur hans kompisar nu bar 40 kilo packning i fem kilometer under tiden han vilade. Imorgon och några dagar framöver skulle de springa två mil varje dag så han skulle passa på att vara sjuk ett tag… Han berättade att han inte hade träffat någon som inte tidigare varit med i FBU (eller vad det heter - förbundet för de som vill lumpa tidigt, ligga i tält i nån vecka tillsammans som tonåringar etc) och berättade vad han trodde att jag hade framför mig, som den icke-lumpare jag är. Skön kille tyckte jag, den nog roligaste att snacka med hittills. Den feminina saken sist sa ju mest ”men duuue, vad tror du att vi ska göra nuuue, höörrööe?” och sånt.

Nu när jag skriver ligger killen och sover medan jag än en gång har det extremt stämningsfullt, med samma sköna belysning, lugn och Vangelis som sist. Precious moments, these. Ska upp till psykologen vid halv åtta och jag har ingen väckarklocka så allt känns skit. Får ligga och kolla freestylens klocka med jämna mellanrum, typ…

---

Tisdag 6/3- 01, ca. 08.00

Det blev att jag vaknade hela natten för att tända lampan och kolla på min lilla display på freestylen för att se att det bara gått en halvtimme sedan sist jag kollade. Väcktes vid sju av en tant som inte förstod vad jag gjorde där, käkade frukost, bäddade sängen, pratade lite med en gnällig sjuksköterska som småskällde på mig för att jag sovit där som frisk - bara tråk. Gick runt ett tag och har nu satt mig vid ett bord i närheten av psykologen jag ska träffa. Mycket tankar just nu, inte bara kring livet utanför lumpen utan också det i. Var ska jag bo de närmaste dagarna - knappast i sjukstugan, har jag förstått. Och vad ska jag göra? Vad ska jag säga till psykologen - manipulera fram det rätta för att få slippa detta eller bara vara ärlig? Två saker är i alla fall säkra - jag är trött och känner mig väldigt ofräsch. Känns som om jag håller på att ruttna.

ca. 15.05

Psykologer rox… Vi snackade i cirka en timme och fyrtio minuter om allt möjligt, det mesta förutsägbart, och det slutade med att hon fick en bild av mig som - enligt henne - ”en smart kille som går sina egna vägar och som nog inte har i lumpen att göra”, för att nämna den första meningen av hennes utvärdering. Det slutade med att jag satt och frågade henne frågor om psykologyrket och hur hon tänkte, om hon inte ibland tyckte att det kändes falskt att bry sig, hur hon fungerade privat och om hon alltid kände sig säker på att hon inte blivit manipulerad, bland annat. Skitkul att snacka var det i alla fall, oh yes… psykologer rox, som sagt. 

Så, var är jag nu, mån tro? Jao… efter ett farligt spring fram och tillbaka mellan adjutanten (som ser ut som en svensk kopia av Mr. T, ”BA” från ”A-team”) och logementet fick jag reda på vad jag skulle göra tills på torsdag då ”granskningsnämnden ska ta upp mitt fall” - jag skulle få åka hem, igen. Det var rätt mycket tjafs hit och dit men slutligen hamnade jag på ännu ett tåg. Nu ska jag sova… Morph är jättetrött.

---

Onsdag 7/3- 01, ca. 01.50

Åkte fram och tillbaka. Tågresor av tänkande och ett hembesök av vila. Gjorde ingenting alls och berättade inte för någon att jag var hemma - kollade inte ens mail. Var så trött att jag bara tog det helt lugnt, umgicks med brorsan och kollade på Arsenal, sedan sov jag i 13 timmar. Efter det var det inte mycket annat att göra än att packa igen och sticka. 

Möttes av Michelle. Trodde inte att hon skulle komma, tänkte ändå mycket på henne under resan. Lite förändrad bild, bara positivt. Vi gick runt, satte oss på parkbänkar och bara pratade för fullt vilket var skitmysigt, tyckte jag. Båda var tvungna att sticka, jag med sista spårvagnen, hon med sista bussen. Kändes skittrist.

Kom till logementet och fann det helt tomt - de campar i Herrljunga vad jag minns. Ensam nu, helt dött och med samma atmosfäriska tillvaro och mycket att tänka på, som vanligt. Allt kring Michelle, allt vi pratade om och allt annat i livet värt att analysera. Ska prata med ”granskningskommittén” 08, klockan är nu över 02. Orolig över väckning igen - tvingas ligga med freestylen som sängpartner igen.  Gör dock inte så mycket… jag ligger nog och tänker hellre än sover, får se.

---

Torsdag 8/3- 01, ca. 06.10

Ville så gärna sova men lyckades inte. Jag är skittrött nu - typiskt. Kommer vara helt off som vanligt. Passande, kanske, men jobbigt. Sömn rox. Hör kapten gå runt i hallen, lär väl komma hit snart…

ca. 08.20

Uuusch… Var nyss och pratade med någon jag tror var bataljonschefen (rätt skön, iofs) som gav mig tre papper jag skulle läsa igenom och sedan komma tillbaka halv tio. Granskningsnämnden bestående av fem pers - bataljonschefen, någon annan boss, en läkare, en PV-konsulent (nej, jag vet inte vad PV står för men jag kan ju gissa) och någon av mina befäl - ska i enrum besluta vad som ska hända med mig, sedan höra vad jag tycker (och förmodligen skita i det) och därefter kasta ut mig. Är turen på min sida blir det väl den värsta av sergeanterna och sjuksystern som skällde ut mig, men men… Har jag ännu mer tur kan jag överklaga, står det i mina papper. Snacka om åtal, detta. Tjafsar de tänker jag attackera, var så säker. Sug min marrackas, typ. Bla...

ca. 11.05

Snacket med granskningsnämnden varade i ungefär två minuter. De var väldigt fina typer jag inte sett förut (mitt befäl uteblev dessutom), icke-lumpiga, och de tyckte att jag gjorde helt rätt blabla. Pratade om Magnus [Erlingmark] och mina framtidsplaner i typ 40 sekunder. Stack sedan, allt kändes bra.

Kom till sjukstugan, pratade med min favorit av dem som skickade mig till adjutant Wallin på radarhöjderna. Kvarten senare fick jag reda på att Wallin var i Stockholm och de föreslog att jag skulle prata med adjutant löjtnant Haldén. Letade och gick i en evighet tills jag hittade honom, en lugn, äldre man som var en rak motsats till Wallin. Haldén skickade mig till kapten Fagerwall - som var bortrest. Har frågat runt men inget vet ens var han är. Ska tala med en kapten Johansson så fort han kommer tillbaka från att ha rastat hunden. Måste lämna ifrån mig alla kläder innan jag får åka gem. Så skönt det ska bli… synd dock att jag inte kan vara lite mer med Michelle innan jag drar, det blev en alldeles för kort stund. Och tillbaka hit lär jag inte komma på ett tag… 
 
ca. 18.35

Kapten Johansson var mer den roliga lumptypen, sådana man först tycker är usch och sedan, när man sluppit dem, finar åt, och svarade ”även om denna kapten Fagerwall jobbar på våningen under behöver väl inte det betyda att jag har en aning om vad han gör - va!?” Så jag gick tillbaka till Haldén, som inte var där. Istället blev jag förhörd av någon annan boss som ville veta exakt vad jag gjorde där och vad jag ville blabla, så jag förklarade det för honom, snabbt - att mina befäl var bortresta, att jag inte hade lämnat kläderna ännu och att jag väntade på en tågbiljett hem. När jag äntligen hade plågat mig igenom upprepningen sa han, med hög röst, ”ja, men har du lämnat tillbaka kläderna!?” Åh nej… Minuten senare hade han förstått allt och stämplat mig som en idiot. ”Haldén är på lunch, kom tillbaka om en timme.” När timmen gått stod jag där igen och förklarade allt för Haldén, som bad mig vänta utanför dörren ett tag. Ett par minuter därefter ropade han ”Erlingmark!” lite förvånat för att jag inte stod där ute, för jag ehrm… satt och sket :) Det rockade ;) ”Vänta… jag kommer…! Åååuuäähh…” Inte lumpstilen, nepps. ”Ursäkta om jag luktar bajskorvar på händerna…”

Vad som hände därnäst orkar jag knappt skriva - jag lämnade kläder och annat tråk och sen drog jag. Gick ensam runt på stan ett tag vilket var trist och lekte att jag hette något som börjar på Ju och besökte café Fr… någonting för att få en bättre, mer verklig inblick i en sådan övertuff människas vardag. Sedan satte jag mig på tåget och kände mig som den gamla Niclaz igen - fri. Finns det någon bättre känsla?


--

http://www.elenziah.com/morph
nme@elenziah.com

