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 9

Kaspers nästan-blogg, augusti – september 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 september
Kusintanter fick matte på fall
Eftersom Lena sagt i min gästbok att hon vill ha receptet på mattes mjöllösa bröd,
så lägger matte ut det på sina Dagsländor. JAG tycker att recept är urtrist bröd ska
ätas, inte receptas! Dom där två kusintanterna som matte bjöd på brödet tyckte det
var jättegott - hm, jag fattar inte ens att det kan kallas bröd! Fast jag ju också gillade
det förstås.
Men bäst gillar jag Mollie. Hennes matte blev glad över att höra talas om mjöllöst
bröd, så jag ska bjuda henne på det nästa tisdag! Matte har skivat och stoppat i
frysen!
Kan förresten säga att mattes bantning gått åt skogen nu, i tre dar (vad nu
"bantning" har i skogen att göra. Där ska ju JAG vara!!!) Gäster är inte bra, säger
matte, men jag tycker dom är toppen! Fast matte har ju frossat i vin, choklad,
cashewnötter, Mozartkulor och en massa annat gottigt. Men i morgon är en ny dag,
säger hon. Och tror att hon kommit på nåt fiffigt... Så där kan det gå när man bland
andra träffar kusiner som man inte har sett på flera år! Här är förresten en av dom,
Inga, den andra vägrade att bli med på bild. Inga är faktiskt väldigt lik min matte, på
det här fotot. Alltså gillar jag Inga, fast hon ryckte till varenda gång jag skällde lite känslig typ...

Nä, bättre då med Mollie! Idag var hon på halvbra humör, vi pussades väldigt
mycket hemma hos henne, men när vi promenerade hade vi liksom lite annat att
göra än att ägna oss alltför mycket åt varann - även när vi stod på samma stora
sten.

Här får ni förresten en bild på våra mattar också - ni ser väl att min matte håller på
att fotografera mej. Hon HAR lyckats bättre, om man säger så, hehehe...

ÄNTLIGEN kom matte själv med på bild!!
27 september -09
Mycket om litet - fast matte blir inte liten så fort
Jag har "socialiserats" idag. Som vanligt väljer matte sämsta tänkbara tillfällen - inte
en kotte fanns på torget i nästan-närmsta samhället när hon äntligen pallrade sig
iväg för att posta ett viktigt brev. Inte bara kottar saknades, det fanns inga
människor där heller. Och inga hundar. Å andra sidan - jag skällde ju inte ett dugg.
Förresten hade kameran inget batteri, jo det hade den, men det var urladdat. Så ni
hade ändå inte kunnat få sen bilder av en sig socialiserande Kasper. Och att matte
har en visserligen usel men dock kamera i mobilen, det tänker hon ALDRIG på.
Hon har förresten väldigt knäppa idéer också, numera. Hon har just bakat ett bröd
utan mjöl! Nej, hon är inte allergiker. Hon är bara knäpp! Å andra sidan kan både
Mollies matte och en annan glutenallergiker som vi känner äta det här brödet.
Matte äter nåt sorts mellanting mellan GI-kost och den här märkliga fettrika LCHFkosten. Och jag måste säga att maten blir VÄLDIGT god! Mycket grädde i den, och
crème fraiche och sånt.
I dag fick jag en liten portion inkokt lax med supergod sås, som hon inte orkade äta
upp! Nån bild - nää!! Hon hann inte! (Ludde - jag tror att till och med du skulle ha
uppskattat den där maten!) Själv åt hon en sallad till, och lite kokta bönor.
Varför hon gör det här? För att minska sin volym. Och hon minskar faktiskt med
nästan ett par kilo i månaden, och då äter hon både gott och mycket och är aldrig
hungrig!
Fast ett bröd med sex ägg, en massa malda nötter och mandel, keso, crème
fraiche. linfrökross, malda sesamfrön och betfibrer... kan nån fatta att det blir ett
BRÖD av det där. Och att hon tyckte det blev riktigt gott! Jag har just fått smaka och det var faktiskt smaskigt! Det till och med ser ut som ett bröd.

Hon har recept på nåt mer sånt här mjöllöst bröd - det ska hon prova i morgon. För
att se om det duger att bjuda gäster på, på måndag. Det ska visst bli mer fluffigt.
Vad den här konstiga mathållningen går ut på? Jo, att varken äta socker eller lightprodukter. Och inte vanligt bröd, potatis, pasta eller ris. OM hon äter nåt av det där
ska det vara grovt, dvs långsamma kolhydrater. Men inte för mycket. Men smör och
fet god ost och sånt, det är tillåtet. Om man minskar på kolhydraterna.
Som sagt, för min del gillar jag hennes nya mat mycket bra. Hon kan gott få äta lax i
morgon (söndag) också. För den där fläskfilén som ligger i kylen får visst ligga där
tills på måndag.
Hon säger att jag också ska skriva att hon mår väldigt bra av att äta så här, så pass
att hon märker en skillnad.
Apropå mat - Katterna har börjat äta av nya maten, men under viss protest. Så det
finns hopp om att även Maxi så småningom kommer att se ut som en normal katt.
Kanske samtidigt som matte ser ut som en normal matte? Till nästa sommar eller
så.

23 september
Badnymfen Mollie :)
Hon kom, min Mollie! Hon började pipa i jättetidigt i bilen, när det var en hel mil
kvar, berättade hennes matte. Mysigt!
Först gick vi en skogspromenad, sen lekte vi mycket på en stor äng, och på
hemvägen gick vi förbi min sjö. Det är MYCKET roligare nu när Mollie vågar sig ut
lite i vattnet. Fast det tog henne fyra år att komma underfund med hur kul det är!
Matte fotade ganska mycket - bra tycker jag!

Ni kan se, va, att ja haft en toppendag! Fast jag inte fick nån murkelsås - men jag
fick i alla fall en smakbit av nån sorts platta köttbullar. Och så fick vi vår sedvanliga
skorpa, jag och Mollie. Dom är jättegoda, när vi får äta dom tillsammans.
Och sen busade vi massor inomhus också, Mollie var så trött att hon la sig ner och
nästan somnade i hallen när dom skulle åka hem. Och jag, jag blev också väldigt
trött

21 september
Gottigt och snyggigt
Typisk trist mellandag. Kul igår - men utan kamera tyvärr - och kul i morgon. Mollie
kommer hit. Matte funderar vad hon ska bjuda oss på. Jag tycker hon ska skippa
soppan och hitta på nåt annat. Hon har fortfarande torkade murklor kvar, som hon
på nåt mystiskt sätt kom över under bordet på nån marknad där Sigge var
inblandad.
Hon har köttfärs hemma också - som gjort för nåt gott med murkelsås! Detta ser jag
fram emot! Måtte hon hu inte falla för soppa i alla fall! Hon säger nåt om inkokt lax
eventuellt, och det SKULLE kunna gå an. Fast då blir det förstås ingen murkelsås.
Blir nog bra i vilket fall som helst - men bara inte soppa!!! Det är för slabbigt, tycker
jag.
Som sagt en trist dag. Så trist att jag tog med mig ett egentligen färdiggnagt ben
upp i kontorssängen, Behövde tröst av både benet och Filip!

Förresten så har matte köpt ny kattmat. Maxi kom och bräkte när matskålen var tom
- men när matte hällde upp nya maten vägrade han äta! Hoppfullt! Filip tog i alla fall
några tuggor innan han återvände till sängen. TÄNK om Maxi så småningom kan få
en normal kattkropp igen! Och slipper se ut som en studsboll på ben eller en tjock
säl!
Tycker han ska tävla med matte! Ett hekto på Maxi borde väl motsvara nästan ett
kilo på matte! Så småningom blir dom kanske riktigt snygga båda två!
Jag ÄR redan snygg. Faktiskt snyggast! Petrus är också snygg. Filip är NÄSTAN
snygg. Allt räknat i kilo.

18 september
Sött men trist besök
Massa tanter hemma hos mig idag. Det var spännande, många ben att trassla sig
runt bland! 16 stycken!! Egentligen 20, men dom där sista fyra ville inte riktigt vara
med, dom hoppade oftast upp i ett knä!!! I sin mattes.

Lite synd, för hon är en jättesöt liten amerikansk cocker.

"Äh, du kan väl komma ner ett litet tag i alla fall!"

Hon kom ner, men var så trist att jag inte brydde mej! Synd på en sån sötis. Men en
annan tant som är en stor favorit, hon gosade i alla fall med mej. Annars höll jag
mig mest till matte, jag också! Alla fall en sak som cockern Grynet och jag har
gemensamt - vi är mattegrisar.

Här gosar min tantfavorit med mej

Hon är faktiskt kul att prata med, har många intressanta synpunkter på väldigt
mycket.

Tror dom hade det väldigt trevligt allihop. Det lät så. Och åt gjorde dom också! För
ett par veckor sedan träffades dom hemma hos Grynet - men då fick inte jag följa
med! Skräpmatte! Hon påstår att jag skulle ha skällt och blivit upphetsad där, men
det tror jag inte alls på! Jag skulle ha uppfört mig exemplariskt. Som idag hemma.
Efter mitt glada och vänligt intensiva välkomstskäll var jag tyst som en MUS!!! Utom
då förstås om nån reste sig för att gå på toa eller nåt, för då måste jag ju tala om
det för matte. Ifall hon inte märkte det av sig själv, menar jag.
Jag tycker det är viktigt att ta sina hundliga uppgifter på allvar.

15 september
Säger bara MOLLIE!
Hälsade på hos Mollie idag. Hon var på solskenshumör! Vi hade jätteskoj både i
skogen och hemma hos henne. Mattarna var trista som vanligt, bara åt oh pratade.

I dag fattade jag ovanligt snabbt vart jag skulle - började faktiskt pipa redan här
hemma, innan vi ens hade hunnit ut genom dörren. Man har väl intuition!

Såg att hon hade hittat nåt intressant där - måste ju förstås kolla.

Det VAR intressant!

Vi hade väldigt skoj i skogen, och det hade vi inne också, medan mattarna pratade
och pratade och pratade.
Fattar inte att inte DOM OCKSÅ kan hitta på nåt kuligt!! Nåt sånt här till exempel,
som när jag siktar in mig
på att bita Mollie i hennes godaste bakben.

Och så var det min tjockaste katt - så här ser Maxi ut när han sitter - ni fattar va,
att matte måste byta foder när den här säcken är slut!

Och här ligger han. Verkar som om mössen går ganska säkra hos oss numera,
åtminstone vad Maxi anbelangar.
Aldrig att han lyckas vara så snabb att han fångar nån!

Läste ni förresten om tyska brandbilen i skogen, hos matte? Och om att den
försvann? Titta då dit igen - för nu är den tillbaks. Med en grön kompis!!?? Jag ska
kanske få göra matte sällskap i den skogen. Om hon törs gå där, förstås! JAG
TÖRS i alla fall!

14 september
Ännu en tråkdag
Har passat huset väldigt länge idag. Matte var borta, på en minnesstund för en god
vän. Fattar att jag inte fick följa med, för det hade nog inte passat sig att jag skulle
glatt skälla och vilja leka med varenda människa då. Nikita var visst instängd, hon
också.
Men sen kom matte hem, och då busade vi! Jag råkade visst nafsa till henne lite i
ivern, men hon blev inte arg så jag behövde inte bli ledsen. Vi fortsatte att busa i
stället!
Nåt annat av vikt har inte hänt idag, inte för min del. Matte fotograferade en ruskig
skylt, på vägen hem. Tycker att ni ska titta på den, hos henne. (Då ser ni också att
nån har hämtat brandbilen.)
Måste bara tala om att nu - sedan matte bytte kattmat till nåt som katterna gillar och
som gör att dom inte ständigt snikar efter MIN mat och inte heller ger sig upp på
köksbänkar och spis och sånt för att leta rester och odiskade tallrikar och sånt - så
har Maxi blivit rund som en boll om magen (lyckades ni få ihop den där meningen?).
Han är precis just det. RUND! Så när den här 15-kilossäcken är slut ska hon leta
nån annan mat, som inte är lika god, säger hon.
Tycker hon borde ta lärdom själv också! Bara ge sig sånt som hon inte alls tycker är
gott. Funkar det på Maxi, så funkar det på matte. Menar jag.
Fast JAG för min del skulle vilja äta som Ludde!!!
11 september
Tråkdag!
Blev inget härjande nere i tomthörnet för matte idag, men igår lämnade hon det så
här:

Hon hoppas hinna fortsätta i morgon, säger hon. Konstig typ, som samlar på ris!!
Idag har hon förresten hittat en tysk brandbil i skogen. Joodå, det HAR hon! Skulle
aldrig ha trott på det, om hon inte visat bildbevis! Men tror ni JAG fick följa med och
handla och titta på det där konstiga? Näej då, inte när solen skiner en varm dag,
säjer matte. Hmmm - inte utan att jag börjar längta efter vinter, för DÅ får jag
åtminstone följa med när hon ska handla. Och bli lite socialiserad på nån promenad
också. Nu håller jag på att bara bli ett äkta skogstroll!!
ÅÅÅÅH, va trist det här inlägget blev!!! MATTE!!! Lägg åtminstone in en bild på
Mollie också!!!!! Kanske den där när hon vill ge dig ett ben?

Kan bara säga att nu är det så urtråkigt här hemma hos mej, så jag går och lägger
mej!!! Ska drömma om Mollie! Natti!!

9 september
Sågande matte och badnymfen Mollie
Matte har börjat lita på mej! Det finns ju inga staket omkring våran tomt, bara några
rester runt ett f.d. trädgårdsland, numera tistelodling.
Matte håller på och jobbar långt nere i ett hörn av tomten, vid f.d. landet. Hon har
tagit bort större delen av staketet och sågat ner en massa inte så stora träd! Bytt
kedja på sågen, och det tog tid! Hon fattade visst inte riktigt hur hon skulle göra och
var för lat att leta rätt på en bruksanvisning. Hon höll på i åtminstone tre timmar, och
hela tiden var jag lös! Jag sprang inte bort en enda gång, även om jag försvann
utom synhåll ganska ofta. Då ropade hon på mig, och jag kom som ett skott.
Hon har inte tagit nån bild på hur det ser ut nu, bara på hur det såg ut förut! Ni
fattar va, att något måste göras!

Hon tar nog en bild i morgon, så att ni får se hur det ser ut nu! Minst lika illa, men
på ett annat sätt, liksom... Gissa om det ska eldas på våran tomt så småningom,
bara det blir regnigt och mindre blåsigt!
Det var roligare i går! Då var Mollie här, och HON GICK UT I VATTNET i min sjö!
Av sig själv, och alldeles frivilligt. Inte långt ut, men jag tyckte i alla fall att hon var
jättemodig. För att vara hon, alltså! – MIN TJEJ!!!

7 september
Har jagat en katt i dag! Försvarade Petrus!
Har inte så mycket att skriva om - men EN sak har hänt som jag aldrig trodde skulle
ske! Jag gillar ju katter, tycker dom är helmysiga, men idag har jag jagat en!!
Jojomensan, det har jag. Jagat en katt!!
Matte och jag hörde kattskrik, och alldeles nedanför altanen hade Petrus råkat i delo
med en annan katt! En svart, men det var INTE nån av mina svarta.
Jädrans vilken fart jag fick!!! Rusade nerför altantrappan och gissa om den där
främmande svartingen sprang för livet! För säkerhets skull förföljde jag honom en
bit, tills han var utanför tomten.
Måste ju försvara mina katter mot illasinnade inkräktare. Tror att till och med matte
tyckte det var helt okej! Önskar bara att hon hade hunnit fotografera.
5 september
Stönande matte
Egentligen är vi ganska trötta, matte och jag, det är sen natt, men av nån anledning
verkar hon gärna vilja skjuta på sänggåendet. Hon skulle förstås berätta själv på sin
sida, men eftersom hon misstänker att hon är mer än lovligt korkad och inte så
gärna vill skriva om det, så gör jag det!

Hihihihi ... hon har fallit för nåt trendigt! Köpt något bara för att en av hennes vänner
sagt att det var jättehäftigt och att man mår jättebra av det. Verkar dessutom som
om alla köper det numera.
Hon säger att hon nog gått på en luring, men att när hon nu har betalat många
hundra kronor, då ska hon sannerligen utnyttja den där grejen, åtminstone ett par
veckor eller så. Jag tycker det är ganska spännande att se henne använda den...
Hon lägger grejen i sängen. Sen blänger hon på den och lägger till slut sig själv
ovanpå den. På rygg, väldigt, väldigt försiktigt. Och så stönar hon. Och så ligger hon
blickstilla. Länge. Jag försöker gosa lite medlidsamt, men då bara fräser hon. Nåja
nästan fräser i alla fall. Så pass att jag i alla fall fattar att det är bäst att jag håller
alla fyra tassarna på mattan, på sängmattan alltså. Fattar att matte vill ha stönmattan för sig själv. (Det ska jag vara tacksam för, säger hon.)
Efter en lång stund sätter hon sig upp - och då plötsligt börjar hon låta igen! Gör
visst väldigt ont att röra sig upp från den där stöngrejen.
Jag tror inte hon är riktigt klok!!!!
Ni fattar va - hon har skaffat sig en sån där spikmatta. Ja jisses... jag visste att hon
är fånig, men SÅ HÄR fånig...

2 september
ÄNTLIGEN!
Det här har jag väntat länge på, att matte ska inse att jag VILL ha kontakt med mina
bloggkompisar igen! Hon har förstått det, säger hon, men inte förrän nu har hon
förstått tillräckligt, så att säga. Verkar det som.
Hon har inte suttit så mycket vid datorn som hon brukar. Och när hon gjort det har
det handlat om ”arbete” säger hon. Vaddå arbete – som om det skulle vara viktigare
än mig!!!???
Men hon har varit en hel del ute på tomten också, och då är förstås jag också där.
Massa kuliga besök känner jag doften av (och ibland till mattes stora missnöje också
smaken efter). Undrar bara varför jag aldrig SER dom där nattsmygarna. Dom kunde
väl visa sig på dagen i stället, kanske kunde vi bli kompisar då?
Jag har badat en massa förstås, matte och Mollies matte gillar att sitta vid sjön och
prata! Vaddå – sitta och prata... Men när dom vandrar utefter sjön, då blir det kul!
För nu har jag – äntligen säger matte – kommit underfund med att jag visst inte
behöver PROMENERA ut i vattnet! Med ett litet skutt kan jag ju bada också där jag
inte bottnar, ens till att börja med! Fast rakt ut i sjön – nä så simmar jag inte. Håller
mig allt utefter strandkanten!

Och sen raskt på väg mot sedvanliga rullet...

...självklart med Mollie som beundrande åskådare.

Hos Mollie kommer vi aldrig till nåt bad numera. Finns kor i vägen! Nä,

inte kor, kvigor, säger matte som är lite rädd för kvigor men inte för
kor. Fast hagen som vi r på väg ut i här, den var helt kvigtom. Inte ens
koblajorna var färska...

Nedanför våran tomt finns förresten en massa hallon.
Det var kolonilotter där för många år sedan, och hallonen
har spritt sig alldeles väldigt! GOTTIGT!!!! Jag plockar
själv.

Och här ser ni mattes projekt...Vad det småningom ska
bli av det - det fattar åtminstone inte jag! Nä förresten jag ska ju ha nåt att visa i morgon också!!!
17 augusti
Lite mycket för matte
Det har varit och är fortfarande omtumlande dagar för matte, hon skriver om det på
Dagsländor. Jag känner att det hon just nu mest behöver av mig är att jag är lugn

och fin, håller mig nära henne och inte kräver bloggning. Jag är väldigt fin på att
”läsa” henne. Vi gosar mycket. Om några dar kommer jag tillbaks, jag ska i alla fall
få fara till Mollie i morgon. Det blir bra tror jag, både för matte och mig.
Ha det så bra, mina vänner!
PS. Matte har väldigt lite tid för datorn just nu, och vi ser att ni är
många som skrivit i min gästbok. Men jag vet inte riktigt hur och vad
jag ska svara, eller snarare matte vet inte. Så vi bara läser, och tackar
i stället här för att ni tittat in, och säger ”på återseende” snart igen!
9 augusti
Hakar på mattes paus
Matte har inte tid och ork att skriva här just nu, och jag har fullt upp att hjälpa
henne såga ner inte alltför stora träd (och ta hand om eländet efteråt) och röja
tistelåker och riva stängsel och sånt. Sommaren varar ju inte för evigt, säger hon,
och det finns en hel del vi måste hinna med i år. Och hon blir trött!
Och när hon måste sitta vid datorn så
Och så kommer det en del gäster hit, i omgångar!
har hon en del saker som hon lovat hjälpa andra att skriva och dona med. Och till "andra" räknar hon
tydligen inte mej.
Det är ju rätt, förstås, jag är inte "andra". Jag är Kasper och mattes bästis, säger
hon! Och hon är min.
Men vi kommer tillbaks, både matte och jag! Om en eller annan vecka, hoppas jag.
Ha det nu riktigt gott alla, och må ni få många grisöron tills vi ses här igen!
PS.
Det blir kanske lite dåligt även med att hälsa på hos er andra, mattes
kontor förvandlas ibland till gästrum! Men jag kommer att läsa ikapp!
När datorn slutar vila sig.

4 augusti
Drömdag!!
For och hälsade på Mollie idag. Luffade i skogen, i skuggan. Var jätteskönt! Men
väldigt torrt, fanns inte en enda lerpöl och dom gick visst nån omväg förbi min
speciella baddamm där jag brukar kliva ner på ett särskilt bra ställe. Halva jag blir
alldeles svart och luktar förföriskt. Men inte i dag. Så jag slapp besöket i Mollies
badkar, och det var ju bra.
Här kommer Mollies matte med en del av mattarnas goda lunch - kantarellstuvning!
Dom skulle äta ute i trädgården. Tror ni vi fick smaka? Nej, det fick vi inte! Men vi
fick varsin skorpa, det får vi alltid hos Mollie. (Men matte plockade massa kantareller
nere i våran vildmark när vi om hem, så i morgon blir det gottigt för mig också! )

Sen åkte vi inte hem! Vi åkte till ett barnbarn till matte! Till Hanna och Lisa som är
en cockerspanieltjej.

Det var lite jobbigt ibland med Lisa, hon är jättebusig och ville vara med mej hela
tiden, men jag var ju lite trött efter allt bus med Mollie, så jag fräste faktiskt ifrån lite
när jag tyckte hon blev alltför efterhängsen.
Lisas husse Adam försökte lära mig hur mysigt det är att sitta i knä, men lyckades
inte riktigt. Fast jag FÖRSÖKTE vara vänlig tillbaks i alla fall! Lyckades nästan...

Men SEN blev Adam min stora favorit! Han tyckte att jag och Lisa skulle dansa med
honom! Det betydde först en massa korv, och sedan goda märgkex! Matte lovade
att vi skulle åka dit och dansa fler gånger! (Det fanns små nya kattungar där också,
men dom fick inte jag hälsa på! Men kanske nästa gång.)

Och sen så åkte vi hem till oss, matte och jag. Jag är väldigt trött i kväll. Men nöjd
med min dag. Tycker att vi ska reprisera den i morgon och i övermorgon och i
övermorgons morgon och... Men SEN kan jag gå med på en vilodag. Men bara en.
Ska försöka sälja in matte på idén!

3 augusti
Vildmarksbilder och tro på framtiden :)
Lite trist faktiskt, matte tycks ha fastnat framför datorn igen. Men det har dessvärre
inte ett dugg med blogg att göra! Hon scannar och scannar och snyggar till och
snyggar till. Gamla bilder som ska bli till ett födelsedagsalbum. Så hon ska så
småningom skriva också. Hon gör jobbet ihop med en svärson.
I morgon måndag ska jag passa huset en del. Men jag hörde allt nåt om tisdag!
Mollie, visst, men ännu nåt mer! Det finns en liten tjej som jag aldrig har träffat som

gärna vill ha en dejt med mej. Hennes matte som är min mattes barnbarn ringde,
jag hörde det allt!!
Mitt och mattes kantarellställe är väldigt litet. Börjar precis där våran tomt tar slut.
Precis här där jag står.

Det kommer väldigt mycket kantareller där. När det inte finns några löv på träden så
ser man ända till grannen som bor på andra sidan ängen. Och på våren växer det
massa blåsippor i kantarellskogen. Vi kallar den för våran vildmark.

Det händer mycket intressant där. Ibland härlig lera att traska runt i, men framförallt
så har en massa djur lämnat sina spår. Rådjur och hare och ibland älg, det vet vi,
men det KAN nog ha varit några andra också tror matte. Men tursamt nog inga
vildsvin i alla fall.

Men det finns alltså massor av såna här. Både dom där tidiga knubbiga och dom
där "riktiga". Bra att veta - där det finns blåsippor, där trivs också kantareller.
Åtminstone hos oss. Nu ska jag gå och lägga mej och drömma om tisdag!!
Gamla hemsidan ligger kvar till våren 2012. Men vi har övergivit den, eftersom vi
har en ny.

