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

Kontakt  Gästbokk

Arkiv 13
Kaspers nästan-blogg,  mars – april 2010
 
ag 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.)

30 april
Liten och stor eld
Vi eldade dagen före valborgsmässoafton. På tomten. Vi har eldat upp allt riset från två stora
granar och en björk, det där som blev när dom tog ner träden i vintras. Ett par dar efter jul.

Matte räfsade ihop en massa smått "krate", och titta vad som kom fram! En snöhög till! Det
hade blivit som en liten isstack under en massa sågspån. Nu är den förstås också borta.

Sen kom grannen "farbror Sven" och hjälpte till att släpa ris och elda. han behövde vila ibland,
och det behövde matte också. Jag fick minsann inte alls vara med ute, det kunde flyga gnistor

på mej, sa matte. Hrm - skulle väl inte flyga mer på mej än på henne! 

http://www.berlof.se/
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Blev inte en så stor eld, och det var nog bra eftersom det fanns både buskar och en elledning
ganska nära. Men en massa ris släpade dom dit, dom höll på jättelänge och eldade, förresten

så fikade dom också, och det pyrde fortfarande i askhögen dagen efter. Matte luktade böckling.
Ganska gott, faktiskt.

Sedan blev det valborgsmässoafton. 
Först åkte vi och köpte jord, och en vacker blomma att ge bort. 

Sen städade matte min bil. 
Gissa om det behövdes! Just det ja, det gjorde det! 

Men det utvändiga får vänta ett par dagar.

 

Sen skulle vi åka iväg och se på en större eld - men i år vägrade jag att åka till vännerna i
Mariefred! Det var så fruktansvärt hemskt förra året, jag var ju övertygad om att både min och

mattes sista stund var kommen. Har nog aldrig varit så rädd!

Först hälsade vi på hos andra vänner och åt middag, men då hade matte glömt kameran i bilen
och orkade inte gå och hämta den. På hemvägen, vid 10-tiden, stannade vi till vid den här

stora brasan! Jag skötte mig exemplariskt, sa matte. Det är inte så ofta hon har anledning att
säga det när vi är ute bland folk (om nu sanningen ska fram). 



Sen åkte vi hem och jag placerade matte vid datorn. Själv är jag väldigt trött. Men inte så
hungrig, eftersom jag fått smaka på både det ena och det andra. Fick nåt smarrigt godis av

matte också att äta i bilen. 
En bra dag!

 

28 april
Första riktiga baddagen
Som sagt - igår kom Mollie. Äntligen. Härligt tänkte jag, nu ska vi gå ner till sjön och bada! Hon
lärde sig ju förra sommaren att det i alla fall inte är farligt att doppa tassarna. Alla fyra. När
sommaren tog slut hade hon till och med vågat doppa magen! Och springa lite i vattnet. Men
titta nu!!!!

Kom nu din fegis - du kan väl åtminstone nästan-doppa en tass!!!!

Kan säga att så mycket roligare än så blev inte Mollie! Hon till och med sprang iväg när jag
kom upp och ruskade av mig vattnet! Ville inte ens få en DROPPE på sig!

 Vi tittade en stund på dom här kamraterna - dom trodde visst att dom var sjöfåglar.



Här TRODDE jag att Mollsan skulle hamna i spa´t...

... men det gjorde hon naturligtvis inte. Hon gjorde värsta tvärniten!!!!

Jag kan verkligen simma, och gör det gärna men bara nära land. Fast allra kuligast är att rejsa
runt där jag åtminstone nästan-bottnar! Några stilstudier från en härlig stund.



Slutbadat, sa matte, och ropade!



Jag badade MASSOR av gånger, på flera olika ställen utefter sjön. Kallt? Inte då! För mig är
det sommar! Som ni märker, idag hade jag inte stor glädje av Mollie. Och vet ni mera - när vi
efter en och en halv timme gick hem för att äta lunch, då SOMNADE hon! Hon till och med
snarkade! Tyckte tydligen att det varit väldigt jobbigt att se mig hålla igång. 
Tjejer som snarkar - okej om det är Mollie! Vist är hon himla trist ibland, men jag hoppas ju på
ett soligare humör nästa gång. Då får jag nog massa pussar, tror jag. Kanske... Ifall jag inte
blöter ner mig...

 

27 april
Mollie kom idag - bilder kommer i morgon! 
I dag kom Mollie! Och hennes matte. Äntligen. Jag hade hoppats att hon fortfarande skulle ha
luktat så där spännande, Mollie alltså, men det gjorde hon inte. Jag badade, Mollie beundrade.
Matte har några bilder, men jag visar dom inte förrän i morgon. Min sekreterare är lite för trött,
det är förresten jag också efter en intensiv dag.

Matte köpte en sovdyna åt mig i går. Hon tyckte att det inte såg så väldigt skönt ut på bara mitt
sovtäcke, trots att jag ju brukar gå in i sovrummet och lägga mig på det ganska ofta. Jag gillar
inte förändringar - alltså gick jag och la mig bredvid dynan, och blängde på matte. Hon fattade.
Tog fram gamla sovtäcket och la det ovanpå dynan!



Bra, sa jag och la mig genast ovanpå det och somnade. Man blir trött efter en dag med
promenader och Mollie!

I morgon kommer badbilderna! 
(Matte hälsar och säger att hon inte har slutat skriva Dagsländor, bara tagit en paus. Men hon
återkommer kanske redan i morgon.)
 

26 april
Sanslöst kass matte
Titta här! Knasiga matte ville fotografera sista snön på våran tomt. Bilden tog hon i går morse,
på eftermiddagen var den borta.

Konstigt med snö - jag är alltså fotograferad bredvid resterna av DEN HÄR högen! 
Ni ser kanske mattes lilla fjompiga pil.

 

Men nu till det där sanslösa.

Ni har ju själva sett en sån usel sekreterare hon är. Och nu ska jag berätta! Det där årsmötet
hon skulle sekretera på i lördags, hon åkte dit med nyaste grannen (matte har tidigare skrivit
om en grekiskfödd kvinna som mitt i värsta vintern köpte ett hus i mitt område för att flytta hit
och bli fastboende). Jag fick förstås stanna hemma.



Väldigt kort årsmöte tyckte jag, för matte var hemma igen efter drygt tre kvart. Hon rusade in,
grep tag i en kasse och så iväg ut igen! "Kommer snart tillbaka", sa hon. För andra gången..

Hon hade glömt att ta med sig lottring och en massa chokladaskar som hon hade köpt! Det
kom hon inte på förrän snälla grannen hade parkerat bilen där årsmötet skulle vara. Matte
hejdade en annan årsmötesdeltagare, bad honom hälsa och säga att hon blev sen eftersom
hon måste åka hem ett ärende... Sen slängde hon sig in i bilen igen (klättrade upp i den) och
snälla grannen körde tillbaks hem för att hämta all chokladen...

Trevliga nyaste grannen har en taxirörelse! Hon har kört taxi i Stockholm i över 20 år! 
Hon hade en STOR bil. Och STARK.
Det gick FORT! Hon flög över gropar och lerpölar, det gick väldigt fort på asfalten också,
nytvättade svarta bilen blev alldeles grå, men matte var tillbaks bara en kvart efter mötets
öppnande!  Och grannen tyckte att alltihop var roligt!!! (Fast hon brukar vara mera rädd om sitt
körkort, sa hon.) Och ordföranden hade fördröjt det hela tills matte kom - för han ville att just
hon skulle föra protokollet! Knepig människa. Som jag ser det lider han allvarligt av bristande
omdömesförmåga.

Har jag en sanslös matte, eller har jag en sanslös matte....

Men i går var det skoj. Massa människor kom och gick, justerade protokoll, lämnade papper,
ville ha papper osv. Sånt gillar jag.

Dagens prommis blev ganska kort, vi har fixat på våran altan. Så nu kan vi äta frukost där om
vi vill! Och fika! Och äta lunch. Kanske far vi strax iväg och köper en massa blommor - vad nu
det ska vara bra för! Massa köttbullar vore mycket, mycket bättre!

24 april
Vill bara säga...
... att min sekreterare har haft och har en massa saker för sig just nu. Hon blir strax hämtad till
ett årsmöte - som hon hoppas inte ska bli lika tumultartat som förra året. Hon valdes till
sekreterare då, och blir det förmodligen detta år också.

Dom har med andra ord ingen aaaning om hur usel hon i själva verket är på den sysslan!

Om fyra minuter ger hon sig iväg - hoppas jag hinner ladda upp detta!
 

21 april

NEJ!!! Se det snöar... :-(
När när man måste ut i väder som ser ut så här...

 

... då snabbar man sig på att göra det man måste.! 



Sen lägger man sig nedanför mattes stol i ställningen "mage upp". Och då blir man
magegosad! 

Det var i stort sett min dag. Förutom att vi gav oss ut på en gemensam promenad medan
blötsnön 
landade i drivor på oss! Näej, gillar inte det här... 
 

20 april
Highlights
Bra dag - fast egentligen handlar det om dagen igår. Men då vägrade YouTube att ta emot
mej. Men idag hade dom ändrat sej, om än ganska motvilligt, så här ser ni dagens bästa
stunder. Isen är borta på min sjö! Helt och hållet, nu börjar bästa tiden!
http://www.youtube.com/watch?v=SlhS9d1uiQM

http://www.youtube.com/watch?v=SlhS9d1uiQM


Behöver jag säga att jag badade många gånger! Men kameran bara dog när matte skulle ta
fler bilder.  Hon laddade batteriet när vi kom hem, så här får ni se en film på dagens andra
highlight. 
http://www.youtube.com/watch?v=cm3djMnCLpo&NR=1

Mollie skulle ha kommit och hälsat på mej idag, men det gör hon inte. Hon luktar för gott. säger
hennes matte. Så idag går antagligen dagen helt i saknadens tecken. Skrotmattar!!!!
 

18 april
Pipande mage
Matte och jag är inte överens. Det finns hur mycket gottigt och spännande som helst ute i
naturen! Jag äter, och smaskar, trots mattes protester. Det är därför, säger hon, som det kurrar
och låter i min mage. Hon anar det värsta inför natten. Kan bli som i går.

Jag tyckte det var rätt kul, jag blev utsläppt flera gånger! Och bara en enda gång hamnade nåt
som inte borde ha hamnat där, på en matta. Vaddå, jag valde ju den mattan som bara var att
stoppa in i tvättmaskinen!!!

Jag har inte bestämt mig än, om matte ska få sova ostört i natt. Men jag tror inte det...

18 april
Skitkonkurrens...
Egentligen är det fortfarande 17 april, tycker jag. En rätt trist dag, fortfarande för mycket is på
min sjö och en matte som sysslar med en massa tråksaker inomhus. Fast det är klart, ett par
prommisar blev det ju förstås. Och matte tror att isen försvinner i morgon.


http://www.youtube.com/watch?v=cm3djMnCLpo&NR=1



Här tävlar jag med älgen! En mycket större hög har han gjort en bit ifrån, den här kanske är
kalvens? Hur som helst, så tyckte jag att högen behövde lite sällskap. Så det får bli en skitbild
i dag.

Förresten så har jag nu både tussilago, blåsippor och vitsippor på min tomt! Våren rusar
verkligen på, trots att det inte är så varmt och skönt, i varje fall inte idag. Och jag har fått min
första fästing för i år.

 16 april
Årets badpremiär! 
Äntligen! Eftersom dom där översvämningarna (bilder m.m. hos matte) har underminerat vägen
nu så att det blivit en stor krater i vägen som kan skymtas under vattnet, så åkte vi en annan,
längre väg hem. Matte hade faktiskt kameran med sig, och vi stannade vid en sjö som vi
brukar hälsa på hos ibland. Tänk, vid stranden så var isen borta!

Funderar - ska - ska inte? Minns knappt hur det var. Jag är ju mest van vid snöbad nu.

Jag klev inte i. Inte först. Men ju mer vatten jag såg, desto bättre mindes jag! 
Klart jag måste prova och uppliva gamla minnen.



Inget bad utan rejäl rull!

Ska väl synas att man varit med om nåt...



Ett sista sjöplask.

Fast i morgon vill jag gärna gå till min egen sjö och kolla läget. Matte plockade förresten bort
sju fästingar på Petrus idag!!!!! Jag har inte fått någon än. Jag hatar dom! Petrus verkar inte
ens känna när matte rycker bort dom, jag rycker till och piper rejält och undrar om matte tänker
ta livet av mig... Det är ju urläskigt!!!!!!!!

Förresten har jag träffat en samojed också, häromdan, han såg precis ut som jag fast var
mycket större. Näe, matte hade inte kameran med sig. Skrotamatte!

14 april
Hihihi... barrfria granen levererad av Sigge
Minns ni budgivningen på Sigges fina, garanterat barrningsfina gran förra året? Jag vann ju!
Och han levererade ända till dörren! Här kom han med den...

... och så här ser den ut i dag! Den har nästan tinat fram, ligger delvis kvar under tomtens sista
snöhög! Alldeles vid förstubron, så att alla gäster och besökare ska se den ordentligt!

http://svamphunden.bloggagratis.se/2009/12/28/2339608-levererat-julgranen-till-kasper/


Jag är mycket stolt över den, Den måste behandlas försiktigt, eftersom Sigges matte fick lov att
laga den lite, för den hade gått av på mitten. I värsta fall, dvs om takrassnön skulle ha sabbat
lagningen, ska min matte bättra på den, säger hon.

I jul planerar jag att sätta upp ljusslingan i min gran i stället för i mattes törnrosbuske!

I övrigt är det bara att konstatera att matte för närvarande tycks nästan mer intresserad av
blåsippor än av mej!!! 

 

MATTE!!!! Jag vill att vi ska ta en rejäl promenad!!!!! BLI alldeles bra i ryggen NU, på en
gång!!!! 



Matte säger att vi SKA ta den där promenaden, åtminstone en liiiiten promenad, upp till
brevlådorna. För i våran låda ligger det visst nånting som ska vara extra bra för mattes rygg. 

12 april
Hyfsad dag
Har haft några riktigt bra dagar, trots att det blir dåligt med prommisar. Matte har t.ex. den
konstiga idén att en del gäster kommer främst för att träffa henne och inte mej. Rätt bra, för då
brukar hon ge mig ett präktigt och smarrigt fryst märgben. Det måste vara märgben, tuggisar
funkar inte. Och då har jag ju inte tid med mer än en snabbhälsning innan jag måste ägna mig
hundraprocentigt åt mitt nya ben.

Det tar faktiskt ganska lång tid, för jag är en noggrann hund. När det gäller märgben. Och inte
förrän benet är nästan färdigbearbetat låter jag det komma i närheten av gästerna. Tills dess
håller jag mig för mig själv i ett eget rum. Så att dom inte ska få för sig att försöka sno
gottigheten.

Eftersom matte är en sån enveten åsna så är hennes rygg inte bra än, men i alla fall mycket
bättre. (I dag lyfte hon själv in sommardäcken i bilen - i stället för att be om hjälp. En
förbipasserande granne skällde ut henne, men han kom ju för sent, däcken låg redan i bilen.
"Men du lastar åtminstone inte ut vinterdäcken själv", sa han, "jag kommer förbi i morgon
eftermiddag.")

I morgon skulle Mollie ha kommit - men det gör hon inte. Hon luktar väldans gott, inte för att
det gör mig något, men hennes matte törs inte ha henne lös och då blir det inget roligt här.
Förresten klarar inte mattes rygg långa promenader (men att lyfta däck, DET klarar den...finns
INGEN som är sämre på prioriteringar än hon!!!)

Jag och matte har i alla fall varit ute länge på tomten i solen idag. Blåsipporna blommar, matte
visar bild!

Jag sprang och sprang och nosade och nosade, matte satt mest på en stol.





Förresten, när matte visar blåsippsbild så kan väl jag visa en hasselbild. Den här är från förra
året, men precis så här ser det ut i år också. I varje fall om ett par dar. Hasseln och
blåsipporna blommar samtidigt, det där lilla röda längst ut på kvisten är honblomman. Ute i
naturen får man titta noga, om man ska hitta den. Och riktigt röd och utslagen är den bara
några få dagar.

6 april
Trist matte men påsken var mysig
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Matte har världens ryggskott! Hon är envis som en åsna! Hon ser inte klok ut när hon reser
sig, när hon rör sig, när hon lägger sig... Och ni skulle se henne ta sig in i och ut ur bilen...

Kameran har hon totalt glömt bort. Hon upptäckte att den låg i fickan när vi såg en massa
fåglar, och tog en bild genom fönstret. Dom flesta hade siesta.

Det fanns en liten bit öppet vatten i den där sjön, men vi satt ju i bilen allihop, jag också.
Ojojoj, så jag längtar att få bada! 

Jag har i alla fall fått en massa gottig mat i påsk. Jag har fått busa också. Men inte med fåniga
matte, som mest bara ojar sig... Vore ju kul om det så småningom kunde bli folk av henne
igen. Det blir det, säger hon. I morgon onsdag ska hon ge sig ut i bil  - och då ska jag passa
huset. Men hon har lovat mig ett nytt märgben, och det är ju det bästa jag vet. 
 

2 april
Också en biltur
Tråkdag idag, men spännande i går. Vi var ute på en biltur, jag och matte. Sånt gillar jag. Men
INTE när hon ger sig in på skogsvägar där bara en traktor åkt. Blev rena lervällingen. (Ni kan
läsa mer hos matte.)
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Vi såg tranor. och vi såg översvämningar. (Kolla hos matte.) Och så såg vi dom här kossorna
som matte tycker är så mysiga. Det är vår för dom också, dom håller på att fälla vinterpälsen.

(Sigge, det är inte bara du som har "ett upp och ett i minne", Det finns svarta "kossor Mura" 
som har det likadant, med sina horn! Jättecharmigt!)



Matte har ätit upp det mesta påskgodiset som hon skulle bjuda på. Chokladskumbananer (just
dom hade hon absolut inte tänkt bjuda på, säger hon!), hallon och lakritsbåtar (inga andra än

hon som gillar dom, säger hon) och alla geléhallon. (Gick av bara farten.) Men - och det är det
värsta - hon har ätit upp dom här också, dom som inte gick åt till påskkäringarna! (Stackars

eventuell eftersläntrare som kommer i morgon...).

Och så har vi översvämning på gårdsplanen. Där spaar jag INTE, för DÄR ska det faktiskt inte
vara något vatten! Det var bara okej när jag var valping oh inte begrep bättre. Ser inte klokt ut
nu, det blir mycket att städa här! Det får matte göra själv! JAG ägnar mig så mycket som
möjligt åt att ta ut mesta möjliga nöje av snön, för snart är den ju borta!



Nu ska ni ha det riktigt mysigt i påsk, alla mina vänner! Jag har grisöra som väntar, och en del
annat gottigt också. Jag kommer inte att kunna blogga på ett par-tre dar, för min "mostra"
kommer hit och hon ska bo här där datorn finns. Tur att jag och matte hann flytta ut och tillbaka
till vårt riktiga sovrum. Det gillar jag att vi gjorde. För nu har jag börjat hoppa upp till matte i
sängen varenda morgon igen, och det är som det ska vara, tycker jag. Det tycker visst hon
också, om jag nu tyder tecknen rätt (klart att jag gör... )

mars
Äntligen, äntligen, äntligen! 
Äntligen skjutsade matte mig till Mollie! Sannerligen på tiden! härligt på alla sätt, för där var
mindre snö än hemma hos mig, vi kunde gå i skogen! Vi hittade en liten sjö också, men mest
passar jag på att ta ut det sista ur alla snö. Plöjde mig fram och rullade så mycket jag orkade.
Och jag är väldigt stark... 

Här är lilla sjön. 




Och här ett par andra bilder från idag.



Dessutom är det så att Mollie är usel på att gnaga rent sina ben! Inte sina egna alltså, utan
sina märgben. Jag har alltid ett väldigt schå när jag är där. Det gäller att ligga i... 

29 mars
Lyckad flytt 
Jag och matte klarade flytten in i nygamla sovrummet riktigt bra! Hon sov gott, och jag sov
gott. Och hennes rygg mådde bra av att återvända till den "riktiga" sängen. Den är lägre också,
och när jag la mig på sängmattan ägnade hon sig länge åt att "gosa mage" på mig. Väldigt
mysigt! Jag övervägde till och med att hoppa upp till henne i sängen, men avstod.

Sen flyttade jag mig till sovtäcket. Där låg jag hela natten. Bian är bra, och där ligger jag och
sover nu på kvällen, men på dan väljer jag hellre andra ställen att ligga på.

Så jag får nog ingen ny bia i brådrasket. Matte säger att hon ska studera mig och mitt
beteende ett tag först! Kan hon ju roa sig med.

Förresten så har mina katter bestämt sig för att sova i olika rum. Maxi har valt mattes säng i
riktiga sovrummet. Bra, då kommer vi ju att sova tillsammans i natt. Om han nu inte kräver att
bli utsläppt, förstås.

I övrigt bara en tråkdag. Vi hade ett par fikagäster här, men det tyckte jag inte var så kul. Dom
blev visst lite allergiska av mej.

Det tror jag inte på - det var säkert matte dom blev allergiska av. Kanske dom bara ville vara
lite finkänsliga och inte säga att det var på grund av henne som deras ögon blev röda och
näsorna kliade. Ville väl inte såra henne, eftersom det var hon och inte jag som bjöd på fika...

Men det braiga med dom var att jag fick ett grisöra för att jag skulle hålla mig lugn. 

NU fattar jag - det var förstås GRISÖRAT som var allergiska mot!!!! Så både jag, katterna och
matte var ju helt oskyldiga. Känns bra. Eller också var det avundsjukan som kliade på dom, för
jag var väldigt noga med att grisörat var mitt och att dom skulle akta sig för att försöka norpa
det.

PS. Nu har jag förresten just övergett bian och lagt mig på mattes fötter i stället!

28 mars
Oh, så svårt... 
Matte lever med ett dilemma - hon tror att det är mitt, men det är det inte alls, det är hennes!
Ni minns kanske att vi stängde av sovrummet i höstas, när det var så kallt. Och sen blev det
bara kallare och kallare, matte trivdes jättebra att sova i gästsängen, och jag fick ju min nya bia
där, nedanför mattes säng. Gamla sovrummet blev rummet där allt bara slängdes in. Hur
ogästvänligt som helst.
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Men nu är det fint där igen. Dörren är öppen och där är både städat och varmt. Och mitt
sovtäcke la matte där det legat tidigare. Jag gillar ju min bia på kontoret så jättemycket - men
jag provade allt mitt gamla sovtäcke ändå. Flera gånger. Rätt mysigt faktiskt.

Det är här mattes dilemma finns. Ska hon flytta in bian i sovrummet? Och kanske lägga
sovtäcket i gästrummet/kontoret? Vilket vill jag helst? Hon ser väldigt bekymrad ut ibland. Vill
ju att jag ska trivas och ha det bra.

Sanningen att säga så bryr jag mig inte särskilt om vilket. Vad mig anbelangar kan hon
förresten gott köpa en bia till, och då är ju problemet ur världen! Bara hon inte kommer
stickandes med nån av dom där andra gamla korgarna som jag konsekvent har ratat!

Här ligger jag på mitt gamla sovtäcke i nygamla sovrummet.

I natt ska vi sova där för första gången i år! En gäst kommer att behöva gästsängen i påsk.
(Jag TROR nog att matte kommer att köpa en bia till åt mig! Men då måste hon möblera om
lite, för den kan ju inte stå framför byrån för då kan inte matte dra ut nedersta byrålådan. Och
då har hon kanske inte tillräckligt med kläder att ta på sig, och då kommer hon att frysa och då
blir hon så otrevlig att ha att göra med och då kommer jag att önska att hon inte hade brytt sig
om att köpa den där nya bian...

Kanske det faktiskt är så att BÅDE jag och matte har ett dilemma?

Det här blir svårt!! 
 

23 mars
Här snackar vi VERKLIGEN skitmatte...
... för hon körde inte mig till Mollie idag. Hon vägrade! Sa att hon inte hade sovit alls i natt, att
hon kände sig mosig och hade ont i huvudet och antagligen i halsen också. Jag däremot
mådde inte ett dugg dåligt! Hon kunde ha kört mig och sen gått och lagt sig i bilen och sovit
eller nåt sånt. Fast hon hade nog fått låna en säng av Mollies matte.

Och jag som har nyklippta klor och tassar som jag hade tänkt visa upp!

Jag gjorde mig till så mycket jag kunde, bönade och bad... hjälpte inte ett skvatt!

Här är urtrist. 
Petrus sover...



Filip sover...

Matte ser ut som om hon sover...

... men jag sover inte. Inte alls. Varför är alla så trista hemma hos mej? 
Tala om - säger matte - att klockan faktiskt är halv tolv på natten! Det är tillåtet att sova då!

Men varför, oh varför, fick jag inte träffa Mollie... 



22 mars
Vi är jättetrötta nu!
Matte är helt "färdig", säger hon, och jag ligger helt utslagen här vid hennes fötter. Orkar inte
ens flytta mig till bian! Ca 1,5 meter. Så då förstår ni hur vi har det hos oss.

Orkar inte skriva, orkar inte titta runt och läsa hos er, mina kompisar! Hoppas på i morgon.

Matte har jobbat. Och så har hon suttit i möte, och så har hon suttit vid datorn och slitit sitt hår.
Sånt blir man tydligen väldigt trött av, en speciell trötthet verkar det som, som till och med har
smittat av sig på mig! Kan aldrig vara nyttigt att slita hår!!!!!

Är kanske lika obehagligt som när nån sliter i ens päls?

Till råga på allt är det kallt igen, och idag har det snöat!

Fast i morgon är jag pigg och glad igen, och det tror jag att matte också är. Men nu måste vi
gå till sängs, båda två!

8 mars
Vårstädning...
Jag behövde städas upp, sa matte! (Ska HON säga...!!!) 
Men egentligen hade hon väl rätt. Sen fick jag ett grisöra som tack för gott uppförande. Först
kloklipp, sen tass-ans. Här ser ni före - och efter.



Och nu ska vi gå ut och visa upp mig på bygden. Dvs vi ska gå upp till brevlådorna och hämta
posten.

17 mars
Gosesugen Maxi
Matte har pussat en massa på mej idag, för jag ville sitta i hennes knä! En verklig innovation,
för sånt gillar jag inte annars. I går pussades Mollie alldeles väldigt, i dag matte och i kväll har
jag och Maxi haft en riktig mysstund, när matte satt vid datorn. Vi pussades också. Jag till och
med struntade i kameran, inte först, men sen...





Det är gott att ha en egen katt. Och jag har ju till och med tre. 
Matte, hon tänker bara på loggs och snö och sånt hos sej. Vore mycket bättre om hon ägnade
sig åt  oss i stället.

16 mars
Gosesugen Mollie
Som vanligt när Mollie ska komma så VET jag det i förväg. Matte tror det beror på nåt sjätte
eller sjunde eller åttonde sinne, men jag ser ju när hon börjar förbereda lunch en stund efter
att hon har klivit ur sängen! Om jag inte SER det så känner jag det på doften! 

När Mollie kommer blir det långpromenad, och när vi kommer hem är tvåbeningarna
vrålhungriga och då ska lunchen vara färdig på stört!

Kan rapportera att Mollies bil inte demolerades, inte hamnade i diket och inte gick sönder och
behövde bärgas (däremot hamnade min favvisgranne helt på tvären i backen...) 

Mollies bil stannade självklart uppe vid bommen. 

Matte är glad att hon inte hade några bekymmer med backen när hon så småningom for iväg
och hämtade hem en massa mera värmeloggs. Bra däck och "sidohållning" på vägen

fungerade.

Några bilder från min och Mollies dag.
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Ute har jag väldigt mycket att bestyra, så då har jag inte så väldigt mycket tid för Mollie...
... men när vi kommer in, då busar vi, och förstås så pussas vi också, väldigt mycket! 



Här tycker jag nästan att Mollie börjar kräva lite FÖR många pussar! 
"Äsch, kom igen nu, Kasper!" säger hon! 

Och det är ju klart att jag gjorde! Hon är ju faktiskt väldigt, väldigt go´... 



Och sen blev jag så trött, så trött, tror att jag sov hela tiden när matte for iväg och hämtade
hem värmeloggs.

15 mars
Mollie kommer i morgon IGEN! 
Mollies matte ringde för ett par timmar sen och berättade att det var så halt hos henne att man
inte kunde gå nånstans! Men att hon trodde att skogsvägen där bilden i mitt inlägg från igår tog
nog inte skulle vara så isig, för där kör ju nästan ingen.  Så kunde inte hon och Mollie få
komma till oss och hälsa på, i stället för att vi kom till dom.

Jovisst, sa matte (och började fundera på vad hon hade i kylskåpet som kunde bli till lunch).
Och sen började hon och jag hoppas fndera och hoppas på att resan hit skulle gå utan
komplikationer den här gången... Matte börjar redan bli lite orolig!

Men jag blir ju bara lycklig, Min Mollie kommer hit i morgon! Hurraaa!!!!

Och idag har jag sparkat mig fram OVANPÅ snön! Konstigt, jag sjönk inte ner ett enda dugg!!
(Men det gjorde matte...) 

Undrar om Mollie sjunker, i morgon? Och hennes matte? Äsch, dom tvåbenta tråkisarna
kommer säkert bara att hålla sig på vägen.

PS. Matte råkade förresten titta på hur det såg ut på min nästan-blogg den 16 mars förra året.



Hihihi, titta gärna!

14 mars
Försummad!! 
Matte + Datorn = sant! Tyvärr! Hon säjer att jag är mycket, mycket viktigare, men när man ser
vem/vad hon ägnar mest tid just nu, då kan man ju börja undra. Dessutom är det ju jag som
får mejl från Adobe om förmåner, uppdateringar, tips och sånt! Hon får faktiskt skärpa sig!!!!!!

Vi kom t.ex. inte ut på promenad förrän det blivit rejäl eftermiddag!! Det ser ni på skuggan! Vi
tyckte att vi skulle vara med på bilden båda två, jag och matte. Men det var väldigt så långa

ben hon fick...

Där jag sitter på bilden brukar vi gå ner i skogen. Det går inte nu. 
 

Förra året vid den här tiden gick det alldeles utmärkt! Som ni ser!

Jag fick åtminstone en jättesmarrig tuggis tidigare i kväll. 



 

Hur som helst så är jag jättetrött nu! 
Natti!!

12 mars
Etablerad personlighet
Matte hade glömt mitt lösenord - slarvigt, tar hon inte mina angelägenheter på allvar!!?? (Ni
såg kanske hos matte att jag blivit stolt programinnehavare hos Adobe. Dessvärre gav hon mig
ett konstigt efternamn som jag inte känner igen, och placerade mig dessutom på
Drottninggatan i Stockholm...)

I dag fick jag mejl! Från Adobe, till kasperhunden@telia.com

Bästa Kasper Andersson,

Återställ ditt lösenord genom att klicka på länken nedan eller klistra in den i ett
redan öppet webbläsarfönster.

På den webbsida som öppnas får du vidare anvisningar.

https://www.adobe.com/cfusione/enscript/ceu?k=3ADFAG0A1-9EF5-B0A7-
A469DEB1F30&loc=en

Matte ändrade lite i länken, för att inte någon som inte är min kompis också ska läsa här och
försöka stjäla mitt lösenord... (Förresten så är det ingen idé längre att använda den där e-
postadressen heller.)

Nu funderar jag - vill jag verkligen vara medlem eller nåt hos dom där Adobe? Nä, jag tror jag
struntar! Men det var i alla fall roligt att dom ansåg mig vara mer seriös och
förtroendeingivande än matte, eftersom jag fick ladda ner programmet men inte hon!
Där fick hon, hihihi...

11 mars
Tråkmatte - och Mollies märkliga hemfärd
Jag lever, vi har hälsan, men matte har haft och har så väldigt mycket att göra! Helt onödiga
saker - men inte BARA förstås. Titta på hennes Dagsländor, så ser ni att hon fick lov att ta mig
till hjälp för att få till det! Så nu är det JAG som basar över ett nytt program för nästan 5000
kronor! Så kan det gå!

I dag har det hänt mycket mer, men bara totalt onödiga saker.

Jag har träffat Mollie häromdagen, hon kom. Jag VISSTE det, stod så här vid dörren och
väntade åtminstone en kvart!! 
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Vi hade skoj, ni får se en liten film från hur vi kan busa inomhus ibland! Den blev VÄLDIGT
liten eftersom Mollies matte pratade i mitten av filmen - om något helt annat som inte hörde hit
alls! Så matte klippte bort det.
http://www.youtube.com/watch?v=sPu7xJrpsbM

Klart Mollie måste undersöka min bia, jag hade ju ätit smaskigt gottigt där några timmar
tidigare. Hon är VÄLDIGT mycket för mat! Och för gottiga saker. Men hennes matte är
strängare än min, hon tycker att jag blir bortskämd! Helt fel har hon!!!

http://www.youtube.com/watch?v=sPu7xJrpsbM



Det där med Molllies matte och bilkörning går inte alltid riktigt ihop. Den här gången  hade hon
"liksom kört över eller kört på nåt" dagen innan (INTE nåt djur!), och det började plötsligt
skramla så väldigt mycket mera att hon krypkörde resten av vägen till mig och matte.

När hon hon skulle åka hem igen såg det ut så här... Det var visst något om ett fjäderpaket
eller nåt.



Så småningom ska väl matte ha hunnit i kapp med sina åtaganden, så att hon får lite mer tid
för sitt allra viktigaste datorjobb - att vara min sekreterare. Men ännu ett program - och ett
mycket större och mer komplicerat lär också vara på väg till henne, plus det där som hon har
köpt själv... vi bävar, båda två!!!

8 mars
Koppel- och västtvång
Jag blev förstås förlåten så småningom, och nu har jag fått smaka ur smaskigaste påsen! Det
blev ett litet grisöra. I morgon ska jag ta nåt annat. Det är så många olika saker så det är svårt
att välja. Matte har stoppat undan påsen, hoppas bara att inte katterna hittar den. Maxi är
nämligen en fena på sånt. När det gäller nåt gottigt kan han hoppa hur högt som helst, fast
han är så tjock!

Men lite följder fick i alla fall min utflykt. 
Matte satt på mig koppel när vi gick på vägen. 

Här ska årets första blåsippor komma... 
Tror inte dom blir så tidiga i år. 

Liten stuga med fin mössa - här har dom minsann inte 
sett om sitt hus sedan i höstas.



Detta är privat, matte!!! 
Fast det är klart, tvåar jag högst upp på plogvallen så... 

men jag undviker ju helst själva vägen.

Den här soptunnan var det länge sedan någon la nåt i.



Sa jag att jag har fått en väst som gör att jag syns lite bättre. Är jag lös så ska jag ha den på
mig, säger matte. Ifall det skulle dyka upp nån annan tjej eller nåt som jag vill hälsa på, och
det kanske kommer en bil också på vägen. Den reflekterar i mörker också, så då är det
dubbelt nödvändigt, säger hon, skrotmatten!!

Jag avskyr den! Rullar och rullar och försöker bli av med den, men det hjälper inte. Jag vänjer
mig, säger matten. Det tror jag knappast... Undrar vad Mollie kommer att tycka, till exempel.
Tänk om hon tycker jag ser fånig ut? (Det får jag veta i morgon.)



Skrotmatte, som ställer till mej så här!!!!!!! Fast TÄNK om Mollie tycker jag är stilig...? Hoppas,
hoppas...

Visar en bild på Petrus också, en bild som matte hade tänkt ha hos sej (men hon har andra).
Numera kliver katterna stolt omkring på altanen, i jämnhöjd med matte i "gröna rummet". Hon
måste ta hand om växterna där, säger hon. Snygga upp, för när solen skiner så här varmt och
skönt så äter vi lunch där ute!

En bild till från prommisen. Undrar om den här granhäcken nånsin blir sig lik!



Osså får ni se det första gottet som jag valde ur påsen! MUMS smakade det!

6 mars
Trist följd - en obruten förpackning
I går fick jag följa med matte och köpa mera värmeloggs. Vet ni vad som liksom bara följde
med på köpet, eftersom jag fick följa med in och betala! Jo, en reflexväst (som jag nog ska
visa en bild på nån dag) och ett helt kilo gottiga saker!!



Men ser ni nåt - det ligger fortfarande kvar i en obruten förpackning!!!!!!!!! Jag var inte värd nåt
gottigt i går, sa hon. Jag låg ganska så pyrt till hela kvällen, ska jag säga.

Matte och jag höll på att tömma bilen på värmeloggs när jag fick syn på en söt tjej uppe i
backen! Vad matte ropade hörde jag förstås inte alls. Jag försvann!!! När jag så småningom
kom tillbaks, då fortsatte jag vägen åt andra hållet - men bara en liten, liten bit innan jag ju
vände om! (Väldigt lång tid tog den där lilla biten, säger matte, men den tog inte ett dugg
längre tid än den som gick åt!!!)

Matte var alltså sur. Men jag fick i alla fall mitt nattamärgkex.

Det där äventyret får förmodligen följder. Kanske mer koppel, kanske mer träning på "stopp"!
Men hon VAR söt, tjejen. En liten "cavveflicka"!

PS. I dag blev det en koppelpromenad... Rätt trist...Blir kanske nån bild i morgon. 
 

4 mars
Usel sekreterare
Världens uslaste sekreterare - hon är min! Min matte. Hon sitter och sitter och sitter vid datorn,
men har hon tid att blogga åt mig? Neej, det har hon inte!

Dessutom - jag har träffat Mollie häromdan! Men tror ni att matten hade glömt kameran hemma
då? Jaha minsann, det hade hon!

Jag har träffat två golden-tikar - tror ni hon hade kameran i fickan då? Neej, det hade hon inte!

Verkar som om hon slutat ta bilder på sånt som rör sig! Snön på altanen ligger minsann stilla,
med den händer det ingenting. Så här ser det ut från sidofönstret. 



 

När solen sken en stund i går blev det så varmt därute i gröna rummet att matte åt sin lunch
där. Jag fick en skorpa. Och där utanför tronade Filip på en snöhög - han satt blickstilla han

också, stirrade stint och begärde förstås att bli insläppt. 

"Gå runt!" sa matte och det gjorde Filip. Matte släppte in honom genom ytterdörren och han
fick en liten ostbit när matte trodde att jag inte såg det!

Tror ni att all den där snön nånsin kommer att smälta? Det tror inte jag! Det kan bli rätt bra
faktiskt, vatten i sjön och snö på altanen. Blir nog ett riktigt hundväder i sommar!!! 

 

Gamla hemsidan ligger kvar till våren 2012. Men vi har övergivit den, eftersom vi har en ny.

http://www.belof.se/
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