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E990201
Nu får jag skärpa mig alltså! I förra
partiet satte jag bort en häst i tidigt
skede - och nu en löpare. Skadan är
irreparabel. Jag får ge upp partiet.
Ebbe

A990201
Märkvärdigt hur brist på sömn kan
förfölja en! Hela dagen har jag varit
dödstrött och bara velat lägga mig
ner och sova. Det är också svårt att
tänka men jag börjar väl det nya
partiet med d2 - d4.
Jag trodde faktiskt att du hade
någon djävulsk plan för att
tillintetgöra mig med ett smart offer
och slå till mot min öppna kungs-
ställning.
//alf

E990202
d7 - d5.
Rekommenderar du läsning av
“Cromwells huvud”? Jag har läst
hennes bok om Kellgren. Den var
mycket intressant och roande.
Läsvärd!
Ebbe

A990202
c2 - c4
Cromwells huvud handlar om två
svenskar och en samling lärare i
Cambridge. Den var bäst i början -
sen blir åtminstone jag irriterad över
den raljanta attityd Carina Burman
har till sina personer. Å andra sidan
är detta ett helt medvetet drag från
hennes sida. Greppet har använts av
andra med sämre resultat - på TV
har jag sett en skröna i ungefär
samma stil.
Som introduktion till hur livet
gestaltar sig i Cambridge är den
utmärkt. Som kärleksroman handlar
den mest om hur Malin till slut
lyckas bli av med sin oskuld.
Som spionroman är den tämligen
usel - jag tror helt enkelt inte att en
G G Bondesson är trolig.
Jag vet  in te om jag kan
rekommendera den. Jo förresten. Du
gillar tydligen hennes stil. Och
uppenbarligen har vi inte riktigt
samma smak. Alltså tror jag att du
skulle tycka om hennes bok.
//alf

E9902022
d5 - c4.
“Vad som är högsta sanning i Jena
är bara dåligt skämt i Heidelberg.”
Visst är det en ganska träffande
beskrivning på filosofi, religion och
politik!
“Det är som att försöka läsa
tidningen, när det blåser” är en
annan lyckad formulering. Alf, du
måste ge dig in i debatten och
försöka reda ut begreppen åt den
arma mänskligheten!

Jag tror mig ha funnit en tumregel:
Sant och riktigt - det är det som
man tror (ja “tror” ty ofta är man
bara kortsynt och dumslug) gynnar
en själv. Eller som vi föredrar att
säga: det är fråga om v ä r d e r i n
g a r. Mycken prestige och mycket
pengar är ofta säkert också
inblandade.

Men om det bara finns subjektiva
värderingar - hur skapas då etik och
moral? Ja, säg det! Här passar Gud
bra in i bilden - som förutsättning
och garant. (Eller rättare: myten om
Gud, ty någon Gud värd namnet lär
vi aldrig kunna skapa/uppfinna)
Kant menade, att vi människor har
ett “kategoriskt imperativ” (med
Gud som upphov och förutsättning)
inbakat i själen.

Men måste man blanda in en gud?
Gives det icke en mera empirisk väg
att gå? Nog borde man kunna
undersöka, vad det är som gör
människor anständiga (“anständig”
är ett bra ord som täcker in det
mesta). Jag är inte så övertygad om,
att det är de religiösa, som är mest
anständiga. Ibland verkar motsatsen
rent av vara mera sannolik
Historiskt sett är det mer än
sannolikt: Religionerna är utan
konkurrens, vad gäller att ha spridit
död och förödelse kring sig.

Nu börjar jag bli litet trött på mitt
gudliga snack, som ju heller inte
ligger särskilt väl till för mig.
Ebbe

A990203
e2 - e3 (om du nu svarar a7 - a6
handlar det om upprepning!)

Jag håller med om det mesta du
påpekar: Religion är källan till
mycket ont. Jena och Heidelberg -
men också “därest tre är församlade
uppstår gräl” - och i Sverige “om
tre svenskar är församlade bildar
dom en förening”
När det gäller etik, anständighet och
moral tycker jag inte att dessa ting
har med religion att göra. Det finns
mycket enkla regler man kan följa.
Tio gudsbud med viss modifiering
kan duga - eller t ex en förkortning:
-Gör vad du vill men skada aldrig
någon annan varelse (människa?)
(utom när du är tvungen!)
Eller: Älska din nästa som dig
själv! I vardagslivet följer väl de
flesta sådana grundläggande bud
som visat sig främja ett samhälle
när det gäller välstånd osv.
Men när samhällena blir för stora
går det åt helvete. Sen kan man
fråga - Varför skall jag vara så där
hygglig när det är mycket roligare
att djävlas? Och då kommer vi in på
religion: Därför att Gud vill det!
Därför att du inte skall hamna i
helvetet! Därför att du skall få din
lön i himlen! Jaha. Själv tycker jag:
Därför att det är din enda chans att
utveckla den här usla rasen till det
bättre.
Troligen är jag påverkad av
Martinus. Jag minns att jag pratade
om honom tidigare. Fick du
någonsin en kopia av det band jag
har om honom? Martinus är den
en de som  h a r  ska pa t  en
sa m m a n h å l l en ,  gen om t ä n k t
kosmologi - ett märkligt geni.
//alf

E990203
b7 - b5.
Det är nog oklokt att frångå
instruktionsboken, men jag försöker.

Du citerar några bibelord. Menar
du, att dessa “fritt svävande” kan bli
gi l t iga  utan  någon  Gud i
bakgrunden som garant? Det lär
vara en teologisk käpphäst att hävda
att Gud är etikens förutsättning.
Nå, det är nog så, att “piskan” betytt
mer för anständigheten än det
kategoriska imperativet. Tänk bara
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på realskolans ordningsregler!
Något Martinus-band har jag inte
fått. Men jag vill inte heller, att du
ska ha besvär och kostnader med att
skicka något!
Nu fyller jag snart 66 år (0228) och
har fortfarande inte kommit till
någon klarhet. Hur är det med dig?
Har du funnit någon filosofi, som
du kan leva och dö med?
Ebbe

A9902032
Sb1 - c3
Filosofi? Visst har jag det! Jag har
alltid strävat efter att skaffa mig en
världsbild som accepterar alla de
fenomen som jag känner till. Den
som har hjälpt mig mest med detta
av alla filosofer är Martinus.
Teologi är mig främmande, likaså
gudar i olika religioner. Men för
våra övervakare (som du kanske
minns finns det skapare och
övervakare) är det ett behändigt sätt
att hålla kenneln i (Herrans) tukt
och förmaning.
Buden på stentavlorna gjordes med
en  pneumat isk maskin  och
formulerades för att passa en
primitiv stam som skulle utsättas för
ett experiment med avel - allt för att
e n  s k a p a r e  f a s t n a t  i  e n
doktorsavhandling.... Jag kan dra
hela historien någon gång om du är
intresserad. ALLT faller på plats i
min världsbild.
Är den sann eller falsk? Spelar
ingen roll - för mig är den ett
vackert, roande konstverk som jag
gärna plumsar död ner i.
//alf

E990204
a7 - a6.
Missförstå mig rätt betr. “piskan”:
jag vill inte ha en polisstat! Det är
något lurt med polisen. Ju flera de
blir, desto färre ser man.
I min barndoms Hörby såg man
dagligen en patrullerande konstapel.
Sedan  dess har  pol iskåren
flerdubblats. Vem ska skydda oss
m o t  p o l i s e n ?  N u  s k a
Möl l evå n gs t or get  i  Ma l m ö
kameraövervakas. En farlig grej

som för tankarna till “1985”.
Sydsvenskan var också ironiskt
kritisk: Sen behöver polisen inte
visa sig på gator och torg utan kan
sitta på stationen, öla och äta chips.
Polisen har en svår och ofta
otacksam uppgift - det inser jag väl.
Felet ligger främst hos lagstiftarna,
som lyckats kriminalisera större
delen av folket och göra oss till
vårdobjekt.

Det luriga med lagstiftning är att
den alltid verkar så vällovlig. Nu
s e n a s t  h a r  p r o s t i t u t i o n
kriminaliserats. Ja, vem vill ha
prostitution? Men det reella utslaget
blir de facto: par definition blir
ytterligare ett antal pers kriminella -
utan att de prostituerade för den
skull blir hjälpta.

Eller tag de huvudlösa alkohol- och
tobaksskatterna. Genom de stora
differenserna till omvärlden blev det
oemotståndligt lönsamt att smuggla
och bränna hemma. Resultat:
Ytterligare X% av befolkningen blir
kriminell - utan att för den skull
s k a t t e i n t ä k t e r n a  ök a r  oc h
konsumtionen minskar.
Vad värre är: genom kontakter i
undre världen blir denna relativt
lindriga form av kriminalitet inte
sällan inkörsport till grövre
brottslighet.
För att inte tala om den idiotiska
skattelagstiftningen! Följden har
blivit en växande svart ekonomi
(dvs brottslighet par definition),
som självfallet får en allmänt
dem or a l i s4 r a n de effek t  på
laglydnaden. Det är en utveckling,
som borde oroa.

Alla dessa kriminalfall måste sedan
bl i  föremål  för  ut r edn ing,
rannsakan, dom och vård (vi hänger
inte längre hästtjuvar). Det är klart:
det skapar förvisso sysselsättning.
Nu verkar jag ha kommit in på din
(mammas) gata. Här kan du nog
fortsätta . . . .
Ebbe

A990205
Lc1 - d2
På min mammas gata verkar

logiken och samhällsuppfattningen
vara kristallklar. Visst skulle jag
kunna fortsätta hur länge som hälst
med att visa och påpeka hur
ytterligt korkade våra makthavare är
- men man blir ju bara på dåligt
humör.

För Polisen - lika väl som för andra
yrkeskårer - är inte produkten det
viktigaste. Nej det är  just
sysselsättningen.
Som när man grävde i en gata och
hade lagt ut provisoriska gångar
över groparna - då kom inte några
brev till den gatan. Skyddsombudet
hade bestämt .  En  stackar s
brevbärare skulle kunna snubbla och
skada lilla tummen.
Produkten POSTUTBÄRNING
förstod ombudet inte alls vikten av
när han fick frågan om det inte
också var viktigt att breven delades
ut.
När man på TV rapporterar om
fabriker och verksamhet - har du då
hört något sägas om produkten? Jo
ibland presenteras en ny uppfinning
lite hastigt och sedan följer en lång
spekulation om hur många JOBB
den kan tänkas ge.
Det är olika i världen. I Holland -
eller var det i Belgien - får
bordellerna företagarstatus och
accepteras. Här kriminaliserar man
köparna. Man skäms över att vara
svensk. För min del har jag röstat
färdigt.
Aldrig mer att jag skall ha med
statsmaffian att göra annat än på
tvångsstatus - betala skatter som jag
inte kan komma undan. Aldrig fylla
i en blankett utan att vara tvungen.
Aldrig söka ett bidrag.
//alf

E990205
e7 - e6.
Ja, du har rätt: man blir bara på
dåligt humör av att tänka på
politiska frågor.

Det låter underbart härligt att ha en
världsbild/livsåskådning, som man
“gärna plumsar död ner i”. Hur ser
den ut? Tror du, att den kan vara
något också för mig?
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“Jag kan dra hela historien någon
gång, om du är intresserad”. Ja
tack, gör gärna det! Men har du
några belägg för din världsbild?
Eller är det fria fantasier, något
bara som du tror? Skulle Moses ha
använt tryckluftsmaskin till sina
stentavlor? Stopp och belägg!
För tillfället läser jag “Det franska
testamentet” av Andrei Makine. Jag
har ännu ej läst ut den, men jag tror
a t t  j a g  r e d a n  n u  v å g a r
rekommendera den. Det ligger ett
skimmer över den berättelsen!
Ebbe

990206
Sg1 - f3
Nja, min livsåskådning är nog bara
för mig. Det finns inga belägg för
den, inga bevis - lika lite som det
finns några sådana för någon annan
religion, kosmologi, världsbild eller
livsåskådning.
Man utbildar sig, läser och läser och
läser. Vad gör man med all den
information som lagras i hjärnan?
Lägger den i små fack och soreterar
upp den i kategorier eller isolerade
företeelser? Lägger ut alltsammans
på ett jättebord och försöker binda
ihop alla delar till en helhet?
Så har jag gjort och det har blivit en
fantastisk härlig bild som jag gärna
plum... Men det skulle inte falla
mig in att försöka få andra att se
den - annat än som ett trevligt
skämt.
Det är inte speciellt roligt att bli
utdömd som lättrogen idiot om man
hävdar saker som inte borde finnas.
Tänk på de stackare som med andan
i halsen har kommit och berättat om
att de sett flygande tefat!! Av alla
idiotiska...

Nästan alla människor har fasta
föreställningar om vad som är
troligt, möjligt. Visserligen skiftar
dessa föreställningar hela tiden,
men från att vara medveten om t ex
telefonens utveckling under tio år
eller genmanipulationen - till att
kunna fantisera om utvecklingen på
samma område under 100 framtida
år - där är det stopp.

Likadant är det inom andra
områden, historia t ex. Moses och
tryckluft?! Stopp och belägg! Alla
VET att tryckluft är något som
uppfanns i slutet på 1800-talet. Och
man behöver naturligtvis inte bry
sig om sådana små detaljer som
att... Chandra Roy översatte i mitten
på 1800-ta let  den  indiska
skriftsamlingen Mahabartha till
engelska. Gång på gång stötte han
på uttryck som inte passade in i
västvärldens kunskapsbank.
Han var tvungen att skriva om
s t r å l n i n g s va p e n ,  s om  g a v
hudskador, jättestora vagnar med
åtta hjul varifrån eldslågor
slungades ut, osv. Och han var
tvungen att tala om en maskin som
drevs med luftexpansion - “worked
with atmospheric expansion” - totalt
okänt på den tiden.
Men vi duktiga Homo Sapiens, vars
hela levnadshistoria är sista delen
av sista sekunden på dygnet - om
man pressar ihop Jorden historia till
24 timmar....- vi tror oss veta allt
vad som hänt under dessa 24
timmar..
Vad jag menar är att vår kunskap är
så oändligt begränsad och när vi
stöter på ett fenomen som vi inte
kan passa in i den snäva ramen - ja
då förnekar vi. Det får vara gränser
för fantasin!! Tror du verkligen på
sånt...?

Läs Bibeln! Antingen är det fria
fantasier eller också finns det en
verklighet bakom. Kunde Jesus göra
under? Kunde han verkligen bota
sjuka? Hur gick det till när han
uppstod? Vem var pappa? En
romersk soldat! Jaha, då har man
förklarat det. Men resten?
Var befann han sig mellan 12 och
30 års ålder? Man blir inte
betraktad som fantasifull idiot om
man tror att Jesus var Guds son,
född med hjälp av den helige ande
av JUNGFRU Maria..... Eller
Moseböckerna!
Hur var det med molnstoden? Den
brinnande busken? Gud som
uppenbarade sig och talade så fint -
övertalade Moses att gå till

Egypten?
Antingen  spolar  man  hela
berättelsen eller också inför man en
nyckel som gör att alla bitar
plötsligt faller på plats - ungefär
som när man värmer ett blankt
papper och plötsligt ser den tidigare
osynliga skriften. Berätta historien?
Jo när jag är på skämtsamt humör
någon gång!!
//alf

E990206
Sg8 - f6.
Skriver en annan dag. Måste gå och
laga middag nu.
Ebbe

A9902062
a2 - a3 medan du smälter maten som
jag hoppas blev god och närande.
//alf

E9902062
Lc8 - b7.
Nu skriver du med pytteliten stil
igen!
Ebbe

A990207
b2 - b4
Problemet är att jag glömmer att
ställa om den normala “pyttelitna”
stilen på 10 punkter till 12 punkter.
Hur jag skall kunna komma ihåg
det vid alla tillfällen vete fan. I dag
har jag lagat s k middag - nyss
aväten. På programmet står nu
vila
till kontoret,
arbeta
besöka svärmor
1600 fritt.
//alf

E990207
Lf8 - d6.
Varför använder du 10 i stället för
12? Har du så god syn?
Ebbe

A9902072
a3 - a4
Nej, men jag har nog en väldigt bra
skärm! Jag har alltid glasögon
framför datorn och 10 punkter kan
jag läsa på 60 cm avstånd. Det är ju
ungefär som i en bok.
Nu har det kommit en ny version av
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FastCAD32 och jag har fullt upp
med att ta reda på nya funktioner
och kontakta mina kunder om
nyheterna.
//alf

E9902072
Sb8 - d7.
Nu var det tydligt och bra!
Ebbe

A9902073
a4 x b5
Nu går det undan!
//alf

E9902073
Sd7 - b6.
Det börjar bli litet svåranalyserat.
Ebbe

A990208
Lf1 - e2
Att partiet är svåranalyserat beror
uteslutande på din eminenta
förmåga att flytta pjäser så att mina
förträffliga planer och strategier
smulas sönder till stoft.
Jaha. Nya versioner på CAD-fronten
innebär ett satans arbete för att
ordna upp allting. Jag sliter som en
myra.
/alf

E990208
Sd5 x c3.

CAD blir din död. Det låter bättre
med allitteration.
Ebbe

A9902082
Dd1 - b1
“Ett jagande efter vind” I helvete
heller. CADen är inte föråldrad, den
är förbättrad! Och det är en satans
skillnad. Det går inte att jämföra
med datorer t ex. Undrar just hur
det blir att begravas i CAD?
/alf

E990209
Sf6 - d5.
Ja, så där är det väl inom
datatekniken: en version hinner
knappt tas i bruk förrän den är
föråldrad. Ett jagande efter vind.
CAD kommer att bli din grav!
Ebbe

A990209
Ld2 x c3
Visst LÅTER det bättre, men blir
inte mer sant för det. ILSKA blir
min död, ilska som leder till
blodstörtning (vilket våldsamt ord!)
/alf

E9902092
a6 x b5.
Nu är jag inte riktigt med: varför är
du ilsken?
Ebbe

A9902092
Db1 X b5
Ilskan beror på min otur, att jag
misslyckas, att jag är missnöjd, att
blodtrycket stiger  över alla
dumheter jag gör, ser, hör och
känner, huvudvärk... - kort sagt jag
spRiCkEr av IlSkA!! Åtminsone
ibland.
/alf

A9902093
Jag glömde säga SCHACK!
/alf

E9902093
Nu är jag definitivt inte med: du har
ju en vit bonde på b4!
Ebbe

A990210
Inte underligt att du inte är med -
men du förstår säkert när jag påstår
att jag kommer att dö av ilska.
Det fanns ingen bonde på b4! Min
enda förklaring är att kattkräket har
varit på bordet och råkat välta
pjäser som jag sedan placerat utan
att spela igenom partiet för kontroll.
Jag minns att detta hände för några
dagar sedan.
Kattkräket heter Ramses - en
förolämpning mot den egyptiska
nationen - och är en ständig källa
till ilska från min sida.
Han är otroligt bortskämd - lyfter
man honom är det som att lyfta en
benförsedd fotboll av bly (lite
överdrivet).
Vid frukost sitter han med vid
bordet på en stol med huvudet
precis över bordskanten och äter
torrfoder på egen tallrik. Gode
Gud!!(om han finns).
Glöm det senase draget och mottag

mina ursäkter! Nytt följer - e3 -e4.
/alf

E990210
Jag gör kort rockad: 0 - 0.

Katthistorien var rolig. Ökade du på
den några rader till, skulle du
kunna sälja den som kåseri till
vilken tidning som helst!

Nu ska jag gå och handla; samtidigt
ta en promenad i solen under en blå
himmel.
Ebbe

A9902102
e4 - e5
Ja g  för t og  m i g  n og  m ed
katthistorien. Hjärnan känns
alldeles tom efter en hård dag med
mycket arbete.
Jag har hittat Martinusbandet och
skall vid tillfälle åtgärda ett givet
löfte, kanske i morgon, då jag ändå
måste vara på kontoret eftersom
Birgit städar här. Ramses går till
grannen, jag ner till stan.
/alf

E9902102
Ld6 - e7
Ebbe

h2 - h4 Lb7 x f3

Le2 x f3 Ta8 x a1

Db1 x a1 Sb6 - d5

Lf3 x d5 Dd8 x d5

f2 - f3 Tf8 - a8

Da1 - b2

E990214
Ta8 - a4.
En fundering: Italienska, spanska,
m fl språk kan väl sägas vara f ö r e
n k l a d e varianter av latin. Men
hur kan ett så svårt och komplicerat
språk som latin ha uppfunnits i ett
tidigare, primitivare skede? Det är
för mig en gåta.

Ibland funderar jag på att lära mig
spela piano på gamla dar. Men du
-noterna! Nog är det väl på tiden,
att någon uppfinner ett enklare och
bättre notsystem?! Varför inte helt
enkelt numrera tangenterna.
Ebbe
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A990215
Ett normalt schackbräde har visst
64 rutor men mitt verkar att ha
minst hundra suddiga sådana.
Är jag berusad? Nej jag har inte
orkat hälla i mig ens en öl sedan i
fredags eller var det lördag?
Däremot har jag feber, yrsel och
d i ve r s e  a n n a t  s om  fö l j e r
INFLUENSA. Nå jag knuffar fram
en hög sak som står på e1 till e2.
Jag har väl vit? Halleluja!
/alf

E990217
f7 - f6.

Det låter verkligen illa med dej. Jag
kan bara beklaga. Men hav tröst och
var vid gott mod: Sjukdomen har
väl redan nått sin kulmen? Då kan
det bara bli bättre!
Ebbe

A990219
Hostan och febern är sega rackare.
Man tror att man mår bra, sätter sig
vid datorn - och klarar 15 minuter.
Djävlar! g2 - g4
/alf

E990219
f6 x e5.
Jag mår inte heller bra. Om jag är
sjuk eller ej, vet jag inte. Men jag
känner mig så oförklarligt matt och
kraftlös. Kan det vara en släng av
influensa? Eller är det bara dålig
kondis?
Ebbe

A990220
d4 x e5
Nu är jag lika sjuk igen. Satans
feber! Fredag tämligen bra, lördag
39,1. Enligt expertis är det inget
ovanligt. Jag lägger mig igen. Om
du har influensa kommer du snart
nog att veta det. Godnatt!
/alf

E990220
Dd5 - d3! Schack!
Du tycks ha råkat ut för en seg
variant. Å andra sidan tar det väl en
dryg vecka att kämpa ner en
influensa?
Själv balanserar jag på slak lina
emellan hälsa och sjukdom. Jo, jag

drabbas inte sällan av ett slags
mellantillstånd: jag kan varken
sägas vara sjuk eller frisk. Jag är
inte direkt sjuk med feber och så;
men jag känner mig matt, kraft- och
håglös samt har muskel- och
huvudvärk av varierande grad.
Makan vill bara bagatellisera det:
Jag är “den inbillade sjuke”.
Envisas jag, säger hon rått: “Jaha,
skall vi gräva ner dig direkt?” Hon
har sån humor.
Ebbe

A990221
Detta drag hade jag inte förutsett -
så omtöcknad är jag tydligen. Jag
ligger nästan hela tiden. Dina
krämpor verkar att vara styrda
utifrån av mystiska, undanglidande
krafter. Fast du håller dig väl inte
med några kurvor?
Ke2 - f2
/alf

E99022
c7 - c5.
Nä, mina krämpor uppfattar jag som
påtagligt jordiska. Det är väl
å l d e r s t e c k e n : N ä r a - d ö d e n -
upplevelser.
Ebbe

A990222
Th1 - b1
Så lite vi vet om orsak och verkan!
Jordiska krämpor? Menar du
krämpor orakade av jordiska
orsaker/förhållanden/mat/miljö/el
osv? Men ingen av oss har väl haft
några nära-döden-upplevelser?
/alf

E990222
c5 x b4.
Ebbe

A9902222
Nu har jag klantat mig länge nog,
eller hur.? UPPGIVET!
/alf

E9902222
OK. Som vit spelar jag e2 - e4.
Ebbe

A990223
e7 - e5
Idag har livsandarna sprattlat till
lite och jag har lyckats hålla mig

uppe hela dagen. En stor nyhet för
alla som är intressearade av CAD
och ev. har en skrivare: Nu kan jag
eller vem helst som sysslar med
CAD skicka dig en ritning via nätet
och du kan - utan kostnad - titta på
den och dessutom skriva ut!
Det handlar om en s k VIEWer, och
den som i dagarna har släppts heter
CC2view. Är du intresserad kan du
hämta hem den från
http://www.profantasy.com/
För hela den intresserade CAD-
världen är detta en STOOR nyhet -
det underlättar och förbilligar så
mycket inom konstruktionsvärlden
eftersom den tar alla viktiga format
- DXF, DWG, FCD, FCW. Har du
skrivare?
/alf

E990223
f2 - f4.
Jo, jag har skrivare. Jag återkommer
om CAD, när jag talat med Inger.
Roligt att du är på benen igen!
Ebbe

A990224
Varje dag är spännande - just denna
känner inget sprattel i livsandarna
eller hur man nu kan uttrycka sig.
Det går upp ocn ner - ena dagen
lever man - andra är man halvdöd.
FY FAN! Jag är så satans trött på
det här! Detta var en ny variant av
spelöppning. Jag tar din bonde -
e5 x f4.
Jag har förstått att den sista
skillnaden mellan staten och
maffian har utplånats. Tidigare ville
inte staten tjäna på prostitution - nu
har den funnit att det går utmärkt!
Enkel, ofarlig spaning och tillslag
för poliserna, bara medgörliga
personer hela vägen.
Hur är det - omfattar lagen bara
kvinnlig prostitution? Kan bögar bli
fällda när dom köper av andra
killar? Kan äldre tanter bötfällas för
att dom betalar unga killar?
MajBritt Thorin?
Läkare finns inte längre i Sverige.
De håller till i Norge. Snart får vi
be norrbaggarna att ta hand om vår
sjukvård - eller det är kanske lika
bra att de lägger ett bud på hela
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landet. Fast varför skulle de vilja
släpa på något så uselt?
/alf

E990224
Sg1 - f3.
Jag kan dessvärre bara instämma:
vissa dagar känns det ovanligt svart
och hopplöst. Har du hört talas om
“lyckopiller”? För några år sedan
beslöt jag pröva denna utväg. Men
tyvärr - jag kände mig bara kymig
av dem. Så jag kan/vill ej
r e k o m m e n d e r a  d e n n a
lycksalighetens ö. Men alla lär inte
reagera lika. Kanhända skulle de
fungera på dej. Försöka duger
kanske?
Hur länge har du känt det på detta
viset? Veckor? År?
Nu är det snart mars. Hur reagerar
du på “sol och vår”? Visst hjälper
det?!
Ebbe

A990225
d7 - d6
Jag kämpar för att överleva med
denna feber som åker upp och ner.
Idag över 38.
Jag har ingen lust med någonting -
å andra sidan skämtar jag och
raljerar så att Birgit blir förtvivlad.
Imorgon har jag order att gå till
farbror doktorn, men jag vet inte om
jag lyder. Kunde vara intressant att
veta om jag har lunginflammation,
kanske. Sprit eller lyckopiller- det
kan väl komma på ett ut. Nu lägger
jag mig igen.
/alf

A990225
Jag fick tillbaka mitt mail idag -
sänder igen!
/alf

E990227
h2 - h3.
Jag började just undra. Varför fick
du ditt mail i retur?
Du verkar ha gjort det vanliga felet:
gått upp för tidigt. Det straffar sig
alltid. Keep in bed!
Är det risk för lunginflammation,

måste du naturligtvis gå till farbror
doktorn!
“Farbror” jaa. Barn har börjat kalla
mig “farbror”. Månne jag har en
tvillingbror?! Det skulle förklara
mycket. Tja, jag känner mig litet
grand som “Onkel Vanja”.
Ebbe

A990227
Sg8 - f6
Det är inte det minsta roligt längre.
Lunginflammation, sönderhostade
muskler, penicillin m m.
/alf

E9902272
Sb1 - c3.
Ja, käre vän, jag blev verkligen
ledsen att höra om ditt tillstånd. Nu
ska jag inte försöka pigga upp dig
med några hurtfriska tillrop - det
brukar ha motsatt verkan.
Men nog är det väl så, att en
pencillinkur kämpar ner  en
lunginflammation på mindre än en
vecka? Så var vid gott mod, försök
att koppla av och ha det skönt i
sängen!

Nu har jag (läs Inger) lagt in CC2
viewer. Vad ska jag sen göra med
det?

Datorn du spelar schack med - har
du den hemma eller på kontoret?

Känner du till att Napoleon var
skotte? Jo, det menar Sydsvenskan
den 24 dennes och skriver: “Sedan
jakobiternas uppror slagits ned 1745
flydde Bayne från Skottland med sin
familj.  Efter  ett skeppsbrott
hamnade de på Korsika, där de slog
sig ned och snart blev kända som
“Bayne och hans följe” - Bayne and
h is par ty.  Det ta  skal l  ha
korsikaniserats till Buon-de-party,
vilket i fransk historieskrivning
sedan blivit Bonaparte. - - - -
förmodar dock att teorin kan
komma att möta mothugg.”
Ebbe

A990228

HätiLa raglurp på
Fåtiskalben!

Ber härmed att få instämma i
Ugglans utgjutelser då han skulle
skriva grautlationskort!
En ytterst oansenlig sak finns på
mitt kontor för avsändning till Dig -
men det lär dröja. Hoppas Du får en
trevlig födelsedag!!
-------------------------
Historien om Bonaperte var kul. En
annan sak som talar för att han var
skotte är det faktum att han alltid
stod och höll om plånboken i
västfickan.
Senare idag skickar jag ett
schackdrag - jag gör det alltid från
h e m m a d a t o r n .  C C 2 V i e w
återkommer jag till.
/alf

d6 - d5
/alf
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