BERÄTTELSER FRÅN MIN TID MED KINA 8.1

Lunar kalendern
Ni som följt mina berättelser från tidigare har nog uppmärksammat att jag
skrivit 8 st. Nu kommer ytterligare en, men den har inte nr 9. Varför då? Jo i
Kina är man mycket mer ”vidskeplig” än här i väst. Man tror på lyckotal, man
tror på det tecken/djur man är född i och i vilket tecken ens tilltänkta är född i.
8 är ett sådant vitt utbrett lyckotal. Man köper registreringsskyltar för dyra
pengar bestående av så många 8:or i som man har råd till. Att vara född den 8:e
är mycket lyckobringande. Att ha telefonnummer med 8:or i är mycket bra.
Kan ni tänka er vad som skedde havande kvinnor inför 1988-08-08? Kan lova att
det var många med beräknad nedkomst runt det datumet som antingen
krystade värre eller försökte förlänga havandeskapet.
Med anledning av att 8 är ett så magiskt tal, så har även jag tillfälligt sällat mig
till gruppen som tror på 8 och numrerat denna berättelse 8.1. Det gäller att
suga på karamellen så länge man kan. (Tro inte att det sammanträffar med
Windows 8.1 som jag har engagerat mig i. O nej då.?!?! )
Det har skrivits spaltmeter om hur en orm är eller ska vara, hur en tiger ska
vara och i horoskop står det ofta detaljerat hur nästa år och nästa månade
förvänts bli för hen som är född i det och det tecknet. Själv har jag haft en bok
som skrivit om hur man är som tiger eller häst, med vem man har störts chans
till det och det. Den boken har slagit mig med häpnad flera gånger, jag menar
hur väl den beskrivit hur jag verkligen är. Tyvärr försvann boken i en flytt
nyligen, vilket jag beklagar.
Många äktenskapsmäklare läser noggrant hur han eller hon kommer att gå ihop
med den och den. Jag har sagt det förut, men det förtjänar att sägas igen: detta
med födelsetecken, tidpunkt på dagen och i vilket element man är född i spelar
en stor roll, både när det gäller val av partner men också att placera en
affärspartner i rätt fack. Den som är intresserad att veta mer om Lunar
kalendern eller månkalendern och det kinesiska åren kan finna mycken
litteratur och böcker i ämnet.
Det kinesiska året börjar inte den 1:a januari som vårt nyår gör. Nej starten
skiftar från år till år, men skiftet brukar vara i slutet av januari eller början av
februari. I samband med det kinesiska nyåret, så firar kinesen sin i särklass

största festlighet: Spring festival eller nyårsfestival. Då om någon gång på året
vill man vara fri och i samband med det kinesiska nyårsfirandet har man de
flesta nationella helgdagarna.
Kinesiska familjer reser då till sina hemstäder, föräldrar m.m. Då om någon
gång på året är det svårt att få biljetter på tåg och flyg. Tolvslaget firas med
smatterband och äta got i goda vänners eller föräldrars krets. Strak innan tolv,
så går alltid priset på marknadsvaror speciellt durian ner till absoluta botten.
Detta för att man vill starta det nya året med nya varor.
Durian ja. Vet ni vad det är? Jo det är en melon- stor frukt som växer i Asien i
länder runt Kina. Det är försedd med taggar och i skalat skick luktar den ve och
fasa. Det är förbjudet att föra in durian i vissa hotellentreer på grund av dess
vedervärdiga lukt. Kinesen älskar sin durian, men passar sig för att inta alkohol i
samband med den. Den blir då mycket aggressiv och kan skada munhålan.
Nästa år i Kina har tecknet: Get
Så slutar jag denna serie berättelser med att tillönska läsaren : GONG XI FA CAI
Mycket välgång nästa år.
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