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 8

Kaspers nästan-blogg, juni-juli 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 det senaste
överst/först.)
29 juli (2)
Händelserikt :-(
Matte skrev aldrig om sin nya mathållning - får väl bli en annan dag då. Men hon visar i
alla fall en bild på mej! MYCKET viktigare!!!
I dag är en sån där lite trist "mellandag". Matte säger att jag börjat skälla när folk går förbi
på vägen - så hon har STÄNGT ytterdörren! Det är tacken det, för att man gör henne
uppmärksam på vad som händer!
Har mest hållit till på tomten annars. Med matte. Hittade ett gammalt ben som jag burit ut
nån gång, och nu har det blivit nästan som nytt! Minst! Jättespännande! Visst ser det väl
smaskigt ut!!

Man kan ha väldigt mycket skoj med ett ben. Tokrusa med det, till exempel. Och kasta upp det i luften och
sen försöka fånga det i flykten. Ibland är dom lite motspänstiga, dom där benen, men just det här var väldigt
samarbetsvilligt. Visst HAR jag väl ett händelserikt liv! (Skräpmatte!)

29 juli (1)
Molliedags
Bra dag. Märkte på en gång att det var nåt på gång. Matte började laga mat och fixa i
köket fast hon just hade morgonfikat! Aha - Mollie på lunch! Måste förberedas, för vi ska
ju inte äta förrän efter prommisen.
Det stämde - Mollie kom! Och det regnade! Mollies matte i sin fina röda regnkappa som
"andas" tyckte att vi skulle gå ut i skogen i alla fall! Matte ville inte, hennes gamla
regnjacka "andas" inte alls. Hon avskyr den! Mollie ville bara in, och då ville förstås jag
det också! Medan dom stod där och dividerade - Mollies matte ute på gårdsplanen och
matte under tak på förstubron, så slutade det regna. Alltså prommis.
Det började regna igen, men då hade vi hunnit till sjön, och då brydde jag mig inte om
regnet alls. Matte ville inte ta fram kameran i regnet, så det blev bara ett par urtrista
bilder.

Fast vi busade väldigt mycket inne, här ser ni att Mollie tuggat lite på mig. Tror inte riktigt
att hon gillade att ha min päls i munnen.

Jag bjöd Mollie på ett hjärtekex, som jag fick av Ludde i Skottvång. Jag har sparat det
bara för att jag så gärna vill ge Mollie just ett HJÄRTEkex. Åh, vad hon tyckte det var
gott!!! Fast nån bild - nä, matte glömmer alltid kameran när nåt RIKTIGT VIKTIGT
händer.
Fast det är klart - kantareller som smörsteks är förstås viktigt det också. Åh, så gott det
blev när det blev färdigt. Och gräddstuvat.. På en omelett. Som sen kvällsmat. Jag gillar
verkligen mattes nya mathållning! Hon ska skriva om den säger hon, men eftersom idag
redan hunnit bli i morgon för ett bra tag sen, så tänker vi gå och lägga oss nu.

Natti natti!
27 juli
Avbrott i tristessen
Nu har matte skrivit en massa på sin nästan-blogg, så nu orkar hon nästan inget på min!
Dåligt!!! Hon borde vara mer tacksam mot mig, tycker jag. Här har jag legat troget vid
hennes fötter i flera dar och vaktat henne, där hon suttit vid datorn! Och detta är tacken hon orkar inte skriva nåt ordentligt hos mig, säger hon!! För hon blev så arg där, på sin
sida!
Men jag har en del bilder som jag gärna vill visa er, och det ska jag i alla fall få, säger
hon, hon matten. Var t.ex. och hälsade på dvärgschnauzern Nikita med familj i går
(fredag). Nikita har en egen damm som hon möjligen brukar dricka lite vatten ur ibland,
men jag visade henne minsann vad en damm egentligen är till för! Ett väldigt mysigt spa,

jag badade massor där.

Ni måste ju förstås få se Nikita på bild också, här gosar jag lite med hennes lillmatte
Emmy. Som dessutom är ett av mattes barnbarn.

Hoppas jag får ge mig ut i skogen och till nån riktig sjö med matte i morgon. Men jag
gillar faktiskt att vara på tomten också, det händer väldigt mycket därute på natten när jag
sover här inne. Idag hittade jag t.ex. en död fågel. Matte blev ledsen, hon tror att det var
en grönfink. Men hon blev inte arg på mej, och hon visste ju inte heller vilken av katterna
hon skulle vara sur på... Så hon suckade bara.
Om jag (och framförallt matte) inte orkar hälsa på hos er i natt, så gör hon det i morgon!
Nu går vi och lägger oss, klockan är halv två på natten.

25 juli
Livstecken
Bara ett livstecken - matte känner att hon måste prova nya tangentbordet (hon gnäller
förfärligt på sina Dagsländor). Återkommer på riktigt gör jag snart, men inte i dag. Och då
ska vi också hälsa på hos er allihop igen.
Det längtar jag efter! Kan i alla fall säga att IDAG har jag haft en bra dag. Är en trött
hund.

19 juli
Gräddstuvade kantareller
Händer inte så mycket. I går hälsade jag på hos mattes son som har ett stort bigarråträd
på tomten. Träffar du på bigarråer så smaka! Underbart goda (och jag FICK inte ont i
magen alls, fast jag åt väldigt många som hade trillat ner). Matte fotade inte. Skräpmatte!
Idag har jag ätit gräddstuvade kantareller. Matte plockade tre liter häromdagen precis
nedanför våran tomt.
Träffar du på gräddstuvade kantareller så se för all del till att få dig en rejäl smakbit!! Det
här är min portion.

Kunde gott ha varit mycket mera på tallriken, men jag är en ganska liten hund säger
matte. Är jag visst inte alls!!! Jag är absolut stor nog för en dubbel kantarellportion!!

Hur som helst så var det himla gott! Mums!!!

Joodå, jag har förstås badat också!

15 juli -09
Godiskampen
Träffade Mollie igår - men matte hade inte kameran med sig! Klantmatte!!! Var och
badade i förmiddags. Matte hade inte kameran med sig då heller! Jag saknar ord!!!!
Och nu ska hon ut och fortsätta "gnaga gräs".
Men hon tog massa bilder förra veckan, när Mollie var här hos mej. Jag minns att jag
försökte locka ut henne i vattnet. Jag lyckades inget vidare, men hennes matte fick henne
åtminstone lite intresserad! Här några bilder på Mollie och en liten godisbit i vattnet.
Hmm - vill väldigt gärna ha den där biten...

...men den smiter ju bara undan!!

Med den här tassen då...

Den tycks kräva att jag ska gå längre ut!!! Okej - men bara ett steg till då!

Nix - den fortsätter att fly undan! Dessutom stör Kasper min koncentration!

NÄÄEj!!! Trots ett par steg till så lyckas jag inte! Den där förbaskade godisbiten ligger
kvar!!! Kräver att jag ska doppa nosen ganska ordentligt. Vägrar!!!
**************
Behöver jag säga att JAG åt upp godiset till slut! Ganska kul faktiskt, för Mollies matte
kastade i flera bitar. Inte till mej förstås, men till Mollie. Men jag åt upp dom allihop!
13 juli
Prommis med Petrus
Inget särskilt idag. En skogspromenad, som Petrus följde med på. När nån katt slår följe
så brukar matte vända hemåt ganska snart, och hon går aldrig ut på "stora" vägen.
Det är väldigt blött i skogen. Fast inga rejäla spagropar, bara små pluttisar.

Här sitter Petrus och undrar vad jag egentligen håller på med - för naturligtvis springer jag
fram och tillbaks och plaskar även i den minsta lilla pöl!

Fast han är lite långsam, så jag måste ofta ta ett skutt över honom för att komma fram
fort nog. Eller i varje fall tränga undan honom lite.

Fick bada i sjön också, men sen har jag bara slappat. Matte har ägnat sig åt den där
gräsätande möbeln igen, hon gnager sig fram säger hon. Jag fick vara ute på tomten, för
det är minsann ingen risk att jag skulle gå ivägen för den inte! Men jag hittade massa
gottigt att äta på tomten. Matte sa NEEEJ men det glömde jag förstås ganska snart. Ett
NEEEJ till, jag glömde igen och då fick jag sitta bakom galler på altanen!
Fattar verkligen inte varför HENNES smak ska gälla för mej också! VILL jag äta lortar så
borde jag få det! Tror aldrig hon har smakat - borde hon göra, hon skulle kanske gilla det!

11 juli
Träffat bloggkompisarna Sigge och Ludde! Partaj i Skottvång!
Här ligger jag och är jättetrött och jättemätt! Har varit i Skottvång och träffat Sigge och
Ludde. Kolmilan tändes. Har fått en massa godis av dom! Matades med märgkex och
korv och så nåt hemligt som matte inte vet. Men HON matade bara Ludde och Sigge,
med massa köttbullar! (Tur atT jag inte såg det, för då hade jag börjat vakta och morra
och sett till att matte minsann inte gav bort MINA köttbullar! (Sigges matte fick gå iväg
mig, och då passade jag minsann på att låta nån bjuda mig på en macka!)
Jag skällde så att matte skämdes lite, men Sigges matte sa att det inte alls var så farligt!
Tycker inte jag heller! Gav dom godis att ta med hem. Fick massa godis av dom också,
ska just välja mellan korv och grisknorr. Luddes hembakta kex var också
JÄTTESMARRIGA! Som ni ser berättar jag allt det här viktiga först.
Och nu ska ni få se på massa bilder när jag träffar bloggkompisar! !
Kände direkt igen Ludde och hans familj från bloggen!

Jag och Ludde hälsade snällt. Han var mysig tycker jag, och det tycker matte också.

Matte,han sniffar mej i baken! Får han verkligen göra det, tycker du? Tyckte matte
att han fick.. Och så ber hon om ursäkt för att hon kapat Luddes mattes huvud! Inte illa
ment, hon ser väldigt trevlig ut, men hon nådde ju mycket högre upp än jag och Ludde...
Det är hon som håller i mitt koppel när matte fotar.

Sen hittade vi Sigge en liten bit därifrån! Våra mattar skulle ju göra affärer inkrupna under
bordet, men nåt konstigt hände så dom hamnade aldrig där. Kanske matte fegade ur,
hehehe, för hon lät en god vän överta under-bordet-platsen. Väntar i stället själv på ett
brev på posten! Vicken kruka till matte jag har!

Sigge fick också godis av Luddes matte och husse, och han fick nåt mer också1 TITTA!
En FENDER!! Som han har önskat sig så mycket.

Matte ville ju ha en bild på oss alla tre, så då fick Luddes matte hålla i mitt koppel. Ludde
ligger bredvid sin husse och Sigge drar i sin matte så att han ska nå fram med sin fender
till Luddes matte - ni fattar va... Men jag var faktiskt måttligt road. Tyckte att matte
framförallt skulle bry sig om mej! Och skrota den där fåniga kameramojängen! Åtminstone
idag, för idag var hon jobbig!

Japp - jag ville hem till lugn och ro. Eller åtminstone till det där badet matte lovat mig på
hemvägen.

Påpekar ännu en gång att det var ett väldigt partajande i smyg! Mest i smyg för mej. Men
trots allt smygande litade jag ändå inte riktigt på Sigge. Matte gullade med honom, och
lekte med pinnar. (Att han dessutom fick en massa köttbullar i smyg såg jag som tur var
inte.) Jag började ändå att småvarna lite när han kom alltför nära mej och matte, men
bara lite, och inte riktigt på allvar.
Fattar inte att inte matte uppskattar att jag inte tycker hon ska anstränga sina händer
alltför mycket med pinnkastning och gullande och sånt! Det blir kanske ingen ork kvar för
mej, då!!!
Matte är också glad att vi åkte till Skottvång och träffade både mina bloggkompisar och
deras människor! Även om det inte blev nån skogspromenad där idag.

Men jag glömmer ju alldeles - det var så mycket folk där för att årets kolmila tändes!
Spännande tyckte matte... Illaluktande tyckte jag! Här finns en beskrivning.

Och så här ser den nytända milan vid Skottvång ut.

Och nu ska matte gå ner på ängen, för en boende i området har anordnat en Taubeafton! Måtte hon bara ha vett att hålla tyst och inte försöka sjunga med! Det ska hon inte.
lovar hon. Skönt, då kan jag koppla av!

10 juli
Vi är så oroliga
Matte och jag har varit ute i skogen idag, och matte ropar "Börje" med jämna mellanrum.
Så heter han som varit försvunnen nu i över två dygn. Polisbilar kör omkring här ibland,
och dom har hundar med sig. Militärer har gått skallgång och poliser har letat igenom
tomma utrymmen, grunder och uthus i vårt område. Helikopter far runt över oss då och
då. "Som att leta efter en nål i en höstack", sa polisen till matte. Nu kommer en helikopter
igen. Matte säger att hon ska ta bilen och fara iväg på en skogsväg som hon känner till.
Det verkar som om polishelikoptern också är på väg åt det hållet.
Det är inte roligt, matte tänker på den stackars förståndshandikappade mannen och hans
anhöriga. Det ha varit både kallt och regnigt här, och han har inte ens en jacka över sin
T-shirt.
Alla här omkring är så bekymrade. Så det blir inga roliga bilder idag.
http://lt.se/nyheter/1.505665
PS. 11 juli
Mannen har tyvärr hittats död. Vid Yngsviken där jag brukar bada
ibland. Vi åkte förbi där på väg till Skottvång. Tragiskt att det skulle gå
så.
9 juli
Mest mopsiga Mollie
Lovade ju visa gosbilder på Mollie. För med sin matte gosade hon. Så här ser hennes mage ut! Hennes matte
hade hittat en fästing. Det gillade inte Mollie!

Sen blev det gosegos. Ser ni att jag försöker vara med på ett hörn, jag också. Det är ju
den där kuliga svansen hon har. - Funkade inte...

Vi badade ju också. Här försöker jag få badkrukan Mollie att blöta liiite mer än bara tårna.
"Kom i, din badkruka!!" Om jag lyckades - det visar jag bilder på i morgon! Blir för många
annars.

I dag har annars bara varit en vanlig dag, inget bad men bus på tomten och prommis
modell mindre. Matte har roat sig med den där installationen som har blivit utemöbel nu,
den tuggar i sig gräs. Den får slita, för tomten klipps för första gången i år. Högt, segt och
lite blött också. Nu är SNART halva tomten klar.
I morgon som är idag ska det regna massor här. SMHI fick rätt - för det har redan börjat!

8 juli
Surtanten Mollie!
Idag blev matte jätteblöt! Hihi, hon såg nästan ut som en våt hund... Mollies matte hade
regnkläder på sig. Men min optimist till matte trodde varken att det skulle dundra eller
regna - det gjorde bådadera...
Mollie och jag åt blåbär.

På ett bord såg matte den här roliga mojängen , hon provade den inte.

Matte har en massa fina bilder på Mollie, men dom visar hon i morgon eller så, säger
hon. JAG för min del kan bara konstatera att hon var på sitt bitchigaste humör idag!
Mollie alltså. Hon ville inte leka alls!!! Jag gjorde mig till på alla tänkbara sätt (!) men nix!
Så här såg det ut för det mesta när dom där mattarna åt lunch i "inglasningen". Mollie
sitter där vid sin mattes fötter och gömmer sig för mig så gott hon kan!

Jag gick till och med så långt att jag frågade matte till råds, om hur jag skulle bära mig åt
för att få tjejen på bättre humör! Hon var inte riktigt klok - ville hellre pussa matte än
mej!!!
Då ville inte jag heller vara med längre!!!

Fast sen gick vi ut ensamma på altanen en sväng, och redde liksom upp det hela.

Sen ville vi in. När vi rett ut färdigt.

Jobbigt idag. Så fort Mollie åkt hem la jag mig svalt och pustade ut och sov riktigt gott
ganska länge!

Badbilderna och gosebilderna (Mollie och hennes matte, inte alls nåt gos med mej inte)
kommer i morgon! Glömde förresten berätta att hon, Mollie alltså, till och med snodde min
skorpa!!! Fast jag fick förstås en ny.
6 juli
Mer altan, och kantareller
Tänkte visa lite mer av min och mattes i år rätt försummade altan. Eftersom 8 kvadrat
glasades in blev bara 20 kvm kvar. Den här hörnan finns mittemot "krypinet" från förra
inlägget. Ser lite dystert ut, men det småregnade.

I andra änden av altanen ser det ut så här. (Det är en annan blå stol än de två som syns
på förra bilden.) På det där bordet brukar Maxi ligga.

Så här ser ser det ut nerifrån tomten. Den här bilden är inte tagen i år, men huset och
altanen ser likadana ut.

Det har inte hänt så mycket senaste veckan. Har passat huset en del. Snackat med nån
granne. Rejsat på tomten, badat. Konstaterat att jag inte gillar whippets! Hm - borde nog
inte generalisera, men en sån som heter Valle visade humör och sen dess vägrar jag att
gå fram och hälsa när dom är ute och går och deras matte står och pratar med min
matte. Brukar dom göra ganska länge. Valle är i koppel då, men det är inte jag så jag
kan hålla mig precis så långt ifrån honom som jag vill. Och jag vill ganska långt, det säger
jag åt honom också och ger honom ännu en rejäl bläng!
Förresten blir han jättesugen på att jaga mina katter om han får syn på dom, så jag fattar
både att han måste ha koppel och att jag faktiskt inte vill ha honom på min tomt.
Mina katter ska INTE jagas!
Förresten så har matte (inte jag!) hittat några stackare till kantareller. Dom ska vi steka
och dela på, säger hon. Blir nog inte mycket till mej, inte! Inte till henne heller, förresten.
Men nu börjar det regna igen, och det fanns en massa såna där kantarellvalpar som
Sigge brukar tala om.
Apropå Sigge - på lördag ska ju jag och matte till Skottvång! Och träffa Sigge och Ludde
också, tror jag!
DET ska bli kul!! Ska det förresten bli att träffa Mollie också, redan i morgon! Hurra!!

3 juli
DUNDER!!!
Det DUNDRAR! Jag skäller, tycker verkligen att matte ska göra nåt åt det där!!! Det SKA
inte dundra hemma hos oss! I morse regnade det - skönt! Sen sa sommarflickan hej då,
och sen sken solen igen! Jag tittade ut från "glasrummet". Bredvid finns altanens lilla
krypa-in-under-taket-hörna.

Men nu har det som sagt börjat dundra, och matte BORDE göra nåt!!! Säjer nåt om att
det kan hon inte. Strunt till matte!!!
Men nu ska hon skynda sig och ladda upp det här livstecknet från mej, säjer hon. För sen
blir det kanske inget mer datorjobb i kväll. Vaddå - är hon helt tokig! Tänker HON låta
skrämma sig bort från datorn på grund av dunder!!??
Ja, säger hon, det tänker hon. För nu åker strax sladden ur!

1 juli
Läskigt varm promenad
Jag träffade Mollie i dag (dvs i går). Mollies matte hade bestämt att vi skulle gå ganska
långt, ända ner till Östersjövik! Min matte gav så småningom med sig, men det blev bara
för mycket! Vandring över nyslagna vallar, stekheta hagar och ingen skugga - ingen
höjdare för min matte, och inte för Mollie. Mollie stackaren försvann åt sidan där det var
skugga och vägrade gå längre i solen. Matte försökte göra henne sällskap, men Mollies
matte gav sig inte och talade om sjön som väntade.
Vi kom dit, men där fanns redan folk som kommit med båt, och förresten gick det inte att
bada där ändå. Stenar och gyttja. Jag badade, och till och med Mollie gick i så långt att
hon blötte magen!!
Titta, det första hon gjorde var att placera sig i skuggan av den där båten - i vattnet!! Ni
kan väl se henne. Hon som hatar vatten annars!

Inte mycket att orda om - jag badade massor, Mollies matte var sur på människorna som
kommit med båten, min matte förstod inte varför utan kompenserade genom att vara
jättetrevlig mot dom! Dom hade förresten med sig en liten svart dvärgschnauzer som
hette Lisa, men hon vågade visst inte leka med oss. Sen tackade Mollies matte oss för att
åtminstone VI varit trevliga.
Hemvägen var väldigt jobbig för matte. Hon är inte skapt för långa promenader när det är
32 grader varmt, nästan hela vägen i stekande sol dessutom. Men vi såg i alla fall inte till
några komonster!
Matte hade hotat Mollies matte med att visa den här bilden om hon inte kunde hitta en
skuggigare väg hem... Gjorde hon inte, så här kommer bilden!

Efter salt och vatten hemma hos Mollie och en god lunch så piggnade matte på sig, och
Mollie också. Tur! Och nu är det jättesvalt och skönt, och matte har satt upp nån konstig
blålysande anordning som drar till sig myggen. Så vi har suttit ute på altanen en stund.

29 juni
Skälla eller inte skälla - det är frågan
Vill bara tala om att jag lever vidare, i värmen! Fått mera smultron av sommarflickan och
hennes kompis som heter Sina som stavas Xina. Konstigt, va! Har tagit tid för matte att
komma underfund med.
Kan också berätta att matte blir lite arg på mig ibland. Hon vill ju ha alla dörrar öppna,

och det vill jag också. Skönt att hålla till på skuggsidan, ligga på förstubron och kika ut på
vägen. Och på sommarflickans mormor och morfar på andra sidan. Från altanen ser jag
ju bara våran tomt. Det händer en del intressanta saker på vägen. Så pass att jag faktiskt
skäller ibland, i ärlighetens namn inte bara ett skäll utan ganska många i rad - och då
hotar matte med att stänga dörren.
Hon spänner blicken i mig, och jag tittar liksom bort lite och lååååvar att inte skälla mer.
Men rätt vad det är så har jag liksom glömt bort mig. Matte fyar och spänner blicken igen,
men tredje gången jag glömmer mig SÅ STÄNGER HON DÖRREN!
Sånt tycker inte jag är schysst. Jag funderar över vem som i längden ska vinna, hon eller
jag! Jag menar, än så länge vinner vi båda två. jag skäller fortfarande ibland, och hon
stänger fortfarande dörren
Är det sånt som kallas en win-win-situation?
Näej, säger matte. Det är om du är tyst och jag slipper stänga dörren! Då får du se en
massa intressanta saker och jag kan sitta i lite tvärdrag och tycka att värmen bara är
skön!
Håhåjaja, inte alltid lätt att vara Kasper. Och nu ska hon ge sig iväg och handla. Jag får
inte följa med. Kan ju inte lämnas i bilen.
LÄMNA ALDRIG EN HUND - ELLER NÅGON ANNAN
LEVANDE VARELSE - KVAR I BILEN EN SOLIG
SOMMARDAG!
INTE ENS EN LITEN STUND!

FÖR DÅ KAN VI DÖ.
DET HAR EN LITEN FLICKA REDAN GJORT.
Har inte bestämt mig för om jag ska passa huset inifrån eller utifrån altanen. Kanske bäst
att kolla lite då och då från båda ställena. Kanske har hon med sig ett fryst märgben
tillbaks - hoppas!!
Matte glömde stänga av kameran i går, men när hon har laddat den igen ska jag visa er
vad jag ser både från förstubron och altanen!

26 juni
Gillar jag att pussas!! :)
Idag fick jag tokfnatt av glädje! Hoppade och for och skällde och bar mig åt så att matte
skämdes, sa hon! Vaddå skämdes, får man inte va´ glad, va´!!
"Sommarflickan" (sommargrannens barnbarn) kom och hälsade på mig!!!!

Hon och hennes kompis tog mej med på promenad. Matte fick visst inte följa med, dom
ville vara själva med mej. Och hålla kopplet halva vägen var... Vi gick till skogen, och där
plockade jag några smultron som jag åt, men för säkerhets skull så plockade tjejerna
också! Åt mej, alltså! Undra på att jag gillar dom! (Fast det är bra med matte också, för
då slipper jag koppel.)
När vi kom hem så pussades jag en stund med Jennys kompis Xina. Riktigt gosigt
slafsigt var det! Matte tror att hon kanske smakade lite smultron, men jag tyckte att hon
bara smakade Xina!

Riktigt mysigt med sommarflickor och deras kompisar!

25 juni

Livet har återgått
Här hemma är det mesta som vanligt. Matte donar med sånt som jag inte förstår mig på,
det är varmt, så jag får passa huset ibland. Ganska bra, för jag får själv välja om jag vill
ligga inne eller ute på altanen. Det är förresten riktigt svalt och skönt där nu, på
kvällskvisten. Riktigt njutbart!

Men säg den glädje som varar - NEEEJ, matte, jag är INTE smutsig, pälsen är INTE
missfärgad, jag behöver INTE schamponeras!!!!

Förresten så var Mollie hemma hos mej igår. Promenad nästan runt sjön, träffade många
trevliga människor, och på den ena badplatsen fick jag bada fast det egentligen inte är
tillåtet för hundar - fast matte hävdar att det bara gäller på sommaren och bara när det är
folk där... Det tycker jag är en utmärkt pragmatisk inställning! Fast nu fick jag bada FAST

det var folk där - men det här var TREVLIGA personer, sa matte som hade glömt
kameran hemma!

Här hemma försökte Mollie berätta hemligheter för mej.

Som vanligt fanns matte i närheten - hon TJUVLYSSNAR! Mollie avslöjade henne!

Men allt avlöpte väl.
23 juni
Äntligen hemma
Så var man då hemma igen! Känns fint! En bra midsommar faktiskt, för mig gjorde det ju
inte så mycket att det var både kallt och mulet. I varje fall dom två första dagarna. Matte
och mostran strejkade på midsommarafton, vägrade att gå ner till Gammelgården i blöta
och kyla och titta på både stångresningen och dansen och barn och barnbarn! Dom
stannade hemma och åt i stället! Bara dom två! Den här bilden tog matte innan maten

kom fram, för sen hade hon inte tid...
Det var i alla fall en massa god sill och
färskpotatis och en fantastisk efterrätt (som jag inte fick smaka, så tyvärr kan jag inte ge
er ett eget utlåtande utan får lita på matte. Men den innehöll bl.a. jordgubbar. Men att de
naturella jordgubbarna var goda, DET kan jag i alla fall verifiera.)

Där fanns den här rätt nya katten som var lite rädd för mig, vi har aldrig träffats förut. Han
heter Morris.

Då var det lite skojigare med Brasse, för honom känner jag ju sen tidigare! Fast han är
ganska gammal och trött, så BUSA, det fick jag göra själv!

Annat blev det när vi på söndagen äntligen kom iväg till mostrans sjö! (Midsommardagen
hade matte totalt snöat in på vindkraftverk, men dit fick inte jag följa med.)
Vid sjön fanns redan ett av mostrans barnbarn, och med honom hade jag jättekul! Första
människa jag har träffat som badar både mer och hellre än jag! Matte och mostran bara
rös - för det VAR väldigt kallt i vattnet sa dom. Ingen termometer hade dom, men det
borde vara som allra högst 14-15 grader! Vaddå kallt...???

Här kommer flera badbilder - så småningom kom Brasse också, han stannade först hos
dom som hade sovit en bit ovanför sjön i sin husvagn - Brasses gamla husse med familj.
Han fick säkert smaka en massa gott, men det kunde ju inte jag veta! Brasse brukar ofta
bada här, och jisses, vad han simmade...

Baddagen var den roligaste. Hade gärna velat följa med till alla vindkraftverk, men det
fick varken jag eller Brasse göra. Matte visar massa bilder, hon tyckte det var
JÄTTESPÄNNANDE, sa hon! Här är utsikt från "turbin nr 8".

Traditionella midsommarbilder - då får ni titta tillbaks ett år..

18 juni
Önskar alla kompisarna en fin midsommar!
Måtte ni få många goda korvar, lite köttbullar, gärna en toast med leverpastej och tonfisk
och bacon och en och annan gurkbit för nyttans skull! Må solen lysa över er, och må alla
mattar och hussar fatta PRECIS vad en midsommarhund behöver!
Kan också tänka mig att en och annan svampmacka skulle sitta fint!
Ett par midsommarbilder från i fjol finns på mattes nästan-blogg, men själv väljer jag den
här söta lilla tjejen som också firade midsommar på Gammelgården! Vi far iväg till
Dalarna i år också, så nu syns vi inte här på bloggen på några dar!

PS.
Undrar förresten om den här kompisen finns kvar i år också?

Matte tror inte det, men jag hoppas, för han var ganska kul!
17 juni
Hon är INTE klok
Matte for i väg och köpte en stor SÄCK kattmat idag. 15 kilo. Gissa vad hennes rygg sa
om det!
Men nu har hon legat på sängen ett par timmar, så det ordnar sig, säger hon.
Mina katter har fått äta ganska billig mat i ett par år. Dom äter så mycket möss och annat
- dvs en och annan fågel :( - så dom får i sig allt dom behöver ändå, säger matte.
Stämmer nog för dom är aldrig sjuka (peppar, peppar säger hon, vad hon nu menar med
det). Fast "Maxi matfriare" började faktiskt se lite mager ut, matte märkte att Filip faktiskt
var tyngre. Avmaskning hjälpte inte.
Hon började köpa annan mat, i säck på Granngården. GISSA om alla katterna började
äta så matte inte trodde det var sant!!! Maxi har blivit dubbelt så tung, och Filip ligger inte
långt efter. Nu är det bara Petrus och jag i det här huset som verkligen kan kalla oss
SMALA OCH SNYGGA! För mig hålls det minsann koll på! Petrus håller som vanligt koll
på sig själv.
Vi måste nog börja banta, säger matte och tittar på de båda svarta.
Tror jag inte på ett endaste dugg! Att dom börjar göra, alltså. Varken matte eller katterna.
Verkar liksom inte vara deras grej. Och matte tycks ju fortsätta att köpa den där dyrare
och godare maten.

Nä, ni får vänta!!! Så fort jag kan få ner nåt mer ska jag äta upp det här också!!!

Okej, bilden är lite fejk. Den som matte tog idag, när alla katterna ville ner i matskålen
samtidigt råkade hon radera ur kameran! Förresten ser jag att det fortfarande är den
gamla maten i skålen. Så vad Maxi egentligen säger är nog detta:
Ingen idé, killar, det är samma trista smörja som vanligt!
Kommer nog en aktuellare bild så småningom. På mej finns ingen alls idag. Däremot på
några blommor! Hon är inte bara oklok, hon har heller ingen som helst insikt i prioritering.
PS. Matte tittade ner från datorn och sin stol, och där låg jag som vanligt så
nära henne jag kan komma. Kameran hade hon bredvid sig, och tog en ny
bild. (GISSA om hon tycker jag är go´!)

15 juni
"Drömväder"
Skitväder. Skitmatte - jajaja, jag älskar henne förstås ändå, det ena behöver ju inte
förskjuta det andra. I morse t.ex. hoppade jag upp till henne i sängen, och det gjorde
Maxi också. Fast hon måste säga åt mig på skarpen att ligga kvar, medan hon hämtade
kameran. Jag ville INTE stanna kvar där ensam! Ni ser att jag är lite sur, va!

Det regnar och regnar, så det gör inte så mycket att matte har ont i ryggen. Jag vill i alla
fall inte vara ute i det här vädret. Jag ligger mest inne och drömmer. Om Mollie mest.
Kommer inte att träffa henne mer före midsommar. Inte bra! På den här bilden tycker till
och med matte att hon är söt. Jag tycker hon är alldeles underbar! Min tjej!!

Tänk, vad roligt vi hade i tisdags, innan matte började möblera med gräsklippare och
innan syndaflodsregnet kom! Fint att man i alla fall har sina minnen!

"Lugn du", säger matte och kramar om mig, "snart får du träffa Mollie igen. Och snart
skiner solen, och snart har pölen på gårdsplanen torkat upp! Jag är inte lika dubbelvikt i
dag som i går, så snart ska vi ta en tur till sjön. Och alldeles, alldeles snart ska du få ditt
nattamärgkex!!"
Så är det - livet har sina poänger! Och jag tänker fortsätta att drömma.
13 juni
Knäppaste matten - absolut!
Matte är nog inte riktigt klok! Hon går omkring här hemma med ganska små steg - vore
hon lite mindre skulle det kallas för att trippa, säger hon - om inte dubbelvikt så i alla fall
med en tendens åt det hållet. Det är gräsklipparens fel!
Nej,
Nej,
Hon
Och

hon har inte klippt gräs med den.
hon har inte provat om den fungerar.
har MÖBLERAT med den!!!
sånt gör tydligen ont i ryggen.

Den är stor, men i alla fall tyst till skillnad från dammsugaren. Petrus kommer in, smaskar
i sig lite mat, blänger på mattes nyaste möbel och begär att få gå ut! Önskar jag kunde
göra detsamma!

För mig har det inte blivit nån promenad på två dar. Bara bus och sånt på tomten, men
det känns faktiskt lite torftigt. Matte ligger mest, eller sitter i nån skön stol.
Vad JAG gör - kryper in under soffan! Fast jag lämnar svansen utanför, så att matte
riktigt ska fatta hur TRIST jag tycker att hon är! För det måste hon ju fatta när hon ser
min svans!!!

Hoppas ni har det bättre!!!!
PS. Vi kan ju inte skriva dubbelt, matte och jag, om hennes senaste dumheter, så vill ni
veta HUR knäpp hon är så måste ni läsa hos henne själv. Där finns bilder på både
eländet och på mej!

10 juni
Gräslikt grönt
Hälsade på hos Mollie idag. Matte tog massa bilder, och en del till och med sparade hon,
hehehe. Gör hon minsann inte alltid. Och ändå växer dom henne över huvudet, säger
hon.
Hur nu bilder i en dator kan göra det...
Skillnad om hon hade dom i travar som pappersbilder, liksom. Jag ska visa några fler
bilder i morgon, men idag får ni bara se bilder när vi sprang i en beteshage - antagligen
släpps kor eller kvigor dit vilken dag som helst. Tur att vi hann före! Här kommer alla
gräslika bilderna! I en lång, enformig rad!

Jag SA ju att det skulle bli enformigt!!! Men det var så himla skönt grönt!

8 juni
Bad med förhinder
Det blåser, väldigt höga vågor, undrar hur jag ska göra...
Bada eller inte bada, det är frågan.

Ääh, va tusan, kan väl åtminstone prova...

NÄ, det var för läskigt! Gick ju inte att simma i dom där vågorna!!

Kan ni fatta att precis på andra sidan den lilla åsen och höga träden och smala vägen så
såg det ut så här! Men då hade jag badat färdigt, sa matte. Satt redan i bilen. Helt
idiotiskt! Men bilden är ju vacker.

7 juni
Känns lite vrångt på sovtäcket
Rätt trista dagar! Jag har passat huset. Väldigt mycket. Gillar inte det. Det var så jobbigt
att jag blev trött och måste vila när hon, den där matten, väl kom hem. Men DÅ ville hon
minsann fjäska och gosa... Hon hade träffat dom där tanterna igen, dom som jag gillar så
mycket när dom kommer hem till mej. Men nu fick jag inte följa med, inte... fick inte träffa
Grynet, jag... Och matte var borta i SEX TIMMAR!!!

Nääru matte, när JAG ville ha dej här så var du minsann borta! Och roade dej utan mej!

Nu kan du gott hålla på och fjäska - länge! Jag tänker stanna här på mitt sovtäcke!

Det är förresten läggdags för dej också, matte! Så det är du som ska komma hit, och inte
tvärtom!! Och så vill jag få mitt märgkex!!!

Hon gjorde det. Gick och la sig! Ni skymtar hennes säng alldeles bredvid min. Hon har
vitt överkast och en röd pläd på sin säng, säkert för att det ska matcha överdraget på mitt
täcke! Fast jag har olika överdrag. Jag gillar det här som jag annars mest har kring julen,
hehehe... Hon ÄR lite knasig, min matte. Som om hjärtan inte skulle passa bra när som
helst!!
Och så vill hon att jag ska säga att ni inte ska glömma att rösta idag! Det har hon redan
gjort.
För det har blivit idag nu, när jag skrev det här var det fortfarande igår, om ni fattar...
2 juni
Pusskalas
Idag var Mollie här. Ganska kort promenad, bara sjön tur och retur. Det regnade! Men
mitt bad ville jag ju ändå ha, och det fick jag. Men inte bara det, minsann!
Vill du ha en puss? frågar Mollie, där hon sitter på en dyna under bordet i mitt "gröna
rum".

Jo men visst, svarar jag... Och här kom den!

Ummm...
När vi inte pussades så rejsade vi tvärs igenom hela huset fram och tillbaks och mattor
flög åt alla håll, och matte och Susanne kom in från "gröna rummet" och skrattade som
tossor.
1 juni
Vi åkte till Mariefred

Här sitter jag och kan inte annat.
Urtrist! Vill att vi gör nåt!
MATTE!!! Kan vi inte åka till nåt
skojigt ställe? Det kunde vi. Hörde att matte talade i telefonen - och sen sa hon "mot
Mariefred"!

Klart vi stannade på vägen, vid Klemmingen, så att jag fick bada. Väldigt gott vatten i den
sjön.

Sen åkte vi över den här bron, och förbi Skottvång där jag ska träffa Sigge på
köttbulleparty.
Kanske Ludde också.

Sigge samlar ju förrresten på båtar numera, och inte bara på dunkar och sånt. Någon har
visst inte
fattat det där med båtar riktigt! Blommor i den och medar under den...

Men det FANNS andra båtar där också. Här kunde man visst köpa biljetter....

.... biljetter till den här, kanske. Men jag fick inte åka med, jag! Inte matte heller.
Här backar båten ut från ångbåtsbryggan.

När man vände båten ryggen såg man det här, vid den där kyrkan var vi på
Valborgsmässoafton,
och DET var ju jätteläskigt!!! Men idag var det ingen som sköt.

Den här bilden kan man klicka på, tycker ni ska göra det.
Det finns ett slott i Mariefred också, Gripsholm, och för första gången tittade matte lite
närmare på det idag. Dom vi hälsade på ville visa. Men det får hon skriva om själv, om
hon tycker det är viktigt. Jag blev lite intresserad av den här tjejen, men när jag kom
närmare drog matte mej kvickt tillbaks - jag var ju kopplad. "Inte kissa på damer!" sa hon!
Okej då... Klicka på henne, för hon är vacker. Skulle gärna ha mutat in henne!

                 
Sen var det väl inte mer. Jag fick en korv, och smaka lite kaka. Men inte alls lika mycket
som matte bjöds på!! Men det var en bra dag i alla fall. (Fast det är två dagar sedan nu).

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

