DAN S. LÄNGTAN
MÅNDAG - Dan S. är förmodligen en något udda person eftersom han nästan aldrig längtar speciellt mycket
efter måndagsmorgonen!? Visst tycker väl alla andra att måndagen är den bästa dagen på veckan? Men,
det är väl klart att det finns positiva saker även med måndagar, en sådan sak är ju att det inte är särskilt
långt kvar innan det blir tisdag!
TISDAG - Det har hänt att Dan S. vaknat upp mitt i natten och det första han tänker på är att det faktiskt är
tisdag och att han säkerligen kommer att få möta flera av sina dansvänner om en sisådär 18timmar...
Ja, skall sanningen fram och det skall den väl alltid(!) så har det till och med hänt att en eller annan dansvän
figurerat livs levande inne i Dan S. egna nattliga drömmar.
Visst är det härligt att ha fina dansvänner som vi kan drömma om och tänka på ibland och tankarna är ju
ännu fria, åtminstone så länge vi inte hamnat i en värld likt Orwells ”1984” där det fanns en tankepolis som
registrerade och kontrollerade allt vad folk tänkte på…!
Tankarna föder positiva känslor och förväntningar och visst är det avsevärt lättare att stiga upp en
tisdagsmorgon än en måndagsmorgon!? Under dagen pirrar det i hela Dan S. kropp när tankarna fladdrar
iväg och han fantiserar om vad som kan komma att hända till kvällen!
När kvällen kommit och Dan S. är mitt uppe i dansen, och kanske får hålla de goda damerna om ryggen(!),
så finns det emellertid inte tid för någon större tankeverksamhet. Nu existerar inget annat än de gyllene
ögonblicken i NUET, här förekommer varken invecklade nostalgiska grubblerier eller avancerad och
strukturerad framtidsplanering.
När Parkhallens (förtretliga) väggklockas korta visare passerat tjugotvå och dess långa dito pekar rakt emot
underjorden, inträder ett nytt skede Dan S. liv. Aldrig smakar väl vanligt vatten så bra som när han står där
med sin vita plastmugg och försöker förstå vart kvällen tagit vägen.
Här kanske en första sammanfattning av aftonens händelser görs samtidigt som Dan S. tar avsked av
dansvännerna på ett mer eller mindre handgripligt sätt! Ja, ibland kanske han skjuter upp det oundvikliga
avskedet till parkeringen utanför, eller någon enstaka gång, ännu längre bort?
ONSDAG - Visst är det lätt att gå upp en onsdagsmorgon när dansglädjen fortfarande brusar runt i kroppen
likt en bångstyrig vårflod. Onsdagens aktiviteter brukar gå som en dans, för Dan S. är fortfarande ”hög”
efter gårdagskvällens möten med alla dansanta damer. Dan S. glömmer därför totalt bort att komma ihåg
att han kanske är lite trött i alla fall…
TORSDAG - Den hissnade känslan av att vara ”hög” har nu planat ut till en aningen lägre nivå och ersatts av
ett behagligt välbefinnande. Dan S. reflekterar över tisdagens händelser och genom detta får han på sätt
och vis uppleva det roliga en gång till, fast denna gång bara i tankarnas värld förstås.
FREDAG - Kvar i minnet finns naturligtvis fortfarande de bästa stunderna från tisdagskvällen. Självklart
ägnas delar av fredagen till danskontemplation. En god(!) stund använder Dan S. till att sortera in de bästa
händelserna i sin egen hjärnas allra hemligaste och heligaste fack.
LÖRDAG och SÖNDAG
Att ta sig igenom en normal helg går vanligtvis väldigt fort, åtminstone för Dan S. Söndagskvällen kanske
dessutom, åtminstone tidvis, innebär möjlighet till en annan dansaktivitet!
Visst är det roligt att leva så länge man får längta och sedan vara med och dansa!
Dan S. Skrivare

