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Tål du skoj ?

Har du märkt att en del människor är svåra att tyda gällande om det är tillåtet att skoja med 
dom. Jag tror att jag är sådan person, för att många som inte känner mig så väl, så ska dom 
efter att dom skojat tala om för mig;

- jag skojade bara!

Så det är extra bra när man möter en människa som direkt förstår att det absolut går att skoja med 
mig. Även jag har mött andra som har något sorts tonläge/sätt att man inte riktigt vet om det är skoj 
eller jäkelskap...

Kanske är det så att man dömer människor snabbt. Det kanske vore bättre att fråga om man tål skoj,
för då skulle man spara så mycket tid...

Sen finns det människor jag mött som alltid visar sig vara "klassens clown" och bjuder på sig själv. 
Personen har visat omgivning att "jag är en som verkligen gillar skoj". Då är det inte så konstigt att 
människor välja med den personen också helt efter som personen förmedlat att det är OK.

En person som jag gjorde lumpen med var klassens clown. Efter en krogrunda som han och några 
till var på så kom dom hem till "luckan" (rummet som delades av hela gruppen och som man sov i). 
Det som inte klassen clown visste var att några som inte hade varit ute på krogrundan bestämt sig 
för att skoja med dom som snart skulle komma hem.

Krogfolket, som jag tror var 3 st var ganska runda under fötterna när dom äntrade luckan efter 
krogrundan. Skratt, gap och berättande historier yrde om vart annat. I luckan stod det våningssängar
innehållande 2 sängar ovanpå varann. En person av krogfolket hade alltid samma rutin när han 
skulle slänga sig i sängen. Hans säng var underst av sin våningssäng och under den övre fanns ett 
stålrör som kunde hålla sig i och liksom svinga sig i säng.

Alla på luckan visste om skojeriet och väntade förvänansfullt till allt skulle lugna ner sig och alla 
skulle stoppa ner sig i sin säng.

Så denna kille som brukade svinga sig in under övre säng och släppa taget så han landade i sin säng 
skulle nu göra som vanligt. Allt gick bra ända till han skulle landa i sin säng som underredet hade 
tagits bort på så att madrassen med honom på for i golvet. Den drabbade killen blev förvånad och 
skrattade sen högt med dom andra.

Krogkille nr 2 var grymmare utsatt då någom lagt smuler av knäckebröd i hans säng. För dig som 
inte vet så är känslan av det i sängen att man aldrig blir av med smulorna. Nåväl han skrattade också
åt skämtet med dom andra.

Det var nu dags för det säkra kortet. "klassens clown" visste ju alla att han hade visat "med mig kan 
ni skoja". För denna kille skojade man genom att i hans säng "bäddade man säck". För dig som inte 
vet vad "bädda säck" är så kan jag berätta att man viken lakanet så att man inte först får i hela sin 
kropp under översta täcket. Ett skämt som lätt skulle kunna fixas genom att rätta till lakanet. Så jag 
skulle vilja kalla det ett absolut milt skämt. Men, gissa om alla i luckan blev förvånad för att 
"klassens clown" blev skitarg över detta skämt, och svor som attan över att ha blivit utsatt...

Så slutsatsen med detta är "vissa människor är svåra att tyda"...

/Ludde
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