ÅNUS: Åldersbetingat Nedsatt Uppmärksamhets-Syndrom *

Sjukdomssyndromet visar sig på följande sätt:
Jag bestämmer mig för att tvätta bilen.
På väg till garaget ser jag att det finns post på ingångens lilla bord.
Jag bestämmer mig för att kolla breven innan jag tvättar bilen. Jag lämnar nycklarna på det
lilla bordet, går till papperskorgen för att kasta brevkuverten och de infogade reklamannonserna.
Då visar det sig att korgen är full. Jag låter då breven (en av dem innehåller en faktura) kvar på
lillbordet och tar sopkorgen med till kontainern, för att tömma den. Jag tar ut betalningsblanketthäftet från postattiraljlådan (med tanke på att betala fakturan) och det visar sig att
jag har bara en blankett kvar. Jag går då till arbetsrummet för att hämta ett nytt häfte och
finner att jag har glömt på skrivbordet burken med Coca Cola som jag höll på att dricka.
Jag tar burken och bestämmer mig för att stoppa in den i kylskåpet, så att den inte ramlar
och drycken hälls ut på pappren). På väg till köket lägger jag märke till att blomstervasen på
byrån vid ingången saknar vatten.
Jag lämnar då CocaColan på byrån och upptäcker de läsglasögonen som jag hållit på att leta
efter hela morgonen. Jag bestämmer mig för att bära dem till skrivbordet i arbetsrummet innan
jag går och hämtar vatten till blommorna.
Jag går således till arbetsrummet med glasögonen, fyller en karaff i köket och ser, helt
plötsligt, TV-fjärrkontrollmanicken som någon har glömt på köksbordet. Jag minns att vi höll på
att vi höll på att bli tokiga (kvallen innan) i letandet efter den. Jag bestämmer mig för att bära
den tillbaka till vardagsrummet, där den hör hemma, när jag hämtat vatten till blommorna. Jag
häller lite vatten på blommorna och största delen rinner på golvet. Jag måste då återvända till
köket, jag lämnar fjärrkontrollprylen på bordet och hämtar en trasa för att torka vattnet. Jag
går tillbaka till hallen och försöker komma ihåg vad jag var på väg att göra med trassan….
Sent på kvällen kan jag konstatera:
* bilen är inte tvättad,
* fakturan är inte betald,
* sophinken är full,
* det finns en burk med varm CocaCola på byrån,
* blommorna saknar fortfarande vatten,
* jag har fortfarande bara en blankett i mitt betalningshäfte,
* jag lyckas inte hitta TV-fjärrkontrollgrejen och inte heller mina glasögon
* det finns ett fult vattenmärke på parketten vid ingången
* och jag har inte den blekaste aningen om var mina bilnycklar tagit vägen.
Jag blir förvånad över det faktum att jag är så trött, trots att jag inte gjort ett dugg och bara
vandrat fram och tillbaka hela eftermiddagen.
Jag kan konstatera att jag lider av ett allvarligt problem som jag måste uppmärksamma… men
jag ska först gå och kolla min e-post
Och skratta inte: om du ännu inte har fått det så kommer det så småningom.
* (OBS! Syndromet heter ÅNUS, inte ANUS)

