
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 18
Kaspers nästan-blogg,  januari-februari 2011
 
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.)

28 februari
Plockat korv i snön
Matte klagar och klagar hos sig, och så jobbar hon lite också. Och promenerar med mig utan
kamera!

Men titta här - hon hittade ännu några korvar i frysen, från i julas. 

Hon la dom i stekpannan för att dom skulle tina. Tre av dom ska jag få i morgon. Och tre fick
jag leta efter i snön! Nu i natt! Utanför knuten! Jag älskar att plocka korv i snö!!! Det var

väldigt mörkt, fast inte just när kamerablixten lyste upp förstås. 
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Sex korvhalvor hittade jag, jag letade förstås efter fler, tycker egentligen att matte skulle
behöva öva sig mera på korvkast. Hon borde prova på köttbullskast också. Det har hon aldrig

provat, säger hon - desto större skäl då att börja öva! 
Natti, natti!

24 februari
Mitt livs första kurs
Jag ska gå på kurs! Tack vare Sigge och hans matte! Dom tyckte att jag skulle knipa den där
återbudsplatsen på lydility-kursen i april - så nu har vi gjort det.  Jisses, va spännande det
ska bli! Det tycker inte minst matte, som verkligen undrar hur jag kommer att bete mig bland
en massa andra hundar - dvs egentligen undrar hon inte, hon tror att hon vet eller åtminstone
anar, och den där Marie som håller kursen är varnad. Jag är välkommen i alla fall, hon tycker
att jag verkar jättemysig!

Självklart att hon tycker, för det tycker ju jag med, hehehe...  Matte kan slänga sig i väggen
(åtminstone liiite och försiktigt).

Jag träffade Golden-tjejen Elsa idag, men matte hade ingen kamera med sig. Det har snöat
ännu lite mer, så i morgon ska vi skotta igen.
Jag är en fena på att hitta godis i snön. Matte som inte vill pulsa så långt ut börjar bli riktigt
duktig på att kasta. Men det är inget mot vad duktig jag är på att hitta!

Skulle kunna tänka mig att äta hela min middag på det här sättet. Jag tycker att matte också



skulle försöka sig på den här aktiviteten, tror hon skulle bli MYCKET mer benägen att ge sig
ut i djupsnö då.

Hon håller förresten på att bli så där trist igen, hon har nåt jobb på gång. Vid datorn. Hon är
faktiskt pensionär med stor råge, och som sådan ska hon inse att tid från mig inte ska stjälas!

Så här ligger jag nu, nedanför hennes stol, så att hon åtminstone enkelt kan sträcka ner en
hand och klappa mig lite då och då. Och det gör hon. Och säger rara saker till mig. Känns
bra. 

Apropå en massa snö - för första vintern någonsin så syns inte ett enda viltspår ner över min
tomt. Varken älg eller rådjur. Här brukar annars vara rena E-4:an.

Undrar vad som hänt. 
 

22 februari
Om jag fick bestämma
Ibland straffar minsann synden sig själv! Matte började med SIN sida, och tänkte ladda upp
den. Bara den!! Men då gick det inte, nåt fel hos webbhotellet. Rätt åt henne, tror allt hade
funkat perfekt om hon startat med min.

Nu är jag alltså sur. Och ingen bild har hon tagit på mig idag. Bara på katterna. Mest på
Petrus. Som vanligt ingen bild alls utomhus, tydligen fortfarande det där med vita fingrar i
kylan. I samband med kamera, alltså.

Prommisen blev inte så lång. Men jag har i alla fall letat godis i snön, sånt gillar jag. Annars är
det ju ett självändamål att grotta ner sig i det vita, med godisletning blir det ju liksom ännu
mer meningsfullt.

Om det inte vore så att jag saknade skogen skulle jag inte ha så mycket emot att ha snö jämt.
Men bara högst 2 dm.

Och så skulle det förstås finnas sjö-öar. Jag menar öar av sjöar. Åtminstone en med
sandstrand. Och en och annan lerig spagrop.

Men i övrigt snö. Och sol. Och ungefär tre-fyra grader kallt. Utom vid sjöarna, där skulle det
vara sommar och blåbär och det kunde gott få finnas en bänk åt matte också, så att hon
kunde sitta och beundra mej.

Då skulle jag vara nöjd. Bara jag dessutom fick åtminstone lite skog vid mina sjöar. Mina krav
är ju faktiskt ganska blygsamma. 
 

17 februari
Plogat - oplogat



Matte med litet m har varit riktigt duktig - hon har med min hjälp tagit bort den där djupa snön
som föll ner över våran uppfart och vändplan. Så HENNE är det inte synd om längre! Vi har
varit i Södertälje idag.

Men Matte med stort M - HONOM blir det synd om! 
När han kommer hem från Thailand möts han av det här...

... minst ett par decimeter snö på drygt 1 kilometer oplogad väg! Hans egen väg. Ingen annan
bor utefter den. Och traktor och plog finns naturligtvis hemma hos honom, alltså blir det till att
pulsa. För både honom och Anki. HOPPAS åtminstone att det inte är natt när dom kommer
hem!!!!

Men vad ska folk egentligen i Thailand att göra!!?? 

Förresten har sopbilen behagat köra ner i vårt område för första gången på två månader! Det
är sant, den har vägrat tidigare eftersom det inte är sandat här. Men nu har vi lurat den
genom att på rätt dag själva sanda där vår väg börjar. Och när sopisen väl börjat åka ner för
backen, då var det för sent att ångra sig, hehehe...

Klart att det gick bra! Här har ju bilar kört fram och tillbaks hela tiden utan att någon hamnat i
diket eller nåt liknande (förutom då dom där tre, som matte och jag liksom fått ta hand om...).

Så nu är våran förut överfulla soptunna tom. Inte för att jag bryr mig så mycket, men eftersom
det tycks glädja matte så...

Vill ni förresten se hur det ser ut på min altan? Jaha, så HÄR! Undrar om den blir snöfri till
midsommar.
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Natti!

14 februari
Insnöad
Det har kommit en massa snö sen sist. Och Matte med stort M är i Thailand!!!! Visst ÄR väl
det lite hänsynslöst? (Fast egentligen är det honom väl unt. Fast han kunde väl ha väntat nån
vecka med att ge sig av!! Så att han hann ploga bort dom här senaste decimetrarna snö. )

Vi är alltså insnöade, jag och matte. (Lite mer om det skriver hon själv.)

Alla katter håller sig inomhus. Går bara ut snabbisar, även dom har väl behov av att göra sig
av med både ettor och tvåor, antar jag. Fast dom HAR en kattlåda, men matte glömmer ofta
att hålla dörren dit öppen. Petrus gjorde förresten en jättetvåa BREDVID lådan i går.

Faktum är att dom här senaste urkalla nätterna och dagarna har Petrus inte ens orkat väsa åt
Maxi och Filip, det brukar han alltid göra annars när dom är inne samtidigt. Först väser han,
sen begär han att få bli utsläppt.

Men nu bara blänger han på dom, stannar inne och vill helst upp i mattes knä. Om det är
ledigt. Är det inte det så går han och lägger sig antingen i eller under en fåtölj.

Jag gillar snön. Det ni hör är vindspelet som hänger på farstubron.
http://www.youtube.com/watch?v=KLz3P9g9RmY

Annons
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Som ni ser finns det en hel del snö på min gårdsplan och utfart. Jag tycker att min fortfarande
kraxande matte sköter den dåligt. Men för mig är det okej. Det finns en smal gång ut till
vägen, och den kan jag smita iväg på. Om jag vill, alltså. Den gjorde matte häromkvällen, för
att min favoritgranne skulle kunna komma hit och se på TV. Hennes är trasig.

Undrar om det ska bli 22 minusgrader ute i natt också? Och bara 12 plusgrader i köket? Vore
bättre om det blev 10 grader varmare utomhus, alltså 12 grader, så kunde dom där 10
graderna plussas på inomhus, för då skulle det väl bli 22 grader varmt i köket i stället?
 

9 februari
Sol inne, sol i sinne
I dag har matte skrivit om mig och katterna. Om hur skönt vi har det när solen skiner. Men
framförallt snodde hon bilderna. Nästan alla. Men en på mig i "gröna rummet" lämnade hon i
alla fall, där blir så varmt och skönt när solen skiner.

 

I dag tog matte fram några prinskorvar som hon stoppade i frysen i julas. HON åt upp dom!!!
Men sent om sider kom hon ihåg sig - den här skulle i alla fall bli min.



 

Ynkligaste jag har sett, sa jag, och då plussade hon på lite.

 

Sen fick jag en ostskiva också. Och sen la jag mig att sola ett tag till. 



Vi har varit ute i solen också, men nu börjar det bli så där himla kallt igen, så matte vill inte
vara ut så länge och andas in väldiga mängder kall luft. Lika bra hon låter bli, för rösten blir så
konstig sen.

8 februari
Äntligen hände det nåt
SKÖNT att jag och matte börjar vistas bland folk igen! Liiite jobbigt var det nog för matte, hon
orkade t.ex. inte alls ta dom bilder av mig och Grynet och Vilma som jag tycker att hon skulle
ha tagit. Hon hade ganska fullt upp med sina tanter! Och så hade hon bara
"fördröjningskameran" med sig.

Matte envisas med att säga "tanter" och tantgäng. Ett par av "tanterna" protesterar på det
bestämdaste! Nån föreslog "antitanterna"  i stället. Men min matte fick åtminstone medhåll av
Grynets matte - vad är det för fel på "tanter"? Titta bara på oss, sa dom. 

Här har ni Vilma. Hon är varannanveckasdaghund hos den av tanterna som vi var hos. 



Och här är söta Grynet, som ni har träffat förut.

Och här är tuffa jag! 



Mattes bilder på oss allihop är urusla! Här vill jag och Grynet in till våra mattar. 
Har ledsnat på att umgås utomhus!

Vilma och jag träffades en stund innan Grynet kom.



Men - jag träffar inte Mollie i veckan! Det är trist! Hon startar sin lukta-gott period och på
tvåbeningars vanliga trista och obegripliga sätt, så bestämmer dom som vi bor hos att vi inte
ska träffas då.

Men matte har åtminstone börjat ta steget ut i världen igen, trots sin djupa barytonröst, så min
allra tristaste period är nog i alla fall över nu. 
SKÖNT!!!! 
 

6 februari
Duschelände - jag borde tänkt efter före... 
Kraxmatten och jag ska ut och åka i morgon. Ska träffa tanter och Grynet och Vilma. Att matte
kraxar får dom stå ut med, tänk på mej som ju faktiskt lever med henne!

Hon grejsade lite på tomten idag, behövde fixa utfarten tills i morgon. Jag smet, men bara lite,
och så fort matte ropade kom jag tillbaks. Det skulle jag nog inte ha gjort.

Jag hade hittat nåt jättemysigt, som jag plöjt mig fram i. Det var brunt, och luktade färskbajs
konstaterade matte som inte alls såg glad ut.

Jag ombads att gå direkt till toan/duschrummet och insåg att här var det bara att foga sig.
Gick självmant in och ställde mig i duschen. FAST det är så otäckt.



Dusch och schampo på halva mej. Matte tog ingen bild, och fullt så dan som när jag gosade
runt i en färsk koblaja såg jag inte ut - kommer ni ihåg den här bilden?

Som sagt, inte fullt lika illa idag, men en ganska så rejäl inpackning hann jag i alla fall få till.

Vi har haft ännu ett objudet bilbesök på min gårdsplan, och det här besöket hade minsann
ingen egen sand med sig. Matte fick träda in en kall kväll, och det är kanske därför hon
fortfarande kraxar rätt ordentligt. 
 

3 februari
Missade dejter :(
Matte väser fortfarande, men nu hon har börjat kraxa också - antar att det är nån sorts
friskhetstecken att hon börjar låta som en kråka. Bilden har jag hämtat härifrån.

 

Här ser ni hennes båda hennes "tröster" i bedrövelsen, hehehe... 
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Ni ser väl att jag är ganska tveksam till den andra. JAG är absolut viktigast!!!!

I tisdags gick jag miste om Mollie-dejt. Mattes fel, naturligtvis. I går, onsdag, missade jag en
Grynet-dejt. "Mattes tanter" skulle träffas då. Men dom snällisarna ville att jag och matte
skulle vara med, så dom sköt upp träffen. Nu gäller det att min jädrans matte slutat både
kraxa och väsa på måndag. Som bonus får jag nog då träffa stora svarta Vilma också!

Om Mollie inte har börjat lukta alldeles speciellt gott så kanske jag träffar henne dagen efter,
på tisdag! 
LYCKA, i så fall!! 

Nu ska matte ta sig en slurk Gammeldansk igen - men jag tror inte det är gott. Hon grinar
fasligt illa. Snart har hon druckit upp dagens ranson - cirka tre matskedar. Som belöning
tänker hon dricka en mugg kaffe och en kaka.

Ute är det tö. Snön sjunker ihop. Men det är IS överallt!  
 

30 januari  2011
Matte väser 
Hon låter skojig, hon matten! Eller snarare, hon låter nästan inte alls. Passar mej utmärkt, för
då har jag ju liksom laga skäl att inte fatta vad hon menar. Att tyda matte-väsningar har jag
aldrig lärt mej. Undrar verkligen vart hennes röst har tagit vägen. Hon låter som Petrus när
han blir arg på dom båda svarta, fast utan att vara arg.

Därför (hon kan ju inte ropa) släpper hon inte längre ut mej ensam på tomten, utan traskar
själv med. Och där gör hon upptäckter. Upptäcker var jag under ett par veckor konsekvent
lämnat mina tvåor. Inte där hon trott, hehehe...

Hon konstaterar också att källardörren är totalblockerad av takrasad snö. Har jag vetat länge!
Vad jag däremot inte visste var att skaren bär till och med matte!!! Nja, säger hon, snarare är
snön genom alla plusgrader så hårt packad att inte ens hon trampar igenom. I alla fall inte
djupt.

Vi tar en del promenader i alla fall, men inte så långa. En bit på "Mattes väg", bara. Tänk, att
han har en alldeles egen väg. Bara hans. Och Ankis och Everts också, förstås. 
Matte med litet m har nästan aldrig med sig kameran - är visst inte bara rösten hon har
tappat! Men här i alla fall ett par bilder från idag, så att ni åtminstone ser att jag fortfarande
finns! Trots nästan-blogg-torkan.



Och nu tycker jag faktiskt att mattes ben ska sluta vingla, att hon ska få tillbaks rösten (trots
vad jag skrev i början) och att hostan ska fortsätta att minska! Vill faktiskt ha tillbaks mitt

vanliga gamla skrälle. Gärna i takt med att snön fortsätter att försvinna.

För nu vill jag ut i skogen! Och så vill jag att Mollie ska komma hit.

NÅN hänsyn till mig ska väl matte ändå ta!!!!

26 januari



Mest inne
Kanske att matte trots allt tänker bli som folk igen! I går gav vi oss till och med ut i bilen!
(Beror på att matte för närvarande litar mer på fyra hjul än på sina två fötter, säger hon.)

(Varför det gick så himla lätt att ta sig ut på vägen får ni läsa hos henne.)

Plötsligt slog hon alltså näven i sängkanten (eller om det var diskbänken) och sa att "nu får
det vara nog!! Om inte benen riktigt bär, så gör ju faktiskt bilen det".

Det trista är att jag inte får träffa Mollie, när inte matte mår så bra. Hör allt hur dom resonerar i
telefonen, våra mattar. Gillar det INTE! Trodde ett tag i går att det var till henne vi var på väg,
men matte körde aldrig ända fram.

Och idag är allt ungefär som vanligt igen. Matte är inte bra men bättre. Och det är så himla
kallt att jag inte har särskilt mycket emot att stanna inne. Det har inte mina katter heller. Men
det gäller att styra upp dom!

Ska vi fajtas, sa Maxi?

Nu tar du det lugnt, sa jag, som vet hur sånt där brukar sluta. Med åtminstone nästan-allvar. 
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Bra att man har respekt med sig.

Hoppas dom vill stanna inne i natt alla tre, för det är fruktansvärt kallt ute.

Matte tänker enligt senaste veckomönstret som vanligt bara släppa ut mig, hojta  "skynda på"
och stå kvar innanför dörren och vänta på att jag ska tala om att "nu har jag skyndat på". Tar
högst tre minuter när det är både mörkt och kallt.

Men i morgon blir det nog åtminstone en liten prommis, tror jag. Hoppas! Fast bara om det
inte är alltför kallt, för då vill jag stanna inne.

Kan också berätta att inomhus har vi det riktigt varmt och skönt. Och att matte välsignar sina
värmeloggs som är liksom "alltid-redo-placerade".

Ha det bra alla - matte tror att vi måste vänta tills i morgon (torsdag) med att besöka er. För
det är redan rejält i morgon, och hennes ben vill så gärna ta henne till sängen säger hon,.
Hoppas ni fattar vad hon menar, både med i morgon och att ben kan "vilja" nåt... 
Jag ville mycket hellre hälsa på hos er!!!! 
 

22 januari  -11
Host och host och host och host... 
Matte låter inte riktigt klok! Hon hostar och har sig så att rutorna skallrar. Stönar. Orkar
knappast inte ens gosa! Men jag är en tapper hund, så jag försöker tala om för henne att jag
älskar henne i alla fall! Tror att hon fattar!

Vet knappt längre vad som är natt och vad som är dag. Lite synd om mej, faktiskt!

Hade en kul dag förra helgen - möte här med  massa människor och en massa papper.
Någon hostade. Ett par dar senare började matte härma den hostan - med en VÄLDIG råge!

Hehehe, hon hämtade en ny hushållsrulle till sängen för ett tag sen. Så numera snorar hon
också. Hushållsrullevis...

Men endera dagen är hon bra igen, säger hon. Det kommer att kännas fint, för då slipper jag
bara rusa ut en sväng på tomten ibland för att göra ett och två. Fast i ärlighetens namn tog
jag mig en sväng på vägen också, häromdan. På åtminstone 10 minuter. Tänkte att matte
kanske skulle bli sur på mig, men det blev hon inte.

Det hade hon inte mage till, sa hon, - Tror jag det, snart har hon väl hostat upp den...

När vi orkar blogga igen, på riktigt, jag och matte, då ska jag läsa ikapp hos er allihop!  Men
just nu ska matte bara fylla på värmekrusen igen, och sen går hon tillbaks till sängen och jag
till sovtäcket.

Fast hon tänker visst släppa ut mig en stund först. Bra!

På ynkan till matte rinner svetten bara hon försöker röra sig. Fast lite mindre i dag, faktiskt.

14 januari



Halka och snö som man fastnar i
I går var det halt på gårdsplanen - till och med ett par skator halkade. Såg kul ut, och sen såg
jag och matte spåren.

 

Sen gav jag mig ut och rullade - rullade rasande snabbt, slog nog nästan rekord! 

Kan säga att här uppe på snöhögen var det däremot jobbigt! 



Vilade mig en stund - och lekte lite tittut med matte. Tror hon tyckte det var skoj. 

 

Här börjar jag faktiskt bli lite orolig - ska jag överhuvudtaget komma loss!!??



Till slut gick det vägen. Men det är faktiskt för mycket snö nu!!! 



Om nån undrar vad jag överhuvudtaget hade uppe på snövallen att göra så kan jag tala om
att matte kastade upp godis där! "Du behöver motion", sa hon, "nu när du inte vill springa i
snö längre."

Jag fattar vad hon menar. Jag brukar ju aldrig ha koppel när vi är ute, annat än på vägen.
Och nu blir det väldigt mycket väg, för där är det plogat.

Jag VILL INTE springa i snö och drunkna!

Vaddå motion förresten - det kan jag väl skaffa mig i vår!!
 

12 januari  
På den smala vägen 
och ett julkex i magen

Den vägen är smal, som två har att gå, 
omänskligt smal, kan det tyckas ibland, 
och är väl en människors väg ändå.

Okej, jag fattar vad Karin Boye menade,  men i mitt fall stämmer det inte! Jag och Filip klarade
oss jättebra, men människans väg var det verkligen inte. För matte trampade utanför den där
smala vägen när hon försökte gå - och fastnade flera gånger. Hon ramlade också, men mjukt.
(Berodde både på henne själv och på snön, för hon satt sig på ändan, hehehe).

Kom med till vedbon, sa Filip! Okej, sa jag.



 

Matte! Försökte du också...men vad GÖR du!!!????

 

Kooommer!! Ska försöka hjälpa dig upp... 



Matte behöver breda vägar, hehehe... för attans, va rolig hon såg ut där i snön... med
kameran upp i luften... ville visst inte att den också skulle hamna i snön. (Det gjorde den inte
heller, säger hon.)

Ni ska få ett par snöbilder till - det har kommer ner en massa kramsnö här idag. Den är borta
från uppfarten nu. Till helgen ska det komma en hel massa mer! Då kommer nog Matte med
stort M tillbaks. Det blir kul, tycker jag.



Vet inte om det syns, men här balanserar jag en liten snöboll på nosen. Det gjorde jag en
lång stund, kändes väldigt skoj.

Jag plogade massor av snö, var till stor hjälp. Så stor att matte säger att nu, nu ska jag
ÄNTLIGEN få äta upp det STORA hjärtekexet som jag fick av Ludde på vårat adventsparty.

Det har ju hängt på kylskåpsdörren ända sen dess



.

Jag ska få äta det på mitt favoritställe - i bian! 
.-.-.-.-.-. 

NU HAR JAG GJORT DET!  TITTA!



Storkexet tog slut medan matte fixade bilderna till datorn.

Gott!!!! Tack, Ludde med tvåbenta! 
Och med det där kexet tog definitivt julen slut.

11 januari
Objektivet bärgat!
Vi halkade allt iväg och hämtade mitt nya objektiv. Jag, favvisgrannen och matte. Gick en



promenad också. På en parkeringsplats och en liten bit till!! (Kostade förresten matte 450
kronor i parkeringsböter!). Här är i alla fall min kamera som äntligen fungerar igen.

Om ni tror att matte flyttar dukar mellan borden så har ni fel. Så här ser våra juldukar ut, och
dom ligger på flera ställen. (Hon visar en på sin sida också. Tillsammans med tulpanerna
som hon köpte.)

Kameran har blivit tyngre nu, men det tycker matte det är värt. Och jag bryr mig inte - det är
hon som bär. Tycker förresten att hon ska stuva undan julstakarna nu, mina katter vill ha
HELA kontorssängen att ligga på.

 

Och vad tror ni det här är då? 
Det är JAG, hehehe. 

Ibland provar matten allt lite för många inställningar.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Berit/Mina%20dokument/Under%20arbete/BELOF%20Surftown%20att%20plocka%20fr�n/index.htm


Förresten så glömde jag berätta igår att jag träffade en tibbetjej på promenaden. Fast hon bor
inte här.

 Var bara på besök. Synd, för hon var söt! 

Synd att matte snodde så många bilder - bland annat den på en död nässelfjäril som låg på
golvet i morse. 

Nu ska jag sova. Ses kanske i morron.

Natti! Fluffnatti!



10 januari  2011
Halka, halka, halka...
Nu är det halt, vi far lite om varandra, jag och matten. Men hon har broddar, så hittills har det
gått bra.

Jag har ju fyra ben att stå på. När jag inte rör mig förstås, för då har jag bara två eller tre.

Fattar hur ostadigt det måste vara för matte som ALLTID bara har två! Fast när hon försökte
ta sig upp ur en snödriva i dag, då hade hon fyra! Så att säga.

Hon tog lite bilder (titta hos henne. Där finns både en bild med mig och så ett par "snöfåglar"
som jag tycker är så fina. .

Och så filmade hon mej. Och raderade. Av misstag. Hon gör faktiskt väldigt många misstag,
tycker jag. Det här var definitivt ett för mycket!

Blev bara ett par bilder över till mej - skrotismatte!! 
Kan säga att här hade jag kämpat ordentligt för att komma över vallen. Det var väldigt djupt

och väldigt mycket snö på andra sidan!

Här går en fin stig, till både trattisar och sjö. Inte en chans nu...
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Matte med litet m varnade Mollies matte för att komma hit i morgon! Hon ÄR en
skrotismatte!!!!!!! Min matte, alltså.

Påstod att inte ens skogsvägen är sandad, att den är vansinnigt hal, rena isgatan, och att hon
inte vill att Mollie ska hamna i diket.

Men jag då!! Själv tänker hon minsann försöka ge sig ut i morgon. Ska hämta det där
objektivet till "storkameran". Äntligen har det kommit. Jag ska få följa med, och min
favvisgranne också. Tänk om VI hamnar i diket! Är väl inte bättre än om Mollies matte gör det.

Tycker inte jag i alla fall. Men det tycker visst matten. Fast risken är stor att hon inte ens
kommer upp till brevlådorna, hehehe... Både gårdsplan och backe är också snorhala.

Nu ska matte se på film!

8 januari  2011
Drömmer om bättre tider
Bara tråkdagar nu. I dag först jätteäckligt snöoväder, och sedan regn. Jag vägrar fortfarande
ge mig ut i icke-upptrampad snö! Vill överleva till vår och sol och bad och vattenpussar och
sånt! Vill INTE drunkna i snö.

I vatten kan man simma, det kan man inte i snö.

Vatten har en strand som man kan gå upp på, det har inte snö.

Bäst att jag i alla fall talar om att Matte med stort M kom och plogade fram vårat hus. På
trettondagen. Han är allt bra snäll, han!

Matte med litet m skottade fram min bil. Också ganska snällt.

Nu ska jag gå och sova. Och drömma om bättre tider! Och om vatten som har en strand.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 januari  2011
Drömmer om
korv och sommar

- men ser bara tassar
Så här känns det idag. Ute är det skitläskigt, ursäkta uttrycket, men jag menar det
bokstavligt!!! För en gångs skulle är jag och matte totalt ense. Katterna också. Snöar vågrätt
gör det, blåser som attan. Snödrev på gårdsplan till och med här i skogen! Måtte Matte med
stort M dyka upp så småningom. När det lugnat ner sig.

Som på den här bilden känner jag mig. Det "roligaste" jag kan hitta på är att meditera över
mina oansade tassar. Då fattar ni va, att tristare kan ingen ha det.

"Matte, är det inte lika bra att vi sätter igång att vråläta korv och köttbullar och leverpastej och
sånt, och sen går vi och lägger oss och sover till våren!!!"

Matte förresten (hon med litet m) - hon drömmer om sommaren på sin sida. Tror jag ska
göra henne sällskap.

4 januari  2011
Trodde knappt det var sant 
Tro det eller ej - men jag har dejtat Mollie idag igen! Hemma hos henne! Så här ska det va!
Nästan två gånger på en vecka!!

Matte vägrar gå där det varken är plogat eller upptrampat (känns fint att ha henne att skylla
på), och då är det ju bra att det finns fler åtminstone nästan-bilfria vägar hos Mollie än hos
mej.
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Här några hel-suddiga men dock bilder!

Du skulle verkligen prova det här, Mollie! Jätteskönt att rulla och snöplöja!

 

Javisst matte, vi kommer ju, båda två...

 

Men nu sticker vi igen...



Det HÄR var intressant - ska vi smaka på det lite? 

Dom bygger väldigt konstiga villor i närheten av där Mollie bor. Det här är en som snart är
färdig - är kanske fin inuti, men näej, säger matte, så där skulle hon inte vilja bo! 



Inomhus slösar Mollie som vanligt sin charm mera på matte än på mej. Mollie vill bara pussa
matte hela tiden ,men matte vill inte alls pussa henne! Tvärtom, faktiskt. Ett sånt slöseri - en

massa härliga Molliepussar till ingen nytta alls!!! 

Jag tycker att vi alltid ska vara utomhus när vi träffas! För då bryr sig Mollie inte ett dugg om
min matte, bara om mig!

 

1 januari  2011
Jag var rädd i går
I går natt var jag väldigt, väldigt rädd. Vi såg inga fyrverkerier, men det smällde en del. Väldigt
lite, säger matte, men för mig räckte det. Jag skakade och darrade i hela kroppen av skräck. 

Matte för sin del var glad att det inte var värre. Det har det varit tidigare år.

Hon höll om mig, vi gick och la oss i hennes säng, och den ville jag inte lämna sen.

Det smällde i alla fall inte mer än högst en halvtimme. Matte var nästan förvånad att jag alls
hörde det.

I dag visade dom ett kort inslag på teve om nyårsfirande - med fyrverkerier! Jag hukade,
darrade och kröp undan!!! Vem vet vad som kunde hända, när nu teven också började smälla.

Matte tänker sätta upp lapp på anslagstavlan, till Valborg. Om både att och var det finns
rislyktor att köpa. Hon tänker ta kontakt med grannområdet också.

I övrigt har det inte hänt så mycket. Det har snöat - och Matte med stort M kom och plogade
bort någon decimeter kramsnö!

Det har snöat ytterligare sedan dess. Men den snön är kall och lös. Är det bara lite tänker
matte med litet m försöka ta bort den själv. I morgon.

Inga bilder. Bara några riktigt tråkiga, och dom snodde matte!

 

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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