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 5

Kaspers nästan-blogg, januari-februari 2009
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 de senaste
överst/först.)
27 februari
Efter klippet
Kloklippet gick bra! Matte gosade ner mig på rygg, och vi tog god tid på oss! Hon gosade
ibland med min mage, och började med att klippa bort tasspäls, och det var ju inget farligt
alls! Sen när tången kom fram så hade jag ju glömt bort att vara rädd - och så gillar jag ju att
ligga på rygg och bli gosad med! - Och sen fick jag grisknorr!

Närbild på tassarna

Vad tycks? (Man är väl inte sämre än att man kan ändra sig, menar jag! Klipper hon på DET
DÄR sättet kan jag gå med på det fler gånger. Fast då vill jag helst ha TVÅ grisknorrar
förstås...)
26 februari
Tassbild som stresspress
Mattes dåliga samvete ser ni här - fast JAG tycker ju att dom ser riktigt snygga ut! Behöver
visst inte ansas, och klorna är PRECIS lagom långa!

Klart att det LÅTER när jag trippar på golvet, och visst liksom halkar jag ibland! Men vaddå alternativet är MYCKET VÄRRE! Jag hatar klotången! Kloklipp är helt enkelt inte värd den
belöning jag får efteråt! Matte gillar det inte heller.
När vi gemensamt beslutar oss för att skjuta upp nåt obehagligt, då åstadkommer vi stordåd,
matte och jag!
Tassbilden har hon lagt in bara för att sätta press på sig själv! För TÄNK om nån vill se en
bild på hur jag ser ut EFTER hyfs och klipp... Kan tala om att hon redan nu börjar känna sig
lite stressad... Nu MÅSTE hon ta itu med dom. :(

25 februari
Fånig hund - och matte
Bara tre dar kvar så är det mars, säger matte. Och ser riktigt glad ut. Jaha, vad är det med
det då? Nåt särskilt med mars?

Jag fick inte träffa Mollie idag, fast jag trodde det i det längsta. Hoppades att hennes matte
hade fått en annan tid hos doktorn, men icke!!! Har hjälpt matte lite med snön, men såna
bilder såg ni ju massor i går.
En dum sak - jag var som vanligt ute på tomten, matte höll på att grejsa med ved som vi
skulle bära in. Då kom en nästan-granne ropandes alldeles vilt, matte trodde att det kom en
bil och att jag smitit ut på vägen eller nåt - hade jag förstås inte gjort!
Nä, hennes hund hade smitit, lyckats ta sig ur kopplet, och nu visste hon inte var han var!
Men hon visste ju att han är vansinnigt arg på både mina katter och på mej! Hm - han är en
rätt trist typ. Jag har försökt hälsa vänligt på honom ett par gånger, men han bara morrar och
vill gå till anfall.
Då säger hans matte till honom med lenaste och vänligaste och gosigaste rösten i världen
"men lilla gubben då, så ska du väl inte göra, han är ju så snäll, så snäll, den där Kasper... "
Gissa om den hunden fattar att han gör nåt galet när han sliter i sitt koppel och muckar gräl
med mej!! Rätt gissat - han fattar inte. Inte hans matte heller.
Men vi möttes inte idag. Jag höll mig som vanligt i närheten av matte, och sen gick vi in med
veden tillsammans.

23 februari
Hej mitt vinterland, nu är du här...

Idag har det snöat väldigt mycket, för att vara hos mej. En dryg decimeter. Fast den ska visst
töa bort snart. "Precis bara så mycket att jag måste skotta undan en massa tung blötsnö om
vi ska komma ut med bilen", sa matte! Jag vill förstås hjälpa henne. Hon skottade och sköt
den där snöskopan framför sig, snösläde kallar dom den för, men den är väl ingen släde
heller!!
Hur som helst, jag ville ju hjälpa till, så jag plöjde snön på mitt sätt. Fast ni måste klicka på
bilderna, förstås, om ni vill se mej! Matte höll sig bara på gårdsplan (orkade bara halva i dag)
så jag tänkte jag skulle hjälpa henne med den övriga tomten åtminstone. Skulle hon själv

aldrig orka! Ett par tusen kvadrat ska vi väl kunna klara ihop, tycker jag. Jag tar hand om
merparten. Man är väl kille!! Men skogen ger jag mig inte på, den känns lite övermäktig till
och med för mej! Fast en boren optimist är jag ju, förstås... Få se i morgon!

Natti natti, dags för kvällsmärgkexet! Klockan har hunnit bli ett redan, på i morgon - ni fattar
vad jag menar, va´? Märgkex - MUMS!!

21 februari
Skojsig utmaning som jag antar alldeles frivilligt
Såg nåt roligt hos Molle. Tycker att ni ska ta dig an den här uppgiften ni också! Berätta om ni
gör det, så att jag får läsa!
Så här:
Regler:
Varje svar måste börja med första bokstaven i ditt namn!
Alla svar måste vara riktiga, hitta inte på ord eller ljug!
Om personen som gjorde innan dig har ett namn som börjar med samma bokstav som ditt får
du inte ge samma svar som han/hon gjort.
Du får heller inte skriva samma svar två gånger eller skriva ditt eget namn som svar!

Lycka till!
1. Vad heter du? Kasper
2. Ett ord på fyra bokstäver: Kyla
3. Flicknamn: Kornelia
4. Pojknamn: Kasimir
5. Yrke: Kock
6. Färg: Kittvitt
7. Klädesplagg: Kofta (stickig)
8. Mat: Kålpudding (mums!!!)
9. Sak i badrummet: Katt (just nu)
10. Plats/stad: Krokom
11. En orsak att vara sen: Köttbullebrist
12. Något man skriker: Kommhiiit!! (eftersom Kaaaasper!!! tydligen inte gills...)
13. Film: Kombattanterna (finns den inte så kommer den...)
14. Något man dricker: Kaffe!!!
15. Band: Kulingarna (ska starta det i morgon! Obs mina tår i kors!)
16. Djur: Koala
17. Gatunamn: Kungsgatan
18. Bil: Kadillac (kan hundar ha dyslexi? Ja, tydligen!)
19. Sång: Kom i min famn... (måste ju finnas, annars komponerar matte i morgon!)
20. Aktivitet med mer än en deltagare: Kortspel
Okej, okej - hundraprocentigt följde jag väl inte reglerna - men va tusan, jag är ju HUND!
Förresten brukar matte också bryta mot en och annan regel.
Som sagt, du som läser det här, ta med dig "utmaningen". Och jag vill vill väldigt gärna läsa
svaren.

20 februari
Första ronden till matte! I kamp med katterna.
Tråkdag! Jag har passat huset en massa timmar - matte hade ett "möte" sa hon. Vaddå
"möte". Hon borde förstås ha haft ett möte med mig! Ute i skogen!!! En liiiten promenad blev
det förstås när hon kom hem, men inte var den mycket att komma med, inte! Och inte lär det
bli bättre i morgon - för då ska hon träffa sitt "tantgäng" och jag får inte följa med. Men dom
ska i alla fall prata om "skyldigheter" - och då vore det väl attan om inte matte i första hand
tänkte på MEJ!
Det pågår en kamp här i huset - matte versus katterna. För en gångs skull tror jag att matte
till slut vinner - det är henne i så fall väl unt, för det gör hon inte ofta. Inte mot katterna.
För ett bra tag sedan fick dom överta mat från en granne som överlät en påse Mjau till matte
(grannen var själv för allergisk för att kunna ha den maten i huset!) och sen dess vill katterna
inte ha sitt gamla vanliga käk. Dom kräver antingen Mjau eller också MIN mat!
Dom gör sig platta som en CD-skiva och listiga som fyra rävar! Lyckas tränga sig in till
backen och krafsa bort kuddar och annat som matte lagt över min mat. Titta så dom burit sig
åt!

Det är alltså MIN mat dom lyckats knapra i sig.
Matte flyttade över maten till en annan låda med lock som sitter fast.
Filip tror visst inte det är sant - min "matlåda" tom??
"Detta måste undersökas noga!"

"Jädrans matte!!!! Den ÄR tom"
Precis så här ser djup besvikelse ut.

Den här ronden vann alltså matte. Nästa är redan på gång! Men den orkar jag inte skriva om
nu, klockan är precis två på natten! Hög tid för mitt märgkex!

19 februari
Träffat Mollie
Jag måste berätta - jag träffade Mollie i går igen! Hennes matte hade krockat med sin bil, så
det blev vi som fick åka den här gången också. Bra, för jag gillar Mollies skog som
omväxling.

En annan bra sak med Mollies skog är förstås att HON alltid är där när jag är där. Det är hon
inte i min. Hon är förresten ganska snäll, min Mollie. Här vill hon att jag ska leka lite mer med
henne.

Mollies mattes bil är på verkstad - hon såg inte flaket på nåt som var parkerat, så det
hamnade i hennes vindruta. Konstigt va´!!
Mycket att göra så här på nattkröken! Nu ska jag hälsa på hos er! Sent omsider. Men sen godnatt!

16 februari
Äkta skogskonst
Tänkte visa att naturen själv är jättebra på att ordna konstutställningar! Vill liksom försöka
ursäkta mattes vandalisering...
Matte har kameran med sig då och då. Jag brukar ibland visa henne vad jag tycker är fint. Vi
tycker inte alltid lika förstås, men ibland vill vi gärna undersöka samma saker, fast på lite olika
sätt. Jag med nosen, hon med kameran. Gissa vilket som ger mest information!!!
Här kommer i alla fall nåt som jag också tyckte var intressant - men inte fick kliva upp i och
undersöka närmare. Där nere bor några som vill vara ifred för dig, sa matte. Det gjorde det
nog, fast jag tycker att den där vaktaren ser rätt glad ut, inte alls avvisande. Men då bedrar
skenet sa matte, för det är precis tvärtom.
Är kanske så med konst, den ska inte begripas med en gång...

Det finns mycket att se i skogen, även om man bara är en matte...

Och så måste jag få visa den här mystiska gamla trädvarelsen som matte har visat tidigare men nu är det ju JAG som gör det...

Minns ni förresten hur gott jag tycker det är att slicka i mig kaminsvärtan? Matte fick tips av
Luddes matte på en naturlig svärta, och nu har hon använt den! Kika på resultatet på hennes
sida. Ska nog prova att ta en provslick senare i år, när inte matte eldar i kaminen, för nu är
den för varm förstås. Man är väl klok och har gott omdöme! Den här nog i alla fall inte direkt
giftig, tror matte. Ska prova!!
13 februari
Matte "skogsvandalen"
Idag har matte snott bilderna jag tänkte visa, så gå dit och titta!! Jag visar en annan bild i
stället (ser ut som om matte och jag bytt inlägg igen!) Titta, här är nåt riktigt, riktigt larvigt!!

Min och Mollies mattar har redan startat "vandaliseringen" - dvs tagit bort ganska många av
dom där löjliga röda pinnarna! Dom färgade förresten av sig på mattes vantar...
Det fanns alltså många fler pinnar. Gissa vad det föreställer - jo SKOGSKONST! Mollies
matte berättade att ett gäng "konstnärer" varit ute i skogen för att göra konstverk där. Någon
målade en massa grenar och stammar röda, och lutade dom mot den här stora stenen!
Såg bara inte klokt ut! Nästa gång vi går där ska vi ta bort resten. Lägga dom i en hög där
dom inte syns. För stenen är både vacker och spännande precis som den är!
Det fanns fler "KONSTVERK" i skogen, men bilderna blev för dåliga. Någon hade hängt upp
en massa upp-och-nervända vasstrån i en rad! I ett träd! En annan hade placerat en massa
kottar i form av en orm eller nåt, på en annan sten...
Här kan ni ana beslutsamheten hos Mollies matte som retat sig på dom där röda sakerna i
flera veckor nu! Mollie och jag hejar på... Matte hjälpte till. "Vi delar på ansvaret", sa hon till
Mollies matte.

Hihihi - undrar vilka som var värsta skogsvandalerna? "Konstnärerna" eller våra mattar som
sabbar konstverken? Ett fall för skogsvårdsstyrelsen kanske?
Matte studerar skogsvårdsstyrelsens karta, och upptäcker något jag vetat hela tiden - att vi
brukar ströva runt i ett "naturvärdesområde". Just det - jättevärdigt, tycker jag.

11 februari
Inte rumsrent - men va´ tusan...
Okej, okej, okej... Jag fattar att det här var lite överdrivet, att det inte var aktuellt längre, men
va sjutton - när man nu ÄNTLIGEN får träffa sin fästmö... Och ni klickar på miniatyrerna på
egen risk... Hälsar matte! Som var snabb att ingripa... Hon hann till och med före Mollie...
Hmmm...

.
Här får ni några rumsrena kompisbilder också!

Tror nog jag får träffa henne snart igen. Hörde nåt om nästa vecka...

9 februari
ÄNTLIGEN, äntligen till MOLLIE!
Jag tror inte att Mollies och min matte är riktigt klok! Vi har inte setts sedan alldeles före jul,
Mollie och jag!! Dom där mattarna har haft andra saker att göra just på våra dagar, Mollies
och mina, eller så har nån av dom varit sjuk eller så har det varit nåt med Mollie...
Har nog hört att mattarna har pratat med varandra i telefonen ibland, men Mollie och jag då...

Men i morgon, jippii! Det är ju inte sommar nu förstås, men jag kommer att KÄNNA det så
tror jag! ÄNTLIGEN! Måtte hon bara inte ha hunnit glömma mig på dom här veckorna...

Om det är nån snö hos Mollie - och kanske det i alla fall finns liiite, då ska ni få se på
vinterbilder i morgon!

8 februari
Godnattplinget är bäst!
Det finns ett ljud som jag gillar jättemycket - en sorts pling! Det som datorn säger när matte
stänger av den helt! Då, sent på natten är det ju dags både för nattaprommisen, märgkexet
och sovtäcket! Täcket har jag ju jämt, men jag brukar inte ligga där så ofta på dan, för då
brukar jag ligga där matte är. Men så kommer det där plinget - äntligen!!!

PRECIS så här ungefär ser hon ut, hihihi... Fast hon hälsar och säger att hon aldrig ens
BETALAR något över Internet! Så det där med lösenord till hennes stora feta bankkonton
(håller mina tår i kors) - några såna kommer minsann ingen tjuv åt! Tur det, för min matte är
annars rätt godtrogen. Fast inte SÅ godtrogen att hon går på sånt som den här bilden varnar
för. :-)

Fast det jag EGENTLIGEN ville säga var ju alltså att matte är MYCKET roligare när hon
INTE sitter vid datorn!! Å andra sidan vill jag ju att hon ska skriva här på min sida.. Så vad
vill jag egentligen? SVÅRT dilemma.
Men vem har sagt att livet ska vara lätt? Inte min matte i alla fall. Om man kanske skulle
försöka byta till en "lättare" matte? Nääe - det vill jag nog ändå inte...

6 februari
Maxi + Wubba = sant!
Titta. så det har gått med min Wubba! Maxi har utnämnt honom till sin speciella vän! Inte mej
emot, jag tycker faktiskt inte alls att han är särskilt kul! Jo, när matte tar hand om honom och
låter honom leka med mig, men inte annars. Jag föredrar mina repknutar!!

Det ligger ett par små repknutar i korgen också, och dom är mina. Men jag gillar bäst en
större, och den har jag lagt under en fåtölj. Den där korgen skulle ju jag ha när jag var
mindre, men jag har aldrig gillat den! Så Maxi fick den! Ni ser, jag brydde mig ju inte ens om
att bita sönder den!!!
Två andra korgar som jag inte heller gillar har matte ställt ut i en bod!!! Tur att hon NU vet att
jag föredrar mitt fyrdubbelt hopvikta täcke!
4 februari
I alla fall lite sol
Matte blir gladare när solen skiner, det har jag märkt! Det gjorde den en pytteliten stund idag,
tursamt nog precis när vi var ute! I en bäck som leder från MIN sjö till nästa sjö var det öppet
vatten - men jag brydde mig faktiskt inte!

Ovanligt att jag inte brydde mig alls, sa matte, men jag ville ju rejsa på isen! Och om matte
brydde jag mig, när hon ropade... Som ni kan se.

När matte och jag gosade lite där på isen, det finns det förstås ingen bild på. Matte och jag
var ju ensamma. OM Mollie hade varit med - det SKULLE hon ha varit - så hade kanske
HON kunnat ta några gosebilder? Men nu var hon inte det. Hennes matte ringde i går och sa
att vi fortfarande inte kunde träffas... LÖJLIGT!!!!! Om vi inte ses nästa vecka heller - då
tänker jag rymma!!! Åtminstone lite grann...

31 januari
Pälsen säger VÅR!
Pest och pina - men tydligen ÄR våren på väg säger matte. Min päls håller uppenbarligen på
att ge sig iväg! Och matte hjälper den på traven - om det tycker jag INTE! Tycker det gör
ont!!! För att inte tala om att jag ju måste krympa!! Titta här, så mycket mindre jag blivit!

Är det skick och fason det??!! Bara undrar! Visst SER jag väl lite tunnpälsad ut nu?

Säger som Malte och Snokis brukar säga - skitmatte!! Och nu ska hon visst klippa klorna
också!!!! MINA klor alltså!!!

30 januari
Surade gjorde jag
Hjälpte matte att skotta snö i förmiddags. Löjligt lite snö, men hon ville inte att den skulle
smälta till is sa hon. För då skulle det bli ännu halare på gårdsplan. Sen fick vi besök - men
då fick jag gå in och passa huset i många timmar medan dom åkte i väg i min bil! Till tröst
fick jag den där honungsrullen av matte - jag kunde inte låta bli den helt, jag smakade lite och
sen bara sov och surade jag tills hon kom hem igen!
Men DÅ, då började jag gnaga och smaska av hjärtans lust, ska ni tro! Titta på bilden - där
ser ni allt som är kvar nu - och det där var en STOR rulle! Inte alls lika liten som dom där
ynka baconrullarna.

Ser ni hur jag gör mig till för matte - jag hoppas hon fattar att jag vill att hon genast ska ta
mig med sig och åka och köpa en honungsrulle till. Nej, 78 stycken såna och 119 baconrullar
ska hon köpa! Det går inte säger hon, för inga affärer är öppna klockan ett på natten. - Borde
dom vara!! I varje fall dom där som Sigge kalla grisöronaffärer!

26 januari
Lingon och ananas - jättegott!!
Matte har kommit på nåt jättebra - hon testar "konstigheter" på mej. Hon åt nåt konstigt själv
idag - berodde på att hon hade lite konstiga saker i kylskåpet. Hon gjorde potatisbullar av
puré från igår. Och så hade hon lite köttfärs som måste tas omhand i dag. Hon bara stekte
den rakt av med salt och peppar på. Och åt den till potatisbullarna och lingonsylt! En liten
portion gjorde hon i ordning till mig! Urgott! (Matte ber om ursäkt för den dåliga bilden, men
innan hon hann ta en ny hade jag förstås glufsat i mig alltihop.

Matte trodde inte att jag skulle gilla lingonsylt, men det gjorde jag ju! Av nån konstig
anledning har hon i kväll ätit konserverad ananas - hon fattar inte själv varför. Men jag fattar det är ju jättegott, ju! Hon har flera burkar - den här tycker jag ska bli bara min!

Tror ni jag är lite knasig? Som gillar kaminsvärta, lingonsylt och ananas? Kan förresten säga
att katterna också gillade potatisbullarna! Bättre än matte gjorde, tror jag...

(Kan förresten tala om att det är jättejättehalt på
vägen och på min gårdsplan! Matte berättar hos sig.)

25 januari
Liten på jorden fast väldigt stor i orden!
Idag visade jag minsann att jag kan säga ifrån ordentligt, när jag vill! Här ska minsann ingen
komma och jaga MINA katter, inte!! I varje fall inte nån främmande hund!
Petrus satt på förstubron, och matte öppnade ytterdörren för att släppa in honom. Men just
då gick ett par stora svarta hundar förbi på vägen, en av dom var lös och fick syn på Petrus
som rusade iväg ner över tomten! Den där jädrans hunden skällde förfärligt och rusade in på
min tomt trots att hans husse och matte ropade på honom.
DÅ rusade jag minsann förbi matte ut genom dörren, och började skrämma iväg inkräktaren!
Här hade han då inget att göra, och MINA katter rör man inte ostraffat!!! Matte blev jätterädd,
för den där stora svarta hade svansen rakt upp och tycktes beredd att i varje fall försvara sig.
Matte blev sur, inte på mig för jag kom tillbaks när hon ropade på mig, men på dom som
ägde dom svarta hundarna. Dom sa inte ett ord, gick bara vidare och fortsatte att ha sin hund
lös, den som småningom gav sig iväg från min tomt!
Urdålig stil, sa matte. Och jag håller med.

24 januari
Baconrulle - hääärligt!!
Måste bara visa vad jag fått! Den där Wubba är väldigt rolig när matte och jag leker med den
- annars kan den vara. Men DÅ är han nog min favvis.

Dom där rullarna, dom små, är bara toppen! Baconsmak. Den stora med honungsmak ska
jag spara några dar, säger matte. Löjligt! Men den som spar han har, sägs det. HOPPAS
DET ÄR SANT!!

Jag åt upp hela rullen - och åååhh, så slafsigt geggigt god den var!! På söndag ska jag få
den andra. säger matte! Längtar!

21 januari
Kräk i fåtölj
Först åt Maxi lite grann - fast innan han åt tittade han länge på maten. Sen slutade han att
äta. Han krafsa över den! Ni vet så där som katter gör när dom har bajsat eller så.

Efter en stund hörde matte och jag nåt konstigt ljud. Matte trodde det kom från mej, men det
gjorde det inte. Det var Maxi som kräktes! Massor. I fåtöljen! Titta bara så konstig
den ser ut nu, matte, ska den vara så här??!! Blommig sits??!!

Näe, det ska den inte, säger matte! Tvättmaskinen går för fullt! Snart är dynan blå igen! Tur,
för hemma hos mig gillar jag INTE förändringar.
Matte ska hålla koll på dom andra katterna - mår nån av dom också illa slänger hon hela
kattmatspåsen! Hon kunde väl kolla på mig i stället, jag älskar ju kattmat och jag tror att jag
har en plåtmage.

20 januari
Läbbigt ben

Hörudu matte, vad var det egentligen för konstigt ben du köpte åt mig? Ska det verkligen se
ut så här, efter bara nån timmes gnag? (Matte håller med - ser ut som om nånting gått snett i
Kaspers mage, det värsta är att jag har tre såna "ben" kvar).

Efter bara en liten stund hittade matte mig här... men jag LOVADE henne att jag bara tittade,
inte alls funderade på att slicka... förresten var den varm! Jag har lärt mig att kolla! Jag var
alltså totalt oskyldig!!!

Men nu ska matte gå och kika på Obamas installation. säger hon??!!

17 januari
Slick slick på kaminen
Det har rykt in en del i min kamin, och det gillar jag inte alls. Nu har sotaren varit här och
lagat den med några gafflar (titta hos matte) så nu är den som vanligt igen.
När matte ser den på bild, då skäms hon! Säger att den ser förfärlig ut. Och att det är mitt
fel! Och det är det ju, förstås... Fast jag tycker den ser bra ut. Använd.

Det finns nåt som heter kaminsvärta - nåt som matte har använt för att göra kaminen fin. Det
är JÄTTEGOTT!! När matte inte eldar i kaminen, på sommaren och så, då slickar jag och
slickar och slickar! Matte blir arg, och jag försöker låta bli. Men som sagt, den smakar ju så
himla gott så jag kan inte låta bli att ta mig en slick då och då ens när hon ser det!
Därför är kaminen inte helsvart längre På sina ställen har den till och med blivit rostfärgad jag tycker det är snyggt! Tycker inte matte. Men kaminsvärtan vågar hon ändå inte använda.
Vågar inte för min skull, säger hon. Påstår att jag kan bli sjuk av den.
Tror jag inte alls, om någonting smakar så där gott då är det också nyttigt. Varför skulle det
annars vara gott?
Ser ni förresten något lite vitt och snyggt som skymtar längst ner på bilden - det är JAG! Lite
av min päls alltså. Fast jag har kommit underfund med att på vintern, då är det säkrast att
låta kaminen vara. Den är varm.
En annan sak jag roat mig med på den är att sniffa och bita lite i dom där tätningslisterna
som sitter i luckorna. Har jag lyckats bra med, tycker jag. Kaminen blir absolut lite både
snyggare och mer spännande när jag fått ta hand om den lite.

14 januari
Nääe!!!
Tror jag börjar längta efter sommaren! Och så längtar jag efter Mollie! Hennes matte har
lunginflammation, så vi kan inte träffas. Mera elände - all snö är borta och matte säger att
hon inte vill att jag ska gå ut på sjön. Och så glömde hon kameran hemma. Och så beskar
hon en bild så här konstigt. Fast det blev ju lite kul förstås...

Nosen och morrhåren är Petrus, fast pälsen som skymtar är min! Vi gosade väldigt, och jag
jobbade hårt med hans öron! Mycket att göra där! Det ser ni här nedanför.

Som ni märker - en inte alltför spännande dag. Fast jag såg nåt konstigt på en dörr i köket,
som jag gjorde matte uppmärksam på. Borde väl inte finnas där? Tyckte inte matte heller.
Näe, nu längtar jag nog mest efter sommaren, efter att få bada i sjön och efter min bästa
kompis Mollie!

Tycker det är lite dåligt av matte att inte skynda på tiden! Borde hon göra, för jag VILL ha
sommar, sol och Mollie! Undrar om hon verkligen gör sitt bästa!

12 januari
Gratis kram till alla
Hämtade den här hos Molle. Han tycker att alla ska sätta in den lilla nallen på sin sida, för
visst behöver ALLA en kram! Härmed utdelas alltså gratis kramar till varenda en som tittar hit!
Spara bilden och sätt in den på din sida också! Tänk att få hjälpa till att sprida kramar!
Varsågod matte, du får en du också!

Och nu ska jag ut på promenad. En grå. Varenda snögnutta försvann i natt, det finns bara
lite is kvar för mig och matte att halka runt på. Sex plusgrader - häromnatten var det ju 20
minusgrader! Jädrans vinter som inte kan bestämma sig!!!!

10 januari
Vansinnigt pinglande katter
Matte gillar inte att katterna norpar sig en och annan fågel. Hon vill gärna mata småfåglarna
när det är kallt ute, men tvekar när hon ser katterna ligga på lur därute vid
fågelmatsautomaterna. Så hon investerade häromdagen i nya halsband - Maxi hade förresten
tappat sitt gamla. Att sätta halsband på Petrus är av någon anledning inte aktuellt
överhuvudtaget.
Filip ska ha ett rött halsband (han fick ett nytt nu) och Maxi ett grönt. Fanns inget sånt, så
han fick ett blått. Med tanke på fåglarna köpte matte halsband med bjällror på. Dom har inte
hjälpt tidigare, eftersom de låtit så svagt, men NU, nu hördes dom minsann! Inte en enda
fågel, inte ens den mest oerfarna fågelunge, skulle falla offer i framtiden!

Katterna lät som änglaspel när dom rörde sig! Ni vet en sån där julljusstake för fyra
julgransljus som får en ängel att snurra runt och plinga på små "klockor". Ett sånt där spel
som ingen står ut med i längden.
Vandrande änglaspel alltså. Och när katterna kliade sig, exploderade pinglorna! Dom, dvs
katterna fattade inget, jag fattade inget, och matte försökte tänka på räddade fåglar.
Dom vackra halsbanden med sammetslyster finns kvar på katterna, men ni skulle ha sett
matte när hon med något vilt i blicken och en liten avbitartång i handen gav sig på de små
guldglänsande pinglorna. Dom är avbitna nu, och friden har lägrat sig över mitt hus! Inget
plingande, inga explosioner.
Varning - provplinga innan ni köper nya katthalsband!
Min och mattes slutsats: Antingen plingar pinglorna så högt att dom skrämmer både katterna
själva och husets övriga invånare, eller så plingar dom så lågt att varken folk, fä eller fåglar
hör dom överhuvudtaget.
Matte ber blivande fågelungar om ursäkt - men hon stod inte ut. Skönt, för det gjorde inte
jag heller!
Matte och jag har förresten sett på "Stjärnorna på slottet" i kväll. Och då upptäckte vi Jonas
Gardell!!

9 januari
Äntligen tillbaks!
Äntligen är jag tillbaks! Väldigt långt uppehåll blev det. Inte mitt fel alls, utan enbart mattes!
Hon verkar inte riktigt ha fattat hur många jättebra kompisar jag har, här på nätet.
Dummatte!!!
Inte har hon varit flitig med kameran heller, näärå, hon har knappt rört den. Men det finns i
alla fall nån bild på mostran och mej, men bara på när vi snackar med varann, och inte när
jag pussar på henne.

Naturligtvis var vi ute och gick ibland, och nu är isen så tjock att matte också vågar sig ut på
den. Tänkte att jag skulle se nån som for iväg fort som attan med nån sorts skenor under
fötterna, men några såna fanns när jag var där. Dom hade visst gått hem. Men ojojoj, vad
JAG rejsade! Skulle ledigt ha slagit vilken skenåkare som helst, när det gällde hastighet!

Mostran och matte har ätit en väldig massa god mat - så mycket att matte nu bara går här
och stönar. Varför, varför, varför... undrar hon... Och vågen har hon förpassat längst in under
ett skåp.
Kallt har det varit också. Minus 20 grader som mest! Har sett att en del av er frusit så att ni
hoppat runt på tre ben, men det har inte jag. Och inne i mitt hus har dom eldat så att det
knappt har gått att vara där! Man MÅSTE elda så mycket säger matte, när det är 17,18,19,
20 grader kallt ute!!! Och när sen sotaren tydligen glömde bort oss i höstas och inte kommer
förrän om en vecka, så går det inte att snålelda för då ryker det in.
Fast som helhet har det varit väldigt mysigt allting. Utom den där morgonen när vattnet hade
frusit - men om det har matte just skrivit på sin sida. Men nu ska det inte kunna frysa mer,
säger hon. Tur det! För Filip höll på att jama sig fördärvad när matte inte kunde fylla på nytt
vatten i våran vattenskål. Den var nästan full, men han måste ju SE när hon fyller den...
Jönsfilip...
I övrigt bara att konstatera att jag fått smaka VÄLDIGT mycket god mat! Har utvecklat
ovanor, säger matte. Åhej, säger jag, bara funktionella VANOR! Livet är faktiskt ganska så
gott!

3 januari 2009
Intet är som väntans tider

Här ligger jag och väntar på min mostra. I den här sängen ska hon sova några nätter. Och då
kommer inte jag åt datorn, och inte matte heller. För den och gästsängen finns numera i
samma rum, och min mostra förstår sig inte alls på vitsen med datorer och webb och bloggar
och sånt - konstigt va, men hon är JÄTTESNÄLL ändå, och jag gillar henne skarpt! Jätteroligt
att hon kommer!
Och så ska det bli god mat också, lovar matte
Ha det bra allihop, om tre dar är jag tillbaks igen!
Litet PS - bilden är fejkad! Jag VILL ju inte ligga i sängar egentligen och jag virrade till det så
väldigt när matte beordrade upp mig, så att hon LYFTE upp mig i sängen!!! Tur att jag slapp
ligga där länge!

2 januari 2009
I morgon är en annan dag...
Tänk att matte inte tog ett enda foto på nyårsdan, inte ens på jättegoda pajen! Eller på mej.
Eller på våra gäster. Hon GLÖMDE använda kameran!
Jaja, strunt samma! Det var i alla fall kul, och inte smällde det heller. Massa ljus inne.
Presenter. Marschaller ute. Och fortfarande finns rödbetssallad kvar åt mej! Matte gillar den
inte längre, men det gör jag!
Fast det här var i går!
I dag en tråkig dag. Matte far iväg och handlar. Jag får inte följa med, trots att min
favoritgranne kommer hit och hämtar matte! Fast det blir matte som kör henne i våran bil.
Sen far matte iväg igen, på nyårskaffe hos en nästan-granne. Jag passar huset - VEM kan
tycka att livet är toppen en sån här dag? Inte jag i alla fall!
Och NU - nu börjar hon STÄDA. Påstår att min "mostra" ska slippa sova i ett kaotiskt rum.
Hon bäddar åt henne också!
I morgon blir nog en bättre dag! Förresten är det jättekallt här, det var minus 12 i natt.
Katterna vill inte alls vara ute. I varje fall inte länge. Så jag har mycket att stå i, för dom

tycker att dom måste kolla ganska ofta om det fortfarande är lika kallt. Är ansträngande att ha
koll på tre katter och påpeka för matte varenda gång dom vill något. Äta, dricka, gå ut,
komma in, gosa, busa...
Men som sagt, i morgon är en annan dag...

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

