Till huvudsidan, "Berit Elisabets mått och stort" Där finns materialet från min gamla hemsida, och adressen till min blogg, där jag finns
nu.
Kontakt Gästbok

Arkiv 11

Kaspers nästan-blogg, december 2010
Jag vill att mina nästan-bloggar ska följa med till min nya
sida, när min gamla släcks ner. Så att ni kan läsa, om ni vill.
Matte mixtrade till det så här.
Inte så bra eftersom bilder inte går att klicka på.
Knepigt blir det också med sidbrytningar och sånt i det här
komprimerade formatet. Interna länkar fungerar inte,
eftersom vi ju har flyttat. Skrotmatte!!
JAG för min del tycker förstås att vi kunde ha fortsatt som
tidigare. Jag tycker INTE om förändringar.
Men matte pratar om att det blir enklare i fortsättningen, när
vi börjat "blogga vanligt" som alla andra.
Då kommer jag att få prata mera - och DET gillar jag ju.
Bara lite "skräp" lämnades kvar på gamla sidan. Och jag
antar väl att latmatten i alla fall gjorde så gott hon kunde.
(Ordningen är bloggens, dvs det senaste överst/först.)
31 december
Mollie kom och matte demolerade hennes bil
Måste berätta vad matte har gjort - hon har demolerat Mollies bil! Joodå, det har hon visst!
Mollies matte lyckades inte köra upp den från våran gårdsplan, så hon bad matte att göra det. Matte lyckades
nästan få upp den på vägen (hade blivit lite halt efter Mollies mattes många försök) men plötsligt tappade den
fästet - matte hade inte kollat så att däcken var i lika gott skick som våra, med bra dubbar.
Hade hon kollat så hade hon nog strött ut en massa aska! Nu sladdade bilen i stället in i en buske. När matte
körde loss bilen bröts en backspegel av! Matte ska betala reparationen säger hon, för det berodde på hennes
oskicklighet. Mollies matte lade in vissa protester, förmodligen slutar det med att de delar på kostnaden.
(MINST två tredjedelar ska i alla fall matte betala, säger hon, och hon kan vara väldigt, väldigt envis, min
matte. Vet väl jag...)
Men när skadan redan var skedd var det ju inte mycket annat att göra än att lyckas nästa gång, och då ända
upp till bommen och brevlådorna. Gick bra. Fast matte tvivlar på att Mollie törs komma hit mer i vinter. Fast
kanske till bommen i alla fall, om vägen är sandad...
Mollie startade som vanligt med att undersöka utrymmet under "kontorssängen", för där brukar katternas mat
förvaras. Hon lyckas alltid på nåt konstigt sätt ta sig ner i korgen och hinna smaska i sig lite innan hon blir
upptäckt. Gissa om hon blev snopen den här gången...
Var är kattmaten?

Matte hade flyttat upp korgen på sängen, tagit bort säcken med mat och lagt i både ett täcke och en tjock filt!
Så tji fick Mollsan...

It's so booooring...

Näe hörrödu Mollie, sluta tjura! Kattgodis är väl inte ALLT här i världen!!

Tjurar så mycket jag vill! Det är förresten din bia som gjord för.

Jag tänker ligga kvar här tills vi åker hem!!!

HEJ då tråk-Mollie!!! Hoppas du är roligare när jag kommer hem till dej, kanske nästa vecka eller nästnästa!

När dom hade gått ut började alltså stora bildemolerandet. Jag borde ha fått vara med därute, tror jag skulle ha
gett mattarna MASSOR av goda råd! Ett har i alla fall min matte redan gett sig själv - hon tänker inte köra
Mollies bil någon mer gång. Och om hon hamnar i nån mer buske ska hon ALLTID fälla in backspeglarna,
oavsett vilken bil hon kör! Se där, ETT nyårslöfte avgav hon i alla fall! Det blev visst till och med två.

28 december
Sigge kom - med julgranen!
Här kommer han, hemma på min gårdsplan. Sigge. Och med sig har han den där härliga och barrningsfria
granen som jag vunnit på budgivning! Gissa om jag känner mig stolt som i många, många år kommer att
kunna bidra med denna julglädjekälla!

Tänk, en gran från någon av Sigges skogar!

Sen pulsade vi iväg ner över min tomt. Mycket snö var det, och ingen ville gå långt.

.

Klart Sigge fyndade också, bakom en bod hittade han en f.d. hink. Han gillade den - fast JAG fattar då inte
varför!

Sen åt mattarna lunch. Jag fick en prinskorv - i min biabädd. I ett annat rum! Sigge fick två, för han är ju
mycket större än jag, fast dom fick han när jag inte såg det. Prinskorvar i mitt hus är förstås mina, Men det ögat
inte ser gråter det inte över, sa matte. Men då glömmer hon nog att jag har ett excellent luktsinne. Här är det
Sigges snälla matte som frestar med nåt annat - men jag kan inte minnas vad.

Sigge gillade visst mina leksaker, själv bryr jag mig inte särskilt om dom. Egentligen bara om en stor repknut
som jag kan ha dragkamp om, med matte. Men Sigge, han gillade min stora lilla mjuka sparkboll väldigt
mycket, och matte och han lekte så att jag blev sur! MIN matte är faktiskt min! Sigges matte gosade med mig,
och det var bra, men till sist så tyckte jag att nu fick allt Sigge ge sig! Tyckte faktiskt att han gott kunde åka
hem så att jag fick ha matte för mig igen,
Och det gjorde han. Åkte hem alltså! Fast han fick den där bollen som present, för jag har ju EGENTLIGEN
aldrig brytt mig om den. Det gjorde jag inte nu heller,
Sigge och hans matte är allt bra snälla! Jag fick massa godis; två grisöron, två burgare och en massa
köttbullar!!! Fast jag fick inte öppna paketet förrän de åkt, för då hade jag nog trott att Sigge skulle försöka sno
åt sig min present. Hade kanske glömt att han tänkt ge mig den. Det är så jag tänker, nämligen.

En burgare snodde jag åt mig först av allt! Ojojoj, så GOTT!!!

Matte fick också presenter, som tack för kameralånet - hade hon väl inte ha behövt få heller! Men klart hon blev
jätteglad över torkade murklor (hon vet inte riktigt säkert om det är just murklor förrän dom är blötlagda) och en
massa annat fint som Sigges matte gjort i ordning. Och en tovad VÄTTE!!! Jättefin, matte blev så GLAD!!!
TACK, SNÄLLA, SNÄLLA!
Och hoppas hemfärden gick bra!
27/28 december
Träden är fällda!
Matte har snott alla bilder, på trädfällningen! Och hon tog inte en enda på mig idag, hade visst bara träd och
arborister i huvudet. Jag fick minsann vara inomhus jag, när jag hörde hur dom grejade och stod i där ute.
Snälla var dom också, de korta stunder jag fick hälsa på dom.
Här i alla fall EN bild som matte inte har lagt beslag på,
när Birk tar sista sågtaget på björken innan den faller.

Men nu bryr jag mig inte om dom där granarna mer, dom finns ju inte längre! I morgon - eller om det är idag kommer Sigge hit med min alldeles egna gran eftersom jag vann budgivningen på den! Den där färdigbarrade
som jag ska ha i många år, har jag tänkt.
DEN granen ska minsann inga arborister få ge sig på, hur snälla och trevliga dom än är!

27 december (förmiddagen)
Dom är här!
Dom fäller - kamerabevis kommer så småningom! Yippie säger matte!

26 december
Har verkligen varit en god jul
Nu är själva julen slut, säger matte. Fast det väntar mera skojsigt. Hoppas mest av allt på att Sigge kommer hit
på måndag. Och Mollie på tisdag. Och i går var Lisa här! Fast tro inte att matte tog en enda bild i går, juldagen,
när det var så många människor här. Lisa var också här, hon är söt, men inte går hon upp mot Mollie inte!
Tycker inte jag (men det tycker matte). Lisa är nästan lite barnslig, tycker jag. Tror jag ska ta henne med mej
till sjön nån dag i vår, då tror jag vi skulle kunna ha jättekul! Visar väl en bild på henne från i somras, när vi
dansade godisdansen med hennes husse.

Jag har fått grisöron och köttbullar och skinka. Lite brysselkål var också gott, Jag har faktiskt fått smaka nästan
allt, men Jansson tyckte matte var så gott att hon själv åt upp allt som blev över. Rödbetor fick jag inte heller,
det skulle se så konstigt ut då, när jag kissade i snön, sa matte. Skulle ha varit spännande att se, tycker jag.
Hon gjorde nån sallad på rödbetor som inte var inlagda.
Jag har fått smarrigt hundgodis och så fick jag ett paket av Lisas husse och matte. Men jag fick inte öppna det
förrän dom hade åkt hem, annars hade jag börjat vakta det och morra och bära mig illa åt mot i synnerhet Lisa.
Sa matte. Hm - hon har nog rätt. Men godis BEHÖVER jag vakta, det tycker jag verkligen. Alltså gör jag det!

Matte, det går faktiskt fortare om DU öppnar åt mej!

Jaså, inte det. Då får jag väl själv slita då, för brödfödan...

Nämen titta! Åh, va gottigt det ser ut!!! Och luktar. Nä inte luktar - DOFTAR!!

Var faktiskt värt besväret - minst sagt! Åh, va smarrigt!

Nästan uppätet! TACK, snälla goa Lisa, Hanna och FavvisAdam!

Sant eller inte - men i morgon ska det fällas träd hos mej - har nån hört det förut, hihihi... Fast det kanske är
mest matte som skrivit om det.
23/24 december

Ovanligt trevligt i mitt kök
Matte har gjort köttbullar som jag tycker är riktigt goda. Hon har gjort en del annat också, men köttbullarna var
bäst. Vi har skottat snö och matte har handlat och jag har varit väldigt angelägen att hjälpa till i köket. Men
Jansson fick jag inte smaka, kanske lika bra det.
Någon tomteluva att sätta på mig äger vi inte i det här huset, men förra året klädde matte ut mig i en röd schal.
Och så skulle jag posera - jag minns än hur himla trött jag blev på alltihop! Syns på bilderna, och nu visar jag
dom igen.

Stora kalasdagen blir inte riktigt som tänkt (matte har skrivit om det) men jag tror det blir en fin dag i alla fall.
Och cockern Lisa ska komma, och åtminstone EN liten människa också och många andra som jag tycker
väldigt mycket om. Dessutom har jag blivit lovad både köttbullar och skinka. Fast jag kommer kanske inte att
skriva något här på ett par dagar, blir nog ganska upptagen! Men jag önskar er, alla mina vänner

en riktigt God Jul!
22/23 december

Mer skinka, tack!
Nä, du Härskaren, nu tänker jag inte förhandla mera med dej! Det BLEV ingen sol. (Inga trädfällare heller för
den delen, finns visst INGEN man kan lita på här i världen). Och nu på kvällen snöar det igen, men det hade
dom där SMHI-siarna ju redan spått.
Så hej då Molnhärskaren! Kanske vi hörs igen nån gång.
Matte har fixat skinka idag, jag har fått smaka och den är klart godkänd. Men en snåljåp är hon. Den borde ha
blivit min middagsmat, åtminstone halva!
Åh, så jag bönade och bad...

...men bara en enda smakbit fick jag. Snart är det julafton, sa hon, hon matten. Än sen då... jag är skinkhungrig
NU
Förresten börjar matte bli aningen orolig över att det ligger så mycket snö på alla träd. Nu ska det visst bli
mildväder snart, och då blir snön tung och då knäcks grenar och då är det precis som det brukar vara när vi får
strömavbrott för att dom - alltså grenarna - har fallit över ledningarna! Och då kan inte jag och matte skriva här
och då kan vi inte hälsa på hos er heller!
Nä, fy, så får det inte bli.

21/22 december

Tack snälla Molnens Härskare!
Det har varit en bra dag idag utan mera snö. En del av mina spårdiken har jag restaurerat. Det är lite för kallt
nu i kväll, 12 grader, men det kan nog inte du rå för, för du härskar väl bara över moln och snö?
Kan du inte tänka dig att helt och hållet strunta i mig och matte och mina katter i morgon och ägna dig åt något
annat? Vet inte om du har något otalt med solen, men åtminstone en stund kan du väl låta henne - om det nu
är en hon - titta ner på oss här i skogen? Jag har konsulterat SMHI, en sorts institution för spådom, och dom
spår att du tänker släppa ner snö igen i morgon kväll och på onsdag. Stämmer det?
I så fall ät det din förbaskade skyldighet, tycker jag, att låta solen skina i morgon!
Någon ska fälla träd hos mej då, och inte ska dom väl behöva få ännu mer snö på sig? Kanske det är lite synd
om träden, men du förstår att det är risk för att dom blåser ner över mitt hus, och då går det sönder och det vill
varken jag eller matte eller mina katter.
Godnatt, och jag hoppas att du lyssnar på mig i morgon också!
Med tacksam hälsning
Kasper
20 december (2)
Snälla du däruppe - nu räcker det!!
Ska jag behöva se ut så här, va!!?? Okej, matte har manipulerat lite, men jag tycker hon lyckats få fram
PREXIS som jag känner mig!

Snälla du som är molnens härskare...
... kan du inte tänka dig att inte släppa ner mera snö över mig och matte och mina katter? Du förstår, det är så
jobbigt för matte att skotta fram vändplan och sånt för bilen, och det är jobbigt för mig att hålla mina spårdiken
öppna. Det är jobbigt för mina katter också med så här mycket snö. Finns det verkligen ingenstans att dumpa
den, där ingen blir ledsen? Över havet kanske?
Eller är det kanske det du gör, det bara råkar hamna lite in över land också? Över mej och matte? Inte bara
LITE snö ska jag säga dej, det är MASSOR som hamnar fel!
Du kanske borde uppdatera dina kartor?
Att härska över molnen är ett stort ansvar, visst är det? Ta dig nu en ordentlig funderare.
Med vänliga hälsningar
Kasper
PS. Jag har några bloggvänner som inte heller vill ha
mer snö. Kan du tänka lite på dom också? Och så
förstås på Mollie som har ännu kortare ben än jag!
Förresten - tack för den lilla, lilla nästan-solglimten idag,
en halv minut ungefär, innan snön började falla igen.
Kunde du verkligen inte ha väntat lite?

20 december (1)
Mysigt
Det är ovanligt trivsamt här hemma nu. Dels går matte här och myser bland ljusen (när hon inte skottar snö, för
då myser hon INTE) dels är mina katter inne nästan jämt. Men dom vill ut lite grann ibland, så jag är inte
arbetslös längre, för alldeles strax vill dom in igen. Två av dom vill ligga i mattes säng på natten, och jag ligger
ju alldeles nedanför. Tror jag börjar gilla den här myckna snön!
Jag har utökat mitt spårdikessystem också - nu kan jag springa runt huset. Jag slipper alltså vända nånstans.
Dessutom promenerar matte mera med mej, och då möter jag fler både människor och hundar än när vi går i
skogen för där brukar det bara vara vi.
Fast kameran, den kommer sällan med ut, och det tycker jag är synd. Men det blir så kallt om fingrarna, säger
matte. Jaså, jag tvivlar men kan ju inte veta säkert för jag har ju inga fingrar. Men jag har tår, och DOM skulle
absolut klara kameran.

18 december
Snöjobbaren
Hej och hå, här kommer massa bilder! Visst, dom ser nästan likadana ut, men på min sida ska det finnas
massor av bilder av mej. Åtminstone ibland. Tycker jag. Matte gör miniatyrer av dom, men ni kan klicka på dom
om ni vill. Så klart är dom från min tomt.

Nånstans här nedanför ska väl ändå marken finnas,

Det ÄR mycket snö, väldigt mycket - en verklig
utmaning.

så att jag kan bottna? Men finns den inte, så finns
den inte...

Det här är grejen - att få matte att inse hur roligt hon
tycker det är att pulsa. Hon har ju längre ben. Sen
rejsar jag! .

Här tycker jag det handlar om fuskjobb. Det är för
smalt, men det är klart att jag hjälper henne!

Tror jag tar till höger här. Väldigt bra med ett rejält
dikessystem. Man får fler valmöjligheter då.

Nä, nu orkar jag nog inte mer snart. Måste hitta nåt
dike att ansluta till. Men att skutta upp så att jag ser
över kanten är så himla jobbigt...

Här utvidgar jag systemet. Fast det är riktigt jädrans
jobbigt, ska jag säga! Men det lär ska vara
utvecklande att bana nya vägar....

Äntligen! Räddad ( flås, flås, flås)! Mattetrampade
diken är lite bredare och mer komfortabla, om man
säger så.

Det är faktiskt väldigt skönt att komma in när man har jobbat så hårt. Tror nog att jag ska bana mig ännu en ny
väg på tomten i morgon. Om det bara inte kommer ännu mer snö.
Matte vägrar nämligen att gå nån skogspromenad med mej (hon kan inte heller pulsa mer än några meter i
halvmeterjdup snö, säger hon. Löjligt - hennes ben är absolut långa tillräckligt! Och så kunde jag följa henne i

spåren och snygga till lite.
Förresten kan jag tala om att granarna som matte skrivit om står kvar. Fällarna väntar antagligen till efter jul.
(Hon har fått ut bilen också.)
Slutligen ett porträtt av ett snömonster! Med frost i skägget.

Tycker jag ser grymt farlig ut här.

17 december
Insnöad och arbetslös
Nej nu.... Här har man jobbar med ett inlägg - och så schabblar matte bort det!!! Fast - jag får väl å andra
sidan vara tacksam att virrhjärnan inte schabblade bort hela min sida!!
Vad hade jag skrivit? Jo, att det omöjligaste av det omöjliga har hänt. Jag gillar inte alls den här snön!! Visste
jag inte bättre skulle jag säga att mina ben är för korta, men jag vet ju att det är snön som är för mycket. Jag
sjunker så djupt att jag försvinner, och knappt kan andas. Flåsar och frustar djupt där nere och beter mig så att
matte blir rädd. Jag också. Så efter ett enda försök så vägrar jag. Håller mig BARA där matte skottat. Hon har
för övrigt också en del synpunkter och även en bild på snödjupet (48 cm).
Jag föredrar att sova skönhetssömn i bian.
Katterna vägrar också att gå ut. Först vill dom, men när matte öppnar ytterdörren morrar dom och vänder om.
Så nu har kattlådan kommit fram. Varför får inte jag en hundlåda? Hon ÄR allt fruktansvärt orättvis, min matte.
Men vi umgås vänskapligt, katterna och jag alltså. Här med Maxi.

Nu när katterna inte vill ut och följaktligen inte heller krafsar för att få komma in, så är jag arbetslös! Trist! Inte
kom trädfällarna heller. Matte hejdade dom. Inte heller har hon lyckats skotta ut sej helt och hållet, för i natt
hade det kommit ca 30 cm ny snö.
Det är absolut något som är totalt fel här hos mej!!! Var ska jag kunna rejsa nu? Koppel och bara plogade
vägar är vad som gäller nu, säger matte. Tror inte hon är riktigt klok! Koppel - jag???

16 december
Tristaste inlägget
Fast egentligen är det den 17 december, och matte orkar inte blogga åt mej säger hon, för hon måste upp tidigt
i morgon bitti (alldeles snart alltså) och skotta bort ny snö och ge sig ut med bilen, och lite senare kommer dom
där snällisarna och fäller ett par av mina stora granar, ska bli spännande. Det enda hon hinner är att sätta in
ett par bilder från i förmiddags (onsdags förmiddag alltså) som inte är ett dugg spännande. Men JAG tycker att
dom är bra, för dom visar ju mej! Ja i alla fall en del av mej, det är ju bara så härligt att plöja ner sig i all snö!

Men vad skådar jag väl där!!??

Äsch, var ju bara ett löv! Eller nåt...

Nu är jag också trött på det här! Vill ha mitt nattakex!! Ska jag få, säger matte.
15 december (2)
Hej mitt vinterland, nu är du hääär...!
Som jag trodde hon kom inte, min Mollie-Mollsan! För mycket snö för hennes matte och oplogat dessutom, hos
mej. Och det är klart - inte ville jag väl att hon och hennes matte skulle hamna i diket, det har dom gjort en
gång förut. Och jag har haft kul ändå. Titta bara! - först den bilden som matte tycker om.

Men jag vill faktiskt visa några fler, nu när jag äntligen fått massa härlig snö att leka med.
Jag har hjälpt matte att skotta idag. Två gånger, för det har snöat massor och håller visst fortfarande på.
Härligt, härligt tycker jag, kan aldrig bli för mycket snö! Men matte, som visst aldrig blir nöjd, säger att precis nu
är det alldeles lagom. Nästan 15 cm.

Här är mitt bästa sätt att hjälpa matte att skotta snö...

...fast det är klart, hennes snösläde är ju effektivare just när det handlar om gårdsplanen (låter mycket mer
storståtligt än det är!) Men självklart hjälper jag henne där också. Så här såg det ut i förmiddags.

Sen kom det nån som ska fälla ett par granar på tomten. Han och matte diskuterade, jag busade. Han ska
komma igen redan före jul! Ska bli spännande!

15 december (fast jag tycker kvällen den 14)
Slutbadat
Lite vitt är det ju, men hoppas det kommer mycket, mycket mera snö. Det gör det, säjer matte som räknar med
att få skotta i morgon. Låter oroväckande faktiskt, för Mollie ska komma hit. Men hennes matte brukar inte vilja
köra bil när det snöar en massa och första snön och allt... Så vi får se.
I alla fall har jag och matte varit i skogen idag. Måste rulla lite då och då...

Kom nu då, matte, jag har rullat färdigt!

Måste erkänna - jag badade inte! Jag funderade länge, men beslöt så småningom att badsäsongen nog är
över. Fast jag drack lite vatten.

Matte skulle plocka lummer. Visste precis var det fanns... tror ni hon hittade någon? Nej, det gjorde hon inte.
Kunde jag ha sagt på förhand, det är likadant varje år! Hon önskade att hon hade såna där ögon som Sigges
matte har, såna som kan trolla fram saker ur marken. Bara Sigges matte tittar ordentligt på marken så växer
det svart trumpetsvamp där! Tror hon skulle kunna trolla upp lummer också.
Det blir inget mer lummerletande till jul, för nu ska det ju komma en massa härlig snö. Men i somras så såg vi
till och med att den blommade! Men VAR? Säger virriga matten som trodde att hon visste var och lätt kunde
hitta igen den.

14 december
Får väl duga...
Antingen slarvar hon bort bilder eller så tar hon inte kameran med sig. Känns inte bra. Men hon ska, i morgon,
säger hon. Jag talar förstås om matte.
Och så har jag förbjudit henne att sätta in nån kattbild idag, här på min sida. Nog för att jag gillar dom, men
det får vara nån måtta.

Här ligger jag mjukt och varmt och skönt och förväntar mig ett grisöra!

Tror ni jag fick nåt? Nix, det fick jag inte!

Men va tusan - man KUNDE trots allt ha det ännu värre...

12 december
Klantmatte som har missuppfattat alltihopa!
Jaha - nu har det hänt IGEN! Fina bilder som matte tog när vi promenerade på nytt ställe idag har hon sabbat!
Hon ersatte dom med några fåniga av mina katter. När hon skulle föra över dom från kameran till datorn alltså.
Inte ens i kameran fanns dom kvar, för hon passade på att tömma den i förbifarten.
Alltså blir det bara ännu en fånig kattbild! Mina båda svarta ser likadana ut, förutom att Filip har rött halsband
och Maxi blått. Och så har Filip skära trampdynor och Maxi svarta.

Ir
ättvisans namn ska ni väl få se en bild på Maxi också! Han leker kurragömma med mig ibland, tycker att han
hittar väldigt listiga gömställen.
"Hihihi, du kan inte se mig..." tänker han.
Men då räknar han inte med min örnblick!

- Nä, jag tänker INTE döpa om min sida till Katterian eller nåt sånt. Matte måste faktiskt skärpa sig!
Det här är MIN plats i cyberspace!
- Det är Kasperian!
- Akta´rej matte, så jag inte blir sur!

10 december
Mina knäppa katter
Undrar om jag inte har världens knäppaste katter. Ta Filip som exempel. Undrar ni varför han har en handduk
på sig? Tror aldrig ni kan gissa...

Det är så här med Filip att han alltid ska se när matte fyller vattenskålen. Även om den är överfull. Han piper
och låter som den ömkligaste av katter.
"Matte, jag dööör av törst!! GÖR något!"
För ett tag sedan blev hon, alltså matte, så irriterad att hon lät den där lilla slänghandduken som man har i
köket faller ner på Filips rygg! Han stirrade på henne som om hon inte var riktigt klok - och så drack han!!!
Sedan dess gäller att antingen ska matte hälla vatten i skålen, en hög stråle så att det går vågor i den, eller så
ska hon lägga en handduk på honom!
Han fortsätter att pipa och pipa allt ömkligare, tills hon gör någotdera. Så att han äntligen kan dricka...
Petrus är också lite kul. Han vill så gärna ligga i mattes knä - men då kräver han att hon sätter sig i en av två
bestämda fåtöljer. Gör hon inte det så lägger han sig mitt på golvet, och där ligger han! Timme efter timme.
Tills han begär att få bli utsläppt.

Vi kan kliva över honom hur mycket som helst, han rör sig inte! Såvida ingen svart katt kommer i närheten
förstås, för då morrar han.
Tro att jag är den enda som är alldeles fullt normal och klok i det här huset.

9 december
Tillbaks!
Äntligen är jag tillbaks! (Fast jag har skrivit lite på Praterian under tiden, om du inte redan sett det. Och matte
skriver idag om skinkan jag ska få äta på i jul.)

Har bara varit vanligt, ganska trista dagar, de här jag varit bortkopplad. Fast idag var det skoj! Var hemma hos
Mollie. Jag hittade både spagropar, lerpölar och uppblötta koblajor... Så det blev till att lyftas ner i Mollies
badkar och duschas och duschas och duschas. Inte alls kul - men egentligen var det värt det. för jag hade haft
jättemysigt.
Mollie var inte alls lika bitchig idag. (Fast egentligen var det igår, tisdag, som vi träffades, som vanligt kommer
jag och matte inte i säng förrän datumgränsen passerats.)
I skogen går det inte att fota nu, inte nåt som rör sig. Trots att mattes kamera är riktigt bra. Egentligen. Men en
del bilder får ni i alla fall, som synes fick blixten hjälpa till för det mesta. Och när den inte gjorde det blev det
suddigt. Ni skulle bara se dom som matte kasserat...

Vet inte vad jag ska göra i morgon (dvs idag), men nåt blir det väl i alla fall! Men NU ska jag sova! Natti natti!

5 december
Bortkopplad
Jag och matte kommer att vara avstängda från våra sidor minst ett par dygn, fr.o.m. idag lördag klockan 6.
Surftown ska jobba! Hoppas vi kommer att känna igen oss efteråt.
Jag har passat huset massa timmar idag. Matte har varit på IKEA, jag är säker på att allt skulle ha gått
MYCKET bättre om jag fått var med!
Då hade hon t.ex. alldeles säkert köpt det där runda soffbordet som hon nu var rädd för var för lågt. Det hade
ju precis lagom höjd har jag förstått!!! Jag skulle verkligen ha gillat det. Perfekt jappehöjd!! Och SOM hon har
letat efter ett runt soffbord förut - och så KÖPER hon det inte!!
Dom sålde korv där också. På IKEA.
Jag har fått ett grisöra som kompensation för lång väntan (matte var inte BARA på IKEA och hon var borta
nästan sju timmar) men jag tycker knappast att det kompenserar. Det tycker egentligen inte matte heller, för så
länge ska jag inte behöva passa huset säger hon.
Hoppas det var sista gången.
I kväll har jag mest slappat. Matte har läst en bok som en granne kom och ville att hon skulle läsa. Och så har
hon nog ångrat det där bordet... rätt åt henne!!!
Natti! Vi ses om ett par dar!

3 december
Det bidde rött igen
Kändes inget vidare med en blå blogg längre, tyckte jag och matte. Inte så här i adventstider. Så den fick bli
röd igen. Det var lätt att ändra.
Och nåt mer har jag egentligen inte att säga.
Inga bilder. Jag ligger i min Bia och matte fladdrar fram och tillbaks mellan datorn och teven, och efter femtielva

spring har jag slutat följa med! Jag stannar i Bian.
Mitt gamla sovtäcke som ligger på golvet bryr jag mig inte så mycket om längre! Jag har lagt ett ben på det, för
att det inte ska känna sig alldeles ensamt, men själv väljer jag andra platser. Gillar att ligga framför kaminen
ibland, och kanske på nya mattan i vardagsrummet.
Matte tänker pensionera gamla täcket, säger hon. Kanske stifta upp det som "innerdörr" till källaren.
Hon tänker titta på Debatt för ovanligheters skull. Men just nu jämför Sverker olika hockeyklubbor. Så matte
stannar kvar vid datorn. Just hockeyklubbor är inte så aktuellt för henne.
Och jag sover vidare i min helt underbara Bia!!

2 december
Skojig grön box
Efter mattes cirkus när hon letade efter sina glasögon (skriver hon om hos sej) blev bilen äntligen skrapad. Det
tog lång tid, matte muttrade om isbark. Jag insisterade på att få följa med när hon skrapat färdigt. Det fick jag,
men så särskilt skoj blev det inte - jag passade bilen när hon handlade!!
Titta Luddes husse! Hon har inte varit i Trosa, bara i Gnesta (bl.a. för att köpa en flaska glögg men framförallt
för att posta en kamera). Vid en inspirationssväng genom lokalen kände hon igen den där illgröna boxen som
nu står på fönsterbänken i mitt kök.

Joorå, hon har smakat också. Gott, men vad i all världen ska man äta för mat till, undrar hon. Fast förresten
mat - det behövs väl ingen mat! Det är ju gott ändå. Säjer hon och hämtar sig ett glas till...
Fortsätter hon som hon börjat ska ni veta allihop att jag nog får gå på en ensam prommis i kväll! Vems fel i så
fall? - Säjer ingenting jag, men det måste väl vara dens som har inspirerat henne?
(Ingen fara säjer hon, hon ska spara resten i boxen till nåt annat tillfälle. Skönt, jag började nästan bli orolig...)
Och nu ska hon bara skicka upp det här i rymden, och sen BLIR det prommis. Klart väder, kallt, vit frost - och
över alltihopa skiner fru Luna! Hon är nästan full! Jaja, nån ska väl vara det också, säjer matte och tömmer sitt
andra glas.

1 december
Ja´ flytt int...
Mollie kom idag! Jag anade att nåt var på gång långt innan det var dags. Stressade matte genom att var och
varannan minut tala om för henne att hon måste öppna dörren, för det fanns nån därutanför.
Det fanns det inte. Men efter ett par timmar så visade det sig ju att jag hade haft rätt hela tiden!!!

Vi gick till sjön, Mollies matte blev blöt om fötterna nästan med detsamma, så vi gick bara till sjön och vände.
Jag fick i alla fall bada. Många gånger.

Men Mollie var inge kul alls! Inte ville hon busa och leka, och inte ville hon ens snacka lite. Fast jag verkligen
försökte. Jag fjäskade och gjorde mig till så att både min och Mollies matte skrattade åt mej. Inte snällt! Till slut
blev jag sur och talade om för Mollie att hon var en riktig surpuppa!

Jag roade mig själv, badade massor och fixade till fina rull i gräset. Sen gick vi hem och åt lunch. Väldigt god
mat sa Mollies matte som hotade med att spricka - men hon åt själv, matte tvingade inte alls i henne nån mat!
Men Mollie fick vara bunden!!! Hon morrade åt mig, och var hur bitchig som helst!! Hennes matte skämdes.
Men min matte bad vackert att Mollie skulle få vara lös, trodde att hon skulle vara mindre argsint då. Vill ni se
en äkta surpuppa - så här ser en sån ut!!

TUR att hon i alla fall kom idag, så att jag slapp flytta ihop med henne nånstans! Fast - jag vet ju precis hur
det blir! Nästa gång vi ses är jag lika kär i henne igen, och KANSKE hon är på bättre humör då? Hon har visst
just slutat med nåt jobbigt som jag inte riktigt förstår. Nästa vecka är hon kanske min lilla gulliga tjej igen?
Men som sagt idag morrade hon stup i kvarten och bet i min päls och hade ofta munnen full av den (tur att jag
har att ta av). Nästan så att jag tyckte det var rätt åt henne att hon skulle åka direkt från mig till Animalen och
få sina klor klippta! Det är det absolut värsta hon vet!!

Susanne - du kan gott åka iväg nu och ta din surtjej med dej!!! Och se till att hon är på bättre humör
när vi ses i nästa vecka!!!
När dom hade åkt fick jag ett grisöra av matte. Det kunde jag behöva som plåster på såren, sa hon. Tyckte jag
också! Skitmollie! Men hon är min tjej och fästmö i alla fall. Och nästa gång kanske vi pussas igen!

