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 17

Kaspers nästan-blogg, november - 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.)
30 december

Hon kom!
Äntligen kom hon, min Mollie! På bushumör och bara lite lagom bitchig, så där så det bara är skoj. Hon
fattade ganska tidigt vart hon var på väg och började gny i bilen när det var nästan en mil kvar, berättade
hennes matte.
Mollies matte halkade och ramlade förresten i backen ner till mig (bilen hade hon klokt nog lämnat vid
brevlådorna) och vrickade till foten, så hon fick ont. Min matte la ett arnikaomslag - naturligtvis!

Mollies matte försökte få Mollie att spela död - gick väl sådär. Men tittar ni noga så ser ni hur skojiga
Susannes fötter såg ut - den ena tjock och randig (varm yllesocka på arnika-omslaget), den andra normal. I
mattes kuliga "gästtofflor".

Det onda kändes mycket bättre eller nästan inte alls efter en stund, sa Susanne, så vi tog en liten promenad
i alla fall. Då hände det riktigt löjliga!!!! Matte tänkte filma - men det blev inte bra. Sen blev jag och Mollie
riktigt gulliga och då skulle hon filma igen - men då var batteriet i kameran slut!!!! Så det blev inte ens nån
bild innan vi kom in igen och kunde ladda batteriet. Bara den där trista filmsnutten - men i alla fall bättre än
ingen alls. Tycker åtminstone jag!
http://www.youtube.com/watch?v=UR8yVjlbR6s&feature=player_embedded#at=12

Mattarna åt gottigt och jag bjöd Mollie bl.a. på ett hjärtekex. Hon fick en skinkbit också! Inte en skorpa så
långt ögat såg, hehehe... Och min matte sprätta iväg kattgodis under bord och stolar, som vi fick leta rätt på!
Sen ville inte Mollie gå hem.

Hon bad att få stanna kvar - och få mer godis

Men det fick hon inte.
Tur att jag blev så trött - för matte blev huxflux bjuden på middag hos en nästan-granne - så kvällen
tillbringade jag med att passa huset! När hon borde ha stannat hemma och skött om min nästan-blogg!!!!
Men nu har hon ju i alla fall gjort det, om än en dag för sent.
Så jag ska väl inte sura...
28 december

Vågar kanske hoppas...
Törs knappt skriva det - men det är meningen att Mollie ska komma hit i morgon och äta lunch med mig!
Det ska firas, och det minsann med nåt annat än vanliga skorpan!
Hon ska få köttbullar, och så har jag sparat ett av Luddes hjärtekex från adventspartyt, som jag ville att hon
skulle få smaka! Mollie och jag har ju inte setts på evigheter. Inte på mer än en månad!!!!
Hon ska nog få en bit skinka också! Än finns det lite kvar, men fram till nyår räcker den inte.
Det sista blir till en skink- och purjolöksgratäng, säger matte.
Förresten fick jag gottigt i kväll, efter vanliga torrisarna
- korv med stekt potatis och lite rödbetssallad!

Och matte smaskar godis ur den här fina struten som hon fått.
Skulle hängt i en gran, men det har vi ju ingen!

  
Och så tittar hon på himlen och sina blommor, men dom bilderna får hon visa själv. Förresten har hon
ÄNTLIGEN beställt ett nytt objektiv till min systemkamera!
Tog tid för henne att bestämma vilket hon ville ha. En försenad julklapp tills sig själv, säger hon. Men hon
menar nog att det är en julklapp åt mig! Tycker hon varit dålig på att fotografera mig sista tiden.

Nu ska jag gå och sova. Det är här jag gör det, på natten. En liiiten bit från mattes säng.

Natti!!
26 december

Toppenjul
Julaftonen var jag hos mattes barnbarn. Cocker Lisa var lite vrång ibland, men katten Trix var desto
vänligare. Var faktiskt ganska nyfiken på mig. Hade vi stannat några timmar till så hade jag kanske försökt
Fast jag har i alla fall tvättat hans mattes
tvätta hans öron, som jag gör med mina katters. Vem vet?
öron, ganska grundligt...
Min skrotmatte har förstås inga bilder att visa, fast hon hade lillkameran med sig. Men ni kan ändå se några
på Lisas mattes blogg. Till exempel där jag ganska motvilligt men dock sitter i Adams knä...
Dom åt en väldig massa gottigt, och att döma av hur mycket matte åt så måste det ha varit jättegott (det var
det minsann också, säger hon). Jag fick också smaka, och det VAR gott! Jag fick till och med smaka
hundchoklad!!! Smaskens, har jag aldrig ätit förut.
Juldagen kom dom hem till oss, och Lisa var bara vrång två gånger. Ena gången när jag satt i hennes
husse Adams knä. Faktum är att varken jag eller Lisa tyckte att jag hade där att göra just då, men jag tror
att min favvo Adam hade tänkt sig att han skulle kunna lugna ner mig lite - men det går ju inte just när jag
har fått gäster!!!
Min andra favvo Rasmus hade fullt upp med Lisa. Jisses, så hon smörar, den tjejen... Förresten så tog Lisas
matte Hanna bilder på mig och Lisa med sin bra kamera (matte och min lillkamera kommer ju inte särskilt bra
överens). Kanske att Lisas matte så småningom visar några på sin blogg?
I alla fall har jag och matte haft en toppenfin jul, och det är barnbarnens förtjänst. Vi älskar dom!
Och glöm inte att titta på bilder här hos Hanna!
PS. Glömde ju berätta att jag fått en massa smaskens i julklapp, både burgare, grisöron och
baconstrips. (Jag rullar snart säger matte, men det gör jag inte alls!!!! Men HON borde skärpa
sig ordentligt - ska hon göra bara hon har ätit upp all choklad hon fått, säger hon...)
PPS. Natten till annandagen snöade det - och på morgonen kom våran
"snöängel" , ni vet Matte med stort M, och plogade bort den!
Tror ni matte blev lycklig - just så! Det blev hon!!!

23 december

Dan före dan
Nu tar vi en liten julpaus - tror vi åtminstone. Lite mycket att göra, och jag har också en hel del
provsmakning att ägna mig åt. Hittills är allt godkänt. Utsökta köttbullar - påminner liksom om Mamma Scans
("Gör dom inte alls", säger matte, "mina är MYCKET godare!!! )
Okej då...
Om vädret tillåter (och det gör det nog) far vi bort i morgon. På juldagen får vi gäster här hemma. Gäster
och gäster, det är ju nästan familjen, ju!!! Cockern Lisa kommer också. Men antagligen inte schnauzer Nikita.
Synd.
Men nu ska här göras Jansson. Och kokas rödbetor till sallad.
Ha det gott, tills vi ses igen! Och sköt er, så att ni får smaka massa gottigt. Det tänker åtminstone jag göra.
21 december

Glögg inne, svinkallt ute
Lägesrapport: Matte dricker varm glögg. Hon är på väg att ta sig ännu en mugg och sätta sig i fåtöljen
framför kaminen och "meditera" i sällskap med glöggen. Bara hon har släckt ner min dator.
Sen ska jag göra världens snabbis ut i buskarna! 23 grader kallt är det, och det är VÄLDIGT kallt kan jag
tala om. Inte ens en katt vill gå ut!. Och då slipper dom.
När matte har druckit upp sin glögg och mediterat färdigt går vi och lägger oss. Jag får en liten prinskorv i
stället för nattismärgkexet. Helt okej.
Båda svarta katterna hoppar upp i mattes säng, där hon kommer att ligga med sina båda värmeflaskor under
dubbla täcken! Det är ganska kallt i vårat sovrum, men vi vill inte stänga av det.
Behövs nog inte heller, för matte sover som en gris eller stock eller nåt...
Jag sover på mitt sovtäcke, svart-vita Petrus sover i mattes TV-fåtölj. Som han brukar. I vardagsrummet.
Så har vi det i kväll.
20 december

Förvirrat
I natt har jag grubblat på det jag skrev i går. Så här:
Om nu Evert har en husse som heter Matte - vad kallar man då hans matte? Man kan väl inte HÖRA
skillnad på små och stora bokstäver? (Det heter gemener och versaler säger matten, men det struntar jag i.)

Kan matte kallas husse? Men det vore väl ändå för tokigt. Så det går inte.
Och om nån annan säger åt Evert att han ska gå till matte - då går han ju till Matte!! Dvs till husse?
STACKARS Evert, han måste bli helt förvirrad. INGEN husse borde döpas till Matte.
Alla föräldrar borde fatta att Mats blir Matte lika säkert som att Olof blir Olle!
Nästan alltid, alltså.
Stackars dom allihop! Måste vara en väldigt förvirrad familj överhuvudtaget. Fast det syns inte på dom.
Förresten är Everts Matte en ängel. Han gör så att jag och matte kan åka och handla idag. För nu är alla
vägar som behövs plogade.
19 december

Idag har matte skött sig bra
Kollade matte i morse - skulle hon göra plats för mig i sin säng? Så att jag kunde lägga huvudet på hennes
kudde? Ja, det gjorde hon. Bra.
Nästa test var när jag absolut ville ut. Skulle vi gå iväg på plogade vägar? Ja, det skulle vi. Också bra.
Tredje testet gällde godis. Hon lagade mat. Skulle jag få smaka? Nej - men jag fick ett par köttbullar i stället.
Hon klarade alltså det testet också.
Fjärde testet - skulle hon hjälpa mig att trampa upp en stig till katternas sovställen i vedboden (jag månar
mycket om mina katter och dom har ju ännu kortare ben än mig). Hon hjälpte till. Vi samarbetade bra, och
just då hade hon till och med kameran med sig.

Kan ni förresten se mig här, jo, det kan ni förstås, jag gräver och jobbar och sprutar snö och försöker utvidga
kattstigen! Lyckas nästan till och med komma under den!

Dom har inte ens plogat våran väg idag, så här såg den ut i eftermiddags. Det har fortsatt att snöa massor
sedan dess. Matte mixtrade lite med bilden så att ni verkligen ska se hur mycke snö det var redan då.

Kanske vi blir helt insnöade till jul? Tur att vi har mat hemma för många dar. Om det skulle knipa, som
matte säger.
Vet ni förresten vad den där snöängeln som kommer och plogar våran gårdsplan heter? Jo, han heter
Matte!!! Ingen kallar honom Mats, tydligen. Inte matte heller. Så nu måste jag börja skilja på stor och liten
bokstav. Liten bokstav är matte (alltså min matte), och stor bokstav är Matte (alltså Ankis Matte och Everts
husse). Ni fattar va...
Och så har matte lovat att jag inte ska behöva passa huset någon enda gång i jul, och inte ens före jul. Inte
nyårshelgen heller. Sista gången var i går kväll. Ska vi handla så får jag följa med.
Och i dag har hon ju skött sig ganska exemplariskt. Om hon nu grejade hit Mollie också så skulle jag
definitivt bestämma mig för att inte flytta. (I varje fall inte i år.)
(Förresten Sigge, så verkar det ju som om du när det kommer till kritan själv är väldigt förtjust i Dolly!)

Matte (med stort M) kom och plogade min gårdsplan för en stund sen! Men vägen utanför
oss är fortfarande oplogad.

PS.

17 december

Mycket att tänka på nu
Har ju fått erbjudande att flytta hem till Sigge. Jag överväger det allvarligt, tvekar om det verkligen är här
hos mej som jag ska bo. Med en matte som träffar Mollie utan mej.
Här ligger jag vid datorstolen och funderar - ni SER ju hur trist jag har det!

I morgon ska jag dessutom passa huset när matte ska bort dit jag inte kan följa med. Nåt med barnbarn och
teater. Den där "snöängeln" som hon skriver om har tagit bort snön så att hon kan köra ut med bilen. Vad
nu det skulle vara bra för. (Hon har bilderna hos sig, jag vägrar visa dom!)
Det är så mycket snö så att nu kan matte absolut inte gå där det inte är plogat. I ärlighetens namn så kan
inte jag det heller. jag drunknar i snön. Eftersom matte inte hade med kameran när vi var ute idag får ni se
en reprisbild från förra året.

Jag älskar snö - men det KAN bli alldeles för mycket av det goda! Dock inte av godis, så nu ska jag och
matte gå och inventera det som finns kvar från adventspartyt. En hel del faktiskt.
Måste förstås äta upp allt, innan jag flyttar till Sigge. Eller kanske jag ska ha det med mig som förning, som
man visst sa förr...
16 december

Vill byta MATTE...
Jag har ännu inte riktigt hämtat mig från gårdagen! Först bar jag och matte omkring med en massa

värmeloggs, så nu är farstubron fylld igen.

Lite trångt att komma in, faktiskt. Sen bar vi in en massa loggs också, och staplade i hallen mot
skorstensstocken. Och lite under klädhyllan. (Bild hos min förfärliga matte, rätt åt henne att hon blev "öm i
kroppen",.)
Sen, när det nästan var kväll, for hon iväg med bilen, skulle hämta nåt på "posten", sa hon. Dvs på
"Videospåret". Kanske hon gjorde också, det vet ju inte jag. För jag fick stanna hemma och vakta huset!!!
Och NU kommer det förfärliga!!!!
Mig lurade hon inte så lätt! Hon var hos MOLLIE också! Fikade med hennes matte. UTAN MEJ!!! Ingen giltig
ursäkt, Jag sniffade på matte och kunde konstatera att Mollie som vanligt naturligtvis luktat gott, men inte
exceptionellt, Alltså ingen som helst giltig orsak att inte ta med mig!
Vad säger ni om det!!!!
Hon ursäktade sig med att det inte var meningen att träffa Mollie, att hon bara "kom på" att när hon ändå
var i närheten av henne så kunde hon kanske hämta en kartong med något i som skulle lämnas till min
favoritgranne. Pffuiii...
Världens sämsta ursäkt och bortförklaring, om ni frågar mej!!!!
Så nu ligger jag bara och deppar. Och funderar på vem eller vad jag skulle vilja byta matte mot. Fast
antagligen får jag bara en halv prinskorv för henne!
Ute yr snön, och det är jätteotrevligt.
Men nu ska jag visst få lite partygodis som tröst - TACK Ludde och Sigge! Just nu känns ni verkligen som
mina vänner i nöden!

Det blev ett grisöra - och på kylskåpsdörren hänger mitt hjärta, det jag fick av Ludde på vårat party. Kanske
att jag får äta upp det till trettonhelgen, säger matte.

Har jag sagt nån gång att hon både är en snåljåpa och har världens underligaste prioriteringar????
Men trots allt - hon är ju min... Hur det nu kommer sig... Och jag fick ju massa små hjärtekex också, av
Ludde... dom får jag smaka på då och då... kanske att jag trots allt inte ska försöka byta matten - åtminstone

inte riktigt än... tål verkligen att tänka på det här...
14 december

...bra bil jag har!
Det gick vägen, inte ett enda påpekande ens. Fast matte tyckte synd om snällisen som skulle kolla just
våran bil, smutsig och moddig som den var. Trots att hon försökt sparka loss det värsta hemma. Men det
hade samlats en massa nytt.
Matte drack en mugg choklad (det bjöd dom på)
men jag hade minsann stenkoll på bilen!
Tror att det hjälpte.

Hemma igen kom en granne och hälsade på (och lämnade dagens post som hon hade hämtat åt oss). Jag
fick väcka matte, för hon hade somnat i en fåtölj!!!
Våra väckarklockor - båda två för säkerhets skull - väckte henne klockan 6, för att bilen skulle hinna bli varm
och hon och jag färdiga för att åka hemifrån kvart över 7.
Jisses, då brukar matte ju nästan bara ha hunnit somna.
Nu hade hon i alla fall hunnit sova tre timmar, klart att det borde räcka, tycker jag!!
Men så sitter hon och somnar i fåtöljen...
Men nu är det ju kväll, och det är klart - då piggnar hon till! Hon är ju min matte...
13 december

Helt okej Lucia
Lite bättre idag än i går, har faktiskt blivit bjuden på grekisk Lucia-bord. Lammfrikassé, stora köttbullar med
klyftpotatis, moussaka och ett par grekiska sallader och nybakat bröd. Jag fick köttbulle och moussaka.

Jag ska få jättegod moussaka till min sena kvällsmat också, för snälla tanten skickade med mig en rejäl bit..
- Hon gillar mig! Inte minst för att jag inte bråkar eller bryr mig om hennes hundrädda katter ett enda dugg!
Låter dom bara sitta uppflugna nånstans med lite krökta, rädda ryggar utan att jag låtsas om dom. Modigast
var lilla kattungen, hon satt på en stol och tvättade sig. Andra gången i hela sitt liv som hon sett en hund!
Apropå katt - någon minns kanske Filips vattenritual - filmsnutten som visar att matte måste lägga en
handduk eller nåt över hans rygg när han ska dricka vatten. Annars vägrar han, och talar om att han
minsann är på väg att törsta ihjäl.
Annat är det när matte duschar. Filip står och lurpassar - och när hon kliver ut kliver han in. Finns ju vatten
kvar på golvet och att dricka därifrån, det går bra...

Nu ska jag gå och äta min moussaka!
Och i morgon bitti ska jag åka iväg med min bil och charma dom på bilbesiktningen!
11 december

Håhåjaja
Ingen kamera med på prommisen. Skrotmatte! Ingen Mollie, så jag tröstäter idag också. Efter korv och
köttbullar ligger jag och gnager på ett märgben. I kontorsrummet.

Klen tröst...

Petrus ligger i vardagsrummet. Smådeppar, tror jag. Längtar till våren.

Maxi leker "prinsen på ärten". Längtar nog efter en kudde på toppen!

Filip längtade ut - men spår efter honom finns kvar som en grop i mattes täcke.

Natti - hoppas i morgon blir lite roligare!
10 december

I behov av tröst
Har egentligen inte alls lust att skriva nåt. Jag deppar. Mollies matte har maginfluensa. Och feber. Så Mollie
kommer inte i morgon (lördag) heller. Mattarna ska hålla kontakt, säger dom, och hoppas på nån dag i slutet
på nästa vecka. Undrar om jag ens vågar hoppas längre!!!
Känns som om jag ALDRIG mer får träffa min gullefästmö!
Dom tar verkligen ingen hänsyn alls, dom där mattarna med bara två ynka ben var!

Fast jag fick i alla fall en Sigge-korv till tröst. Och en grön Ludde-tuggis. Och så är det väl lika bra att jag
äter upp Mollies köttbullar också, dom ruttnar säkert annars.

Ska ta ett snack med matte nu, om köttbullar. Jag behöver verkligen tröst. Väldigt MYCKET tröst.
9 december

Shit, shit, shit...
Tror att jag smäller av! Mollie kom inte i dag heller! MATTE SUSANNE var dålig!!! Och jag som skulle ha
bjudit henne - bjudit Mollie alltså, inte hennes matte - på en nästan-advenststallrik! Finns ju både korv och
köttbullar och leverpastej kvar!
Susanne skulle ha fått gulaschsoppa, dom tvåbenta orkade ju inte äta upp all soppa i går, på mitt
adventsparty med Ludde och Sigge.
Min matte försökte förresten äta en macka med leverpastej i dag, men tursamt nog så ville hon inte äta upp
den. Så den blev min. Hon känner fortfarande en obehaglig smak i munnen säger hon. Ja se tvåbeningar...
Men för mig är det ju tur. Finns mycket kvar i asken.
Men det här med Mollie - antingen kommer hon och hennes matte hit på lördag eller så dröjer det ytterligare
väldigt många dar innan vi ses! Kanske inte ens före jul!!!!
Jag VILL bjuda Mollie på både leverpastej och köttbullar och korv!!!! Hon SKA komma hit på lördag.
Bestämmer jag.
Så Susanne - bäst att du blir frisk nu, illa kvickt!!!
8 december

Åh, ett sånt party!
Så blev det då äntligen adventpartydags! Jag och matte fixade våra jultallrikar - korv, köttbullar, leverpastej,
smålandssylta, philadelphiaost och märgkex. Tyckte vid närmare eftertanke att märgkex var lämpligare än
kattmat.

Liiite orolig var jag allt att matte inte riktigt skulle klara av det hela. Övervakade henne noga.

Men det hjälpe bara till häften - noterar ni att det är MYCKET mindre gotta på ett av faten? På mitt,
naturligtvis!!! Sigge är mer än dubbelt så stor som jag och Ludde väger mer än tre gånger så mycket,
förklarade matte, så därför ska jag ha mindre portion. Löjligt - hur ska jag då kunna växa till mig??? Bara
undrar...
Så kom då äntligen - och Sigge har hittat vattenkannan som jag lagt
på ett särskilt ställe bara för hans skull.

Sen gick vi ut och gick. Sigge kanske trodde att matte inte hade kvar hans gran från förra året, för han
tyckte att hon skulle ta med sig den här också hem. Den hittade han i någon nästan-grannes granhäck.

Matte tyckte inte att vi behövde den. Inte i år i alla fall.
Ludde han ägnade sig mest åt att inspektera dikeskanterna. Fanns väldigt mycket där som krävde närmare
undersökning.

Vi kom i alla fall ner till lilla badsjön, där Sigge och jag ju skulle ha lärt Ludde att simma. Blev liksom inget
av med det...

Kan säga att det inte var så lätt att få oss alla tre på samma bild! Detta är enda gången matte lyckades. Jag
HAR sett hundar som är mer sams än Ludde och Sigge!

Så här såg Ludde ut innan vi vände hemåt.

Där blev det värre! Sigge ville absolut inte att Ludde skulle få komma in i mitt hus. Där fick husse
och mattar resolut gripa in, för plötsligt blev det allvar!
Min matte plockade fram kompostgallren, och bakom dom fick Sigge i ensamt majestät vistas i
vardagsrummet! Ett märgben fick han som han inte brydde sig om, men adventstallriken, den åt han i alla fall
upp. Smaskens, sa han! Inte om tallriken förstås, men om det som fanns på den. Jag noterar att det han åt
allra först var korven. Änglagårdskorv.

Jag och Ludde åt i köket. Även han startade med korv.

Sigges och Luddes mattar dricker glögg.

Sen åt husse och mattarna gulaschsoppa och goda brödet som Luddes matte hade bakat. Till kaffet så
småningom åt dom god-goda krusbärskakan som Sigges matte hade bakat. Tycker allt att min matte blev
VÄLDIGT bortskämd!

Ludde smaskade vid bordet - i ärlighetens namn tubbades han till det, bara för att matte skulle ta nån sån
här bild...

Gjordes ett nytt försök att ha Sigge och Ludde i samma rum. Gick inte alls!!! Sen åkte Ludde hem med sina
tvåbenta, Sigge släpptes ut från vardagsrummet och vi två samsades utan bråk. Konstigt, tycker jag, att
snälla Sigge skulle vara dum mot Ludde. Inomhus. Sigge lekte ett tag till med vattenkannan utomhus, och
sen åkte han också hem.
Och jag upptäckte att minsann inte bara matte blev bortskämd!
Bara TITTA vad JAG fick!!!!
Korv och köttbullar och burgare m.m. från Sigge, och god gelé (fast den är mattes, säger hon) dessutom!!
Och en hel massa godis som räcker länge, av Ludde!!!
Kolla hjärtat!!! Och allt det andra också. Ojojojoj...
Viktigaste bilden tycker jag!

Har varit mycket idag. Men nu har katterna kommit in, och jag är en trött hund, har liksom haft mycket att stå
i! Men egentligen tycker jag att det vore lagom med MINST två partyn i veckan!
Ska bli skoj att se vad Sigge och Ludde har att säga om den här dan. KANSKE att jag blir den första som

beskriver den? Kollade just, och än har ingen av dom hunnit. ;)
7 december

Mellandag - utan Mollie
Ska börja förbereda mitt party nu. Matte säger att jag måste dammsuga! Jag säger att vi måste inventera
matförrådet! Sigge och Ludde får ju INTE åka hungriga härifrån i morgon!!!! I värsta fall får dom väl äta upp
tvåbeningarnas mat också, om nu matte får för sig att snåla.
Mollie kom inte idag. Hon måste till veterinären och dra ut en tand! Kanske att hon kommer på torsdag. Då
ska hon sannerligen få några mjuka köttbullar av mig i stället för den där trista, hårda skorpan! Det är nästan
bara när Mollie är här som jag får skorpa.
Jag fick gå ut med bara matte i stället. Med matte och lillkameran. Ett par bilder utan kommentarer
(kommenterar ett och annat gör däremot matte på sina Dagsländor.)

Joodå, jag finns med på den här bilden också... Om ni kikar noga.

Tror att jag har mer att berätta i morgon!
4 december

Adventsfika
Mattes och min fyrhjulingsängel med schaktblad tog bort en massa snö i går igen! Inte klokt vad det snöade
på fredagen!!! Så i dag for matte och jag iväg till ett adventsfika, och där träffade jag Lisa. En spanieltjej,
men vi gillar varandra bara så-där. Jag tycker alltid att hon är jobbig, och idag tyckte visst hon att jag också
var det! Utomhus gick det bra, men inomhus fick vi vara i koppel. Ibland hon, ibland jag.
Lisas husse gillar jag skarpt. Faktiskt den enda person jag gärna sitter i knäet på. Kanske att Lisa blev lite
svartsjuk? Men hon hade ju sin matte.
Matte, jag gillar VISST att vara uppe i knä!
Fast nästan bara hos Adam!

Matte tycker att han ser "jättefarlig" ut med alla piercningar och alla tatueringar, men sånt bryr inte jag mig
om. Och han har snälla ögon. Och så gillar han mig!! Och så säger han åt matte att hon ska ringa om hon
vill ha vårat tak skottat! Han är gift med ett barnbarn.
Här sitter barnbarnet som Adam är gift med, med en kamera.

Ett annat barnbarn har Lisa i knäet.

Men innan vi for iväg och fikade var jag förstås ute och kollade nya snön.

I morgon får jag nog en tråkdag.
Men nästa vecka blir bra.
På måndag ska jag handla.
På tisdag ska jag bjuda Mollie på lunch!
Och på onsdag ska vi ha Adventspartyt!
30 november

Molliedags - äntligen!
Äntligen, äntligen, äntligen! Mollie, Mollie, Mollie! Fast det där med matte och lilla kameran... idag kom dom
inte alls överens! Men ni får ta det som det blev.
Mollie blev i alla fall lika tokglad som jag - hon till och med hoppade upp i min bil! Jag hoppade förstås ut,
och alldeles på en gång följde hon efter mig.

Sen sprang vi till skogs, mattarna kom långt efter (jag syns inte så bra i snön, men det där fluffet som kan
anas tätt intill Mollie, det är faktiskt jag! -- Tror ni att vi är kära i varann.

Några fler bilder - fast dom är som dom är. Men dom visar i alla fall mej, Och MOLLIE!
Man har väldigt mycket att prata om, när man inte har träffats på flera veckor!

Det var på sina ställen rätt mycket snö, och Mollies ben är ju ännu kortare än mina, så det var rätt skönt när
vi var nästan-hemma hos Mollie igen.

En sista rull, bara...

Mattarna åt sallad, god soppa, gratinerade mackor och sen jättesmarriga hembakta wienerbröd till kaffet! Jag
och Mollie - vi fick varsin skorpa. Det är det vi får hos Mollie. Men dom är jättegoda - fast jag tyckte att jag
fick vänta väldigt länge!

I morgon får jag passa huset ett tag. Men jag är lovad ett sprillans nytt märgben, och det kompenserar en
hel del. Och så kan ja ju ägna lite tid åt att i lugn och ro och utan störande moment planera adventspartyt,
det närmar sig ju med stormsteg!
29 november

Vitt ute, vitt inne - matte ÄR verkligen insnöad...
Matte har fått hjälp att ploga upp gårdsplan! Själv behövde hon bara skotta fram bilen! Så kanske,
kanske, kanske får jag ÄNTLIGEN åka till Mollie. I morgon! Håll tassar!!!!
Matte orkade inte vänta på någon roller, hon målade pyttehallen med pensel. Fast först hivade hon ut
slösläden. Tur att hallen är så liten, och att hennes ambitionsnivå bara är så-där-lite-lagom.
Så här ser det ut nu, jag tycker det blev så pass hyggligt att jag slipper skämmas för Sigge och Ludde på
vårat party. I varje fall i hallen. Och om dom bara ser på just de här väggarna!

Hon lyckades inte hitta nåt lingonris att placera på byrån, kanske jag kan hjälpa henne att gräva fram lite i
morgon! - MEN det gäller att inte se till vänster när man kommer in i hallen - för där tog mattes ork slut.
Alldeles för mycket att skruva ner för att kunna måla. Undrar om det nånsin blir av?

Äntligen tog matte en del bilder på mig i snön Den här gillar jag bäst!

Ni ser att solen skiner! Kallt, men vackert. Svårt att se, men här rullar jag!

Matte tog en fånig film också (Sigge, du kanske inte ser det men där bakom stegen ligger en vattenkanna
och väntar på dej! Bara så du vet, ifall jag glömmer att ta fram den!)
26 november

Skottar snö - inne??
Hon gjorde det, matten min, hon TOG det försiktigt med skottningen. Så hon är inte helknäckt. Både rygg
och revben håller. Och i morgon ska vi nog gemensamt klara resten så att vi får ut bilen framåt kvällen.
Hon har sitt eget knep - när hon tycker det blir för jobbigt att skotta ute, då TAR HON IN snösläden i hallen.
Fiffigt, hon tror väl att det är lättare att skotta inne där det inte är så mycket snö...

Hon kastar visst snöboll inne också, ser så ut på väggen.
Men nu fattar jag - det skymtar ju en tavla på golvet! Hon har spacklat på skorstensmuren och väggarna,
och sen tänker hon måla. Måla vitt förstås, hon är ju bokstavligen insnöad på vitt, hihihi... Hon vill passa på
nu när inte en massa loggs är staplade där. Säger hon. Revben klarar faktiskt bättre att skotta än att bära
massa loggspaket, förresten.
Så hon får väl skotta sig varm i vinter. Blir billigt också. Och tomten är ju stor! När hon har skottat färdigt
inne, alltså. Undrar om hon hinner måla före mitt och Sigges och Luddes adventsparty. Hon måste skaffa en
ny roller först.
Kommer ni förresten i håg förra sommaren, när hon några dagar möblerade med nya gräsklipparen.

Aha - matte vill att jag förklarar snösläden i hallen. -- Den har stått ute, hopfälld, sedan tidigare
snöfallet. Den var svår att vika upp, hade isat igen i den där leden. Det gick visserligen med
brukande av våld, men så fort matte skulle vicka en aning på skoveln för att kunna skotta
lättare så vek den sig. Så till slut tog hon in den och lät den tina, medan hon åt lunch. Och sen
fungerade den som den skulle, till och med utomhus ... och nu förvarar hon den INTE hopfälld.
24 november

Vad håller matte egentligen på med??
Matte småsurar - hon hinner inte blogga säger hon, så jag kopierar rakt av (nästan) det hon skrev på
Dagsländor alldeles nyss:
Programmen levererade vid dörren! Fyrhjulsdrift och dubbar gjorde att paketet inte blev kvar varken i
Kärsviksbacken eller uppe vid bommen. En ung kille kände sig uppenbarligen ganska stolt.
Men - det fungerar inte ändå. Jag (nåja, matte då) har installerat det ena programmet - men ska nu
avinstallera och ominstallera. Hjälpen fungerade inte som den ska.
Kan säga att det här blir krångligt.
Så det blir inga besök i kväll/natt. Men jag och matte hälsar på i morgon!
(Men om hon inte ominstallerar och får det här att fungera så kommer hon i alla fall inte att kunna sova,
säger hon! Och i morgon måste hon nog dessvärre skotta lite grann i alla fall - men bara lite och väldigt
försiktigt. Hm, fan tro´t.)
23 november

Mycket strul
Det blev ingen Mollie i dag heller - matte trodde att hon skulle behöva åka till Bromma för att hämta
datorprogram. Så vi skulle ses i morgon onsdag i stället.
Då krånglade matte en gång till! Det visade sig att programmen skickats med nåt som heter ups, och att
dom skulle levereras vid min dörr. Alltså skulle dom köras hem till mig i morgon när dom nu fått klarhet i att
vägen jag bor på faktiskt finns... I morgon, onsdag! Ingen Mollie då heller...
Vet ni vad jag tror? Jag tror att i morgon är det sånt oväder och så mycket snö här att bilen med
programmen kommer att köra fast i "Kärsviksbacken"! En lång och brant backe som startar i en kurva! Och
det där konstiga stället kommer att skicka tillbaks programmen (till Irland) redan på torsdag om dom inte har
levererats. Säger dom.
Matte är sur. Och då blir jag det också. Hon kommer att vara på stridshumör, varnar hon. Varför använde
inte Adobe vanlig post? Så att matte "bara" behövt åka 17 kilometer och hämta programmen på
"Videorullen". Där finns en liten löjlig hörna som heter "Posten". Men dom skickar åtminstone inte tillbaks ett
paket efter tre dagar!!!!
Skitväder. Det har snöat en del, och det kommer mera! Mycket mera säger SMHI. 10-15 cm i natt och i
morgon. Matte har detaljstuderat.
*****
Fast jag har haft kul idag också, även om det inte finns några bilder. Jag har busat i snön, jag har busat inne
med både Filip och Maxi, och jag har busat med min favoritgranne som har varit hos oss hela kvällen.
Tror jag måste be matte att åtminstone printa ut en bild på allra vackraste Mollie (hihihi, säger matte som har
en synnerligen outvecklat skönhetssinne), en bild som jag kan sätta upp ovanför min säng!
Den här, tror jag! En sovande skönhet!

Och nu går jag och lägger mig och drömmer! För någon gång ska vi väl ändå få mötas igen, jag och
Mollie! - Skitmatte!!!
PS. Vi hade strömlöst några timmar i morse också! Sur matte - ingen dator!
22 november

Gissa vad jag gillar nya frysen!!
Om frysen tycker jag MYCKET! Den gör matte generös. Fast ibland vill hon förstås hinna fota också, med
kameran som kräver betänketid.
Jag fick en korv som nattakex.
Alltså, i stället för nattakex menar jag.
Kan tänka mig att alltid ha det så, faktiskt.

Matte och jag bekymrar oss lite för i morgon. jag skulle åka till Mollie då, men det lär bli oväder här. En
massa snö, och för närvarande har matte lite svårt att skotta. Och handlat, det har hon gjort idag. Bilens
vinterdäck tog sig snällt och lugnt ut från tomten och upp för backen, trots minst en halv decimeter blötsnö.
Matte kom ihåg motsvarande med sommardäck, för en tid sedan. Oj, så hon fick skotta och sanda då! Och
försöka och försöka, om och om igen!
Förresten köpte hon sig en ny väska i fredags. Hemma upptäckte hon att ett av blixtlåsen inte fungerade.
Hon åkte in för att byta idag. Och upptäckte att hon egentligen inte varken behövde eller ville ha en ny
väska.
Vilken grej, tyckte matte! Köpa och först vara riktigt glad över nyförvärvet. Sen upptäcka att egentligen ville
hon inte ha det - och då visade det sig vara defekt och kunna lämnas tillbaks.
Tänk om det hade visat sig vara likadant med dom där stövlarna hon köpte tidigt i höstas och som hon ännu
aldrig använt... Hon handlar inte särskilt ofta, men NÄR hon gör det så blir det väldigt ofta fel. Och stövlarna
- kanske kan hon ha dom i vår? Njae, knappast...
Förresten så vill man att hon ska åka iväg 6-7 mil för att hämta dom där programmen som hon skrivit om på
sina Dagsländor! Dessutom tror dom att min matte heter Bertil. Så dom kanske inte ens godkänner
legitimationen?

Hon ska ringa i morgon. Och hon heter inte Bertil!
20 november

Hurra , nu våras det för korv och köttbullar!
Nu har dessvärre matte lagt beslag på alla kyl- och frysskåps-bilderna. Antagligen för att hon blev lite
frustrerad över att behöva såga ner en del av huset för att kunna öppna dörrarna! Vaddå - börja riva huset
så där!!!???
För min del är jag framförallt intresserad av frysen. För nu har allt hämtats upp från källaren, och nu kommer
jag att få både köttbullar och korv igen! Vi hittade massa små paket, jag och matte! Har t.ex. blivit lovad en
korv till kvällsmaten.
Snöguden har hittat hit igen, men bara lite halvhjärtat. Matte försöker skrämma iväg honom, men jag tycker
han är helt okej. Det tror jag att fåglarna också tycker. En eller ett par stycken har promenerat över en stor
del av tomten.

Ser kul ut när allt som blommade är brunt och sticker upp ur snön!

Men vaddå - det här borde ju ha varit MATTES bild!!!!!!!!!! Kan hon inte ens skilja på två stycken nästanbloggar? På Kasperian och Dagsländor? På sina egna och mina intressen?
Tydligen inte. Byter gärna bort henne. TROR jag i alla fall. Tar och sover på saken. För det är ju allt det där
nyupptäckta som finns i frysen. Där finns t.o.m. märgben. Måste nog ta mig en ORDENTLIG tupplur innan
jag lämnar ut henne på bytesmarknaden. Men förr eller senare, så....

16 november

Allt blir inte som man tänkt
Det blev alltså inget av med att åka till Mollie idag! Men det kan faktiskt inte matte rå för. Mollies matte
ringde i morse och berättade att Mollie inte mådde bra. Hon hade varit orolig hela efternatten, hon vägrade
äta och kanelbullesvansen hängde alldeles rakt och hon behövde gå ut för tvåan flera gånger.
Hon skulle nog inte orka busa trodde hennes matte, och det tror inte jag heller. Men jag skulle verkligen ha

försökt att bara vara gosig och rar - men sånt brukar hon ju ofta missuppfatta, när hon är på det humöret.
Matte vill inte åka dit senare i veckan - om nu Mollie skulle bli bättre och det blir hon säkert, men nu träffas
vi ändå inte förrän tidigast i nästa vecka. Shit!!!
Jag har det inte så lätt alltid, men nåt som jag verkligen gillar är att jag får ett märgkex varenda kväll, när
det är läggdags på riktigt. Fast i går var matte besvärlig!!! Titta bara!!

Matte, säg varsågod nån gång - kexet kan ju ruttna där det ligger!

Om jag stirrar riktigt uppfordrande kanske det flyger upp till mig!

Ifall jag läger mig ner då... vad VILL hon egentligen, hon matten...

Äntligen!!!! Tog som vanligt med det till sovtäcket.
Sånt här är inte snällt, tycker jag. Jag ska inte behöva vänta så där på märgkexet som jag ju vet är mitt. Å
andra sidan fick jag ett extra i går. Som tröst. För det brukar räcka att jag tittar ordentligt på matte, för att
hon ska säga det där magiska "varsågod".
Har inte så mycket att berätta annars. Ingen långpromenad, var bara ute med matten på tomten och på
ängen. Sprang som vanligt massor, och inne har jag busat med en granne. Hon kastade en boll, jag sprang
så att mattorna flög. Matte sa inget - och det var snällt av henne. Men bollen slog ju inte sönder nåt fast den
studsade både hit och dit.
Nu är det kallt, så till och med Petrus vill stanna inne. Det finns förresten bara två tillfällen när det går att få
med alla tre katterna på samma bild - det vanligaste är när dom kommer in och är hungriga och tävlar om
vem som ska komma först upp till mathyllan.

Mycket stolar framför hyllan just nu - men hallen är ju full med loggs... Matte funderar förresten på att måla
dom mörkröda - hon har sex stycken såna där stolar. Men antagligen är hon för lat.
16 november
Sprickor lite överallt, tror jag
I går kände sig min matte så bra att hon tänkte bära in ett par paket loggs (10 kilo per paket). I stället för att
elda med dom närmsta som finns på förstubron. Alla i hallen var uppeldade.
Vaddå revben, sa hon, och fortsatte att bära in några 10-kilospaket till, nu när presenningen ändå var
avdragen.
Det blev 25 paket - 250 kilo. Travade i hallen.
Kan säga att hon ångrar sig. Mycket ont-stönande blev det under kvällen och natten som inte var rolig. Det
var inte morgonen heller. Hon har nog en spricka, jag tror inte bara på nåt revben utan också huvudet!!!!!!!
Hon ser t.ex. väldigt konstig ut om hon t.ex. behöver hosta eller harkla sig lite.
Men hon har i alla fall bestämt att vi ändå ska åka till Mollie i morgon, tisdag. Hennes matte har lovat att inte
försöka muntra upp min matte och få henne att skratta. Och vi ska gå försiktigt i skogen. Inte klättra, bara gå
på stigar.
Jag har ett par bilder att visa, men nu orkar inte matte sitta uppe längre, säger hon. Så dom bilderna får
vänta.
14 november

Glad jag inte är en utter
Matte har skrivit, och det blev nästan lite "hemma-hos". Det finns en bild på mig där också, när jag ligger i
soffan! Eftersom hon snodde mina bilder - åtminstone en av dom - så tänker jag sno den här videon från
henne!
Nog för att jag gillar vatten - men jag är trots allt himla glad att jag inte är en utter! Fast tur förstås att lillen
får lära sig! Tänk att inte ens uttrar kan simma när dom föds!
http://www.youtube.com/watch?v=QpTqV6LPl8c&feature=player_embedded

Matte får många sköna djurfilmer i sin mailbox. Så det gör inget om jag lånar en och annan.
Min dag har varit måttligt kul - ett par småprommisar bara, och lite bus på tomten. Dis och regn, men snön
försvinner! Matte är glad. J
Ni har kanske sett hos matte eller i gästboken att hon får väldigt ont när hon skrattar, så det gläder mig att
säga att just idag har hon inte skrattat så väldigt mycket..
Så hon är mycket bättre!
9 november

Matte leker groda utanför ICA
TJOFF sa det, och där låg matte framstupa på parkeringsplatsen! Såg rätt roligt ut, fötterna liksom flög bakåt
först, kroppen framåt. Matte försökte låta benen springa ikapp kroppen. Lyckades inte. Så där låg hon som
en groda! Med två kassars innehåll delvis utspridda runt sig!
Först blev hon glad över att glasögonen inte gick sönder. Sedan över att tydligen inget var brutet. Sedan sur
över att hon blivit så blöt både på knän och ben och bröst. Och handskar.
Med ömmande men obrutna revben reste hon sig upp, med hjälp av omgivande starka människor. (Dom
måste ha varit VÄLDIGT starka...)
Fläckhalka, sa hon. Och jag kan bara konstatera att min matte tydligen rör sig säkrare på fyra hjul än på två
ben.
Nu är hon i alla fall inne, i säkerhet framför datorn. Utanför fönstret har det börjat snöa ordentligt, så nu är
världen vit igen.
Och jag, jag tänker se till att matte håller sig inomhus i dag. Mattar ska INTE ligga på marken och sprattla.
Om en stund ska hon steka pannbiff - mums! Fast jag får dom utan lök. Och katter som vill ut vänder i
dörren. Utom Petrus ... han morrar åt snön, men ut ska han!
9 november (fast fortfarande den 8 hos mej)

Bokstavligen utekatter
I morse var det -10 grader ute. Så nu stängde matte källardörren, annars fryser vårt vatten. Fast, tro det
eller inte, mina katter vill fortfarande inte vara inne på natten! När jag och matte går ut sista vändan, då följer
dom med (om dom inte redan är ute). Men in igen vill dom inte!
Dom kan sova på altanen, nu när källardörren är stängd. Där finns hyllor längst in mot väggen med
värmeåterkastande dynor.
Och dom kan sova i vedboden. När det är snö ser man på spåren att dom brukar gå dit. Dörren står alltid på
glänt. Idag fixade jag och matte fem sovplatser på olika höjd, så nu kan dom välja! Dynor, fällar och
liggunderlag kan dom också välja mellan. Vi har ju inte så mycket ved där numera.

Ibland sover dom hellre UNDER vedboden det kan man också se på spår i snön. Fattar inte varför dom inte
hellre sover inne! Jag skulle INTE vilja sova i vedboden!
Så här är mycket, mycket bättre. I bian!

Den som alltid vill ut först av alla är Petrus. Då sitter han så här vid ytterdörren och jamar och jamar och
stirrar som om han trodde att han kunde öppna dörren med ögonkraft!

Det kan han inte, så jag får säga åt matte att hjälpa honom. Hon brukar lyda, för Petrus ger sig ALDRIG!
PS. jag skulle åkt till Mollie i morgon/idag. Men SMHI varnar - upp till 20 cm snö, kanske
regnblandad till en början, hård blåst, trafiksvårigheter! Så matte tänker stanna hemma, bara
åka och handla på förmiddagen. TRIST!!!!! Jag är säker på att Mollie väntar!!!!
7 november

Video hos matte
Har bara hänt vanliga saker. Skogen, lite mer trattisar (men från och med igår är dom djupfrysta, så matte
låter dom stå kvar), mera skog men inte vid nån sjö. Ingen kamera med - skrotismatte!!! Hon HAR ju röda
lillkameran kvar, som hon skaffade just för att enkelt kunna ta den med i fickan!!!
Men nu vill jag att ni går in på hennes Dagsländor - hon visar en fantastisk video där (från YouTube) om
en kråka och en kattunge. Vi fick den i våran mailbox. Nåja, matte fick den i SIN mailbox om man ska vara
petnoga, det är väl därför hon väljer att visa den där och inte här.
Förresten så låg det en massa björknäver på min veranda när vi kom hem idag, efter skogsprommisen. En
snäll granne hämtar hem sån till sig själv, från ett hygge, och hon tar alltid med sig en massa till matte
också! Fantastiskt att tända i kaminen med!
Det finns gulliga människor...
3 november

Ett grisöra för sex timmar
Jag har passat huset. Precis så många timmar som lagen tillåter, precis så länge att min matte slipper
fängelse! Sex timmar. Hon hade till och med fem minuter till godo! Okej, jag fick ett grisöra, men vaddå!!
ETT ENDA GRISÖRA för sex timmars passning... Det är vad jag kallar SNÅLT!
Men det allra värsta var inte att passa huset - det värsta var att när matte kom hem så luktade hon Grynet!
Men nu har dom där tanterna sagt att visserligen skäller jag en del, och visst fäller jag lite också, men dom
tycker att jag ska få följa med i alla fall! (Men inte till alla, det förstod matte, men till ganska många. Blir bra.)
Och där matte varit idag och dit Grynet fick följa med, där har ju jag och matte varit själva många gånger!
Jag uppför mig alltid exemplariskt där.
Tänk att det skulle ta flera år innan dom kom underfund med nåt så självklart! Som att dom träffarna absolut
är till även för hundar! Hihihi, nästa träff kommer en "daghund" också med. Så då blir vi tre!
2 november

Mollie, skogen och trattisar
Hon kom allt idag, hon Mollie. Och vi drog till skogs. Åh, vad jag gillar skog! Men den där jädrans
reflexvästen som matte tycker att jag ska ha ...den gör jag allt jag kan för att bli av med. Totalt onödig dessutom syns den för det mesta inte, för den försvinner i min päls. Men matte drar fram den då och då och
då.

Det syns nästan inte, men här finns ett väldigt bra dike som jag sprang i ett tag.

Eftersom inte ens matte kan missa att se åtminstone en och annan trattkantarell i år, så hade hon stoppat
ner ett par plastpåsar i fickan - fast hon som vanligt inte alls hade tänkt plocka...
Hon och Mollies matte plockade varsin påse full! Det till och med fanns en hel hop fina gula kantareller på
ett ställe. Dom fick Mollies matte, min matte villa bara ha trattisar.
Sen gick vi hem, och på vägen måste till och med jag ha koppel!

Sen gick vi hem och åt lunch. Filip ville komma in och äta han också. Mollie gjorde ett försök att jaga honom
inne - men då RÖT min matte åt henne! Neeej!!! fyyyy!!!! Mollie blev så häpen att hon satte sig ner och bara
stirrade på min matte som stirrade tillbaks! (Matte lägger sig annars aldrig i hur Mollie beter sig, men hon har
förvarnat hennes matte flera gånger, att om Mollie en gång till försöker jaga nån av mina katter, då tänker
hon ryta i på skarpen! Och det var alltså det som hände nu.)
Och titta ska ni se - Filip stannade kvar inne, han och Mollie var till och med ensamma i köket en stund.
Inget jagande. Inget bråk. (Så vem vet, Ludde, kanske att du också kan lära dig umgås med katter. Sen, på
vårat party!)

Det regnar hos mig i kväll. Riktigt skitväder. Varken jag eller matte vill gå ut. Men jag antar att vi måste.
Åtminstone måste jag. Min skrotmatte stannar nog kvar på förstubron och nöjer sig med att prestera
uppmuntrande tillrop:
"Skynda dig Kasper, braaaa, men ska du inte bajsa också! Spring iväg nu, men skynda dig...    ....   ...
BRAAAA!!!! ... Här får du ett märgkex bara för att du var så duktig... Nu går vi och lägger oss...

(Litet PS till Assar - jag gjorde det, pussade Mollie från dig. Jag TROR verkligen att jag sa att
pussen var från dig...kan väl aldrig tänka mig att jag glömde det..
1 november
Matte, jag har tråkigt!!!!

Lek med Filip! sa matte, och jag försökte.

Men han gömde sig under en stol! Där jag knappast kom åt honom.

Sen kom han fram...

.....och sen tog mattes kamerabatteri slut!
Vi åkte och handlade så småningom. En liten hund stod bunden utanför en affär, han skällde och skällde och
ylade ibland efter sin matte eller husse. Matte och jag gick lite försiktigt fram mot honom, tänkte att han
kanske skulle vilja prata lite med oss medan han väntade. Det ville han inte alls! Han bara tittade på matte,
men mig morrade han åt. Och så fortsatte han att skälla och skälla mot affärsdörren.
Vi gick förstås inte fram till honom då, tog en promenad i samhället i stället. Jag var hispig som vanligt. Jag
menar, är man en lantis så är man! Ovan vid den så kallade civilisationen.
Sen åkte vi hem. Matte stannade på vägen, hon tyckte att det var så fint att älvorna dansade över fältet.
Vaddå älvor - bara vanlig dimma ju! Fast det var en ganska fin himmel, det måste jag ju hålla med om. Och
kamerans batteri hade hon ju laddat.

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

