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A030501
Kc8 - b8
Skall berätta om ryttarspel när nor-
mala förhållanden inträtt. Nu är jag
för trött. Här är i alla fall en bild
från evenemanget.
/alf

E030501
Kg1-g2.
Nu ber du väl stockholmsgänget att
ta med sig bacelluskerna, när de
far?
Trött?
Även jag känner mig oförklarligt
trött. Detsamma sa Kjell Persson,
när jag träffade honom för en tid
sedan. Sömnsjuka har man hört
talas om. Men trötthetssjuka? Håller
maffian på och förgiftar oss? Nja,
det är nog bara åldern som tar ut
sin rätt. Ebbe

A0502
Lg7 - f3 Det är ännu senare. Men i
morgon återgår rutinerna till de
vanliga.
/alf

E0502
TELEFON?

A0503
Td8 - h8
Lovade att jag skulle berätta om de
lustiga ryttarspelen i Eksjö.
För första gången på minst tjugo år
provocerades jag gående ner till
Sjöängen, där det var tal och sång
innan de egentliga begivenheterna
bröt loss.
En herre prisade våren via en
utmärkt högtalaranläggning medan
den säkert tusenhövdade publiken
applåderade på lämpliga ställen. De
flesta var dock inbegripna i anime-
rade diskussioner och åhörde inte
talaren å det nämnvärdaste.
En vithövdad manskör sjöng några
smäktande visor om våren - även
dessa avtackades med varma app-
låder.
Ett otal barn sprungo glatt omkring
bärande diverse godis på olika
ställen. Även Frida och Tora fingo

var sin ytterst äcklig klubba, som de
inte orkade pressa i sig.
Tre yngre damer från Tranås sjöngo
några sega visor och spelade därtill.
De applåderades ivrigt - mest av
hitresta tranåsbor.
Nu hade vi väntat i 35 minuter på
den verkliga händelsen - striden
mellan vinter- och vårgreven med
tillhörande trupper till häst.
3 minuter försenade tågade de
vitklädda vinterryttarna in med den
fångade vårprinsessan. De placerade
henne i en loge tillsammans med
den lille vintergreven Hallendorff
medan trupperna uppförde en s k
kadrilj till musik av någon
kompositör.
Nu blir det liv och ett kiv - in
stormar de grönklädda vår-ryttarna
svängande sina svärd! En rasande
strid utbryter - vår och vinter slåss
intensivt man mot man (eg kvinna
mot kvinna - ryttare numera består
till 85 % av damer i i övre tonåren),
hästar gnäggar och stänker jord-
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kokor och gödning över den hejande
publiken, det vrålas och skrias
förfärligt! Till slut har de vitklädda
fått nog och dryper av med blodet
rinnande -kvarlämnande ett flertal
lik på det blodiga slagfältet.
Publiken vrålar extatiskt, en gam-
mal vagn med 23-årig kuse uppen-
barar sig och borttransporterar
prinsessan, som dessförinnan
begå va t s  m ed  e t t  va cker t
hängsmycke. Så tänds den jättelika
vårbrasan och alla drar sig ner mot
sjökanten för att åse hur ett antal
vilsna igelkottar går döden tillmötes
i vårglöden.
Själva gingo vi hem för att släcka
en en svårartad törst i en hel del öl.
/alf

E0503
Sg3-h5.
Vilken kåsör har inte världen
förlorat i dig! Om jag spårade en
trött, raljant, blassé, desillusionerad
ton är jag väl inte helt fel ute?
För att vara rolig själv får jag ta
hjälp av Norra Skåne:
“Frun sitter och läser sin mans
horoskop: - Du har stark karaktär,
är mycket intelligent, en riktig per-

sonlighet, utpräglad ledartyp.
Dessutom utövar du stark dragning-
skraft på det motsatta könet, är en
uthållig och öm älskare och . . . . .
Ja, det står förresten fel om ditt yrke
också . . .”
“Boxaren åkte på en ordentlig smäll
i andra ronden och bars till
ringhörnan. När han kvicknande
till, hörde han sekonden säga: - Du
är utslagen nu. -Inte så konstigt,
muttrade boxaren. Jag skulle ha
klippt till honom i första ronden,
när han var ensam . . .”
Ebbe

A0504
Lf6 -e7
Du spårade tonläget i min rapport
så rätt, så rätt.
Norra Skåne kan vara ganska rolig
ibland. En annan herre är Berglin -
se bifogat.
Och Internet är fantastiskt. I en ruta
står det “Du sökte en....” och vi
hade en diskussion om att förstå
humor. Utan att veta att orden är
början på en dikt av någon så blir
det inte riktigt lika roligt. Jag visste
inte med gissade på Boye,
Södergran, Victoria Benedictsson.

Men hur få reda på originalet?
Google/ Svenska sidor/ Du sökte en
Och tror du inte att på sida 2
kommer hela satans dikten upp - av
Edit Södergran. Ett utsökt poem -
som Ferlin.
/alf

E0504
d4-d5.
Dagens snapp - Goya: När förnuftet
sover, kommer monstren. Trött.
Sömnig.
Ebbe

A0505
Th8 - f8
Så har åter en dagjävel gått åt
helvete - allt enligt min döde granne
Inge Blomstrand.
Men VAD har gått åt helvete?
Tandläkarbesök, macroskrivande,
g r ä va n d e  a v  p o t a t i s l a n d ,
planterande av gladiolus, tvättande
av växthus, gödande av gräsmatta,
potatisplanterande, fixande av
ritningsfiler till entrepenörer vid
vägbygge runt Uppsala, m m
liknande.
Visst blir man trött, så trött att man
glömmer monstren.
/alf
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E0505
Kg2-g3.
Det var värst vad du hinner med!
“Att bilen/flygplanet är snabbare än
hästen behöver för den skull inte
betyda, att världen har blivit bättre”
(E. Hemingway) En knäckfråga i ett
nötskal!
Ebbe

A0506
Ta6 - g6
Beträffande världens tillstånd kunde
man säkert diskutera i oändlighet.
Jag håller inte med den skäggige
författaren även om det verkar så
bestickande. Men visst är det kul!
Otroligt mycket att göra har jag.
Och huvet värker.
/alf

E0506
Le3-c5.
Jag sympatiserar inte längre med
Kommunals strejk. Gör du?
Kommunal har avvisat ett medlar-
bud, som skulle gett de lågavlönade
inom vården 5,5 procent medan
övriga fått nöja sig med mindre.
Facket menar att de 5,5 procenten
måste gälla för alla 420 000 berörda
medlemmar, t ex även för
brandmännen som har en snittlön
på nästan 20 000 kronor.
Kommunals krav innebär att
löneskillnaderna ökar(!) emellan
förbundets kvinno- respektive
mansdominerade yrken. Dessutom,
som Norra Skåne skriver, är det
ganska fåfängt att försöka lugga en
flintskallig.
Ebbe

A0507
Le7 x c5
Jag antar att du slår tillbaka och i så
fall blir det:
b4 x c5 Tf8 - d8
Nu kan det inte vara många drag
kvar...
Nej jag stöder inte strejken. Det
verkar ytterst korkat av flera or-
saker. Kommunerna sparar massor
med pengar och gör därför inget för
att få slut på det hela.
De lågavlönade har nästan alltid
bidrag av olika slag för att klara sig.
Får de ökade inkomster minskar

bidragen - så det är meningslöst.
Och så förstås de lustigheter som du
påpekar.
Just nu väntar jag på att broder
Sune skall dyka upp - han har köpt
en husbil som han och Gun har
varit och hämtat någonstans uppåt
landet. Dom skall parkera här och
sova över natten - tydligen tröttsamt
att köra.
/alf

E0507
Td3-b3.
Husbil - är det inte sådant man hyr?
I annat fall måste den användas
jättemycket för att köpet ska “löna”
sig. Men Sune kanske kom över en
begagnad billigt.
Ebbe

A0508
Td8 - f8
För Sune handlar det inte så mycket
om att det lönar sig. Han vet inte
vad han skall göra med alla sina
pengar.
Bilen var jättefin - med en otrolig
mängd extra utrustning som tidigare
ägaren betalat massor för. Sune fick
den för 400000:-. Den har gått 5000
mil och är i mycket bra skick.
Jag sa till honom att han borde se
filmen “Det susar i Säven” eller läsa
boken - där finns en figur som
uppträder likadant som han;
PADDAN. Jag vet inte om du
känner till den. Tora och Frida vill
se den varje gång de är här.
/alf

E0508
c5-c6.
Vart ska nu Sune och Gun ställa
kosan med husbilen?
Nu ska jag knåpa ihop en V75:a.
Ebbe

A0509
b7 - b6
Det var väl väntat. Dumt nog
hamnade jag framför en Polanski-
film - därför så sent. Den var
ganska dålig - problemet är att man
gärna vill se hur det slutar. Måste
träna mig i att ge fan i detta.
Sune vet nog inte vart han skall åka
med husbilen. Natti natti.
/alf

E0509
Th1-e1.
02.40 - dags att hoppa i säng.
Ebbe

A0510
Tg6 - g8
Så sent blir det om man fastnar
framför datorn med ett olösligt
macro. Fi donc.
Nu får du snart göra slut på det här
eller göra ett bra misstag.
/alf

E0510
Te1-e5.
Firar inte du också 50-årsjubileum
som student i år?
Apropå vårdkrisen läste jag ett bra
förslag nyligen i Sydsvenskan.
Insändaren föreslog att den
allmänna värnplikten skulle kom-
bineras med alternativet allmän
samhällsplikt/vårdplikt för män och
kvinnor under ett år. Logiskt och
rättvist: förväntar man sig att själv
få vård på sin ålders höst bör man
någon gång i sitt liv ha gjort
motsvarande insats.

Nu har jag snart lyckats förvandla
natt till dag. Inte illa va?
Ebbe

A0511
Tf8 - d8
50 årsjubileum i år? Kan jag inte
tro. Tänker jag efter måste det ha
varit 1952 som jag gjorde bort mig
på Spyken. Så tydligen har jag
missat ett JUBILEUM!!
Sydsvenskans förslag tycker jag
låter mycket bra. Men det kommer
aldrig att genomföras.
0312? Så står det på ditt mail. Det
verkar som om du skulle passa på
nattklubb. Hur dags kravlar du dig
ur sängen samma dag?
Nu har jag handskats med den s k
naturen och sått dill, gräslök, per-
silja, purjolök, potatis, riddarsporre,
nattviol, lobelia, gladiolus m m.
Jag kom att tänka på våra olika
åsikter om Naturen och kom på
varför du tycker att den är god och
jag tycker tvärtom.
Det beror naturligtvis på VAR den
finns! Här på småländska höglandet
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är de banne mig OND men nere på
låglandet i Osby har den kanske
andra kvaliteter.
/alf

E0511
c4-c5.
Har naturen nu varit elak emot dig
igen?
Kan undras om det var växterna,
djuren, mineralerna, vattnet, luften
eller elden? Jag gissar på stenarna
den här gången.
På tal om ondskan såg jag en läskig
film om ondska på TV4 i kväll: The
good son(!), översatt Ondskans an-
sikte. Tyvärr uteblev den förklaring
av ondskan, som jag satt och
väntade på. Är den en produkt av
arv och miljö? Är den en sjukdom -
eller vad? Kan filmtiteln “The good
son” vara en ledtråd?
Ebbe

A0512
Kb8 - c8
Ser i kalendern att det bara är
måndag. Men det känns som om
denna dag hade pågått under minst
tre dagar. Otroligt mycket att göra.
Naturen djävlas alltid med mig.
I dag har jag sluppit vara ute i den,
men ändå har den kravlat sig in och
påverkat diverse prylar.
Ondskan såg jag inte - tyvärr. Men
så här är det: Bortsett från naturen
så styrs människan av sina gener -
ett mycket sinnrikt system, som ger
alla sorters varelser olika egenska-
per till glädje för alla skapare som
sitter klistrade vid sina apparater
och beskådar tellus-såpan. Tyvärr är
jag för trött för att utveckla dessa
djupa tankar - och det skulle ändå
inte vara till tröst, båtnad eller
något annat.
Nu skall jag dricka mig berusad på
starköl. Gör slut på detta satans
parti!
/alf

E0512
c5xb6.
Jag gör så gott jag kan.
Dockteaterfestivalen är över. Har du
tänkt på så mycket det är med
dockan? Den är inte bara en leksak
(Barbie och Ken lär förresten ha
sålts i miljoner exemplar).

Vidare har  vi skyltdockan,
nickedockan, liggedockan (av si-
likon eller naturmaterial). En
förskola eller en barnklinik kan heta
Dockan. Man kunde doktorera på
dockan som kulturföreteelse. Det
finns flytdocka, torrdocka, garn-
docka. Rymdfarkoster kan docka.
Vaxdockan kan vara ställföre-
trädande lik, etc. Varför är allt en
trasdocka . . . . Men vem vet?
Kanske Pinocchio får liv en vacker
dag (ibland blir jag offer för min
egen formuleringskonst; det hoppas
jag att du förstår och håller i
minnet).
Din världsuppfattning/världsför-
klaring är intressant och ny för mig.
Den kan faktiskt förklara en del
som verkar obegripligt. Men när/
var/hur har du kommit fram till
denna uppfattning? Den står väl
knappast att läsa i bok? Du kan väl
återkomma till den, när du får
bättre tid!
Vad är det som slukar all din tid?
CAD, vårbruket - eller vad mer?
Ebbe

A0513
a7 x b6
Mycket roligt dockande. Men så är
det ju den trettonde - en satans
djefla dag för min del.
Installerade en optisk mus i datorn
via USB och alla anslutningar till
minneskort och internet försvann.
Hela dan har jag arbetat som en
vansinnig för att fixa till det och nu
äntligen har jag lyckats komma in
igen via ett annat operativsystem.
Hela rummet här ser ut som om en
orkan dragit genom det - med
CDskivor överallt, papper, papper,
maualer och annat djävulskap ut-
spritt överallt.
Man blir totalt handikappad när
man i min sits råkar ut för att bli av
med Intenet. Jag vet ju att det
kommer fullt med mail och jag
måste kunna sända när som helst.
Hemskt. Nu skall jag vila och öla.
Världsuppfattningen har jag faktiskt
talat om tidigare, men jag förstår till
fullo om du glömt. Återkommer.
/alf

E0513
Tb3-b4.
Jaha, du har således suttit större
delen av dagen med hjärtat i
halsgropen. Det låter hemskt, som
du säger. Men det ordnade ju upp
sig till slut. Vad använder man en
optisk mus till förresten? Fick du
den att fungera också?
Har sått blomsteräng i gräsmattan
samt ringblommor.
I kväll har jag sett La Strada - en
vemodig och sorgesam film. Jag tål
inte sånt. Jag grät en skvätt - mest
kanske för att jag är “program-
merad” så. Det är irriterande och
pinsamt att vara så lättrörd. Även i
de mest banala sammanhang kan
förnuftet kämpa förgäves, när man
lyckas träffa min akilleshäl.
Ebbe

A0514
Td8 - d6
En optisk mus har den fördelen att
den inte har någon kula som rullar
på undersidan. Kulan och rullarna
inuti blir ofta smutsiga och så
fungerar det inte. Då är en optisk
mus säkrare.
I dag har jag gett mig själva
¤#”/&% på att inte råka ut för
avbrott igen. Så nu har jag tre
datorer som kan gå in på intenet
med olika operativsystem, W98,
W2000 och W-XP. Men det slutar
nog med att jag måste köpa en ny
dator igen.
Vemodet du talar om kan också jag
känna ibland - men det är mera
sällan nu. Och gråter gör jag aldrig
- mina tårkanaler är antagligen lika
torra som sanden i Sahara.
/alf

E0514
Tb4-a4.
“Du ska se opp, när en politiker
säger att vi alla sitter i samma båt!
Det betyder ofta, att det är du som
ska ro.” (NN)
Ebbe

A0515
Kc8 - b8
Om båten: Ja - eller så har han tagit
den enda livbojen och vet att båten
sjunker.
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Har du hört eller sett någon positiv
nyhet på länge? Så har ytterligare
en dagjävel gått åt helvete.
När jag betalar räkningar via inter-
net använder jag en C-Pen som jag
drar över alla siffror i OCR-numret
och slipper skriva in dem för hand.
Nu har jag denna dag försökt att få
en datorjävel att fungera dels med
Skandiabanken, dels med C-Pen.
ICKE! Fungerar SB så går inte
C-Pen - och vice versa. Jag måste
tydligen köpa en ny dator.
/alf

E0515
Te5-f5.
Idag har jag bakat bröd. Inger säger
att det smakar bra. Jag tror henne.
Men så har jag också ett förflutet
som prins i bagarbod.
Ebbe

A0516
Tg8 - h8
Hade du väntat det?
Visst är hembakat bröd gott - ofta.
Och särskilt när det bakas av bagar-
prinsar.
I dag har KUNGEN varit i Eksjö.
Hela stan var avstängd och det var
ett väldigt tjohej såg jag på TV.
Jag börjar få ordning på mina
datorer och tror att jag väntar lite
med en ny.
Det är märkligt med firmapengar.
Antag att jag fakturerar 10000:- för
ett macro. Låter det mycket? Men
firman som skulle ha det hade fått
erbjudande om en lösning av prob-
lemet för 250000:- - som dom inte
tog. Nå, vad kan man göra med
pengarna? Köper jag en dator kan
jag använda just 10000:- + moms.
Men vill jag köpa treglasfönster för
pengarna - hur mycket kan jag
använda?
Då har jag först arbetsgivaravgift
25% - det blir 7500 kvar. Sen har
jag skatten på toppen av inkomsten,
ca 55 %. Då blir det ett fönster för
3375 inklusive moms. Att jämföras
med en dator för 10000 + moms=
12500. Så visst är det bra att ha en
stabil firma som verkar på de
områden man är intresserad av.
/alf

E0516
Sh5 - f6.
Jag hoppas, för din egen skull, att
du såg En fisk som heter Wanda på
TV ikväll. Det var längesen jag
skrattade så mycket.
Har du några bra brödrecept? Även
på vetebröd?
Nu vusslar min favorithustru på
mig.
Ebbe

A0517
Jag ger upp - som du säkert förstår.
Och börjar på ett nytt parti:
e2 - e4
En Fisk Som Heter Wanda har jag
sett ett flertal gånger och har den
dessutom inspelad. Det är en av de
roligaste han Cleese har gjort.
Bröd? Nej - jag bakar aldrig bröd så
vitt jag kan minnas. Däremot har
jag någon gång hjälpt Birgit när
något gått snett.
Man borde kanske leta reda på
någon meducin som får livet att se
lite trevligare ut? Tänker man efter
är det ju ganska tråkigt många
gånger - har inte du också hört att
det finns piller som förhindrar
självmord?
Problemet är just detta - att man
tänker efter. Därför är det väl som
Strindberg sa: Djur är lyckliga - och
kvinnor. Men vi människor äro det
icke. Säger man detta högt i blandat
sällskap blir man ännu olyckligare.
/alf

E0517
e7 - e5.
När du funnit livselexiret får du
gärna meddela mig! Knark finns väl
som momentant kan pigga upp.

Idag försvann elen i halva huset.
Det visade sig vara en fas utifrån
gatan som hade pajat. Sydkraft
åtgärdade det provisoriskt med 75
meter kabel ifrån ett gatuskåp. I
veckan ska det lagas ordentligt.
Ebbe

A0518
f2 - f4
Har vi kört denna variant tidigare?
Det var ett mycket intressant elfel
du talar om! Var det bara ert hus
det gällde? Om jag förstår det rätt
så var säkringarna hela och i så fall

måste felet ligga i själva kabeln -
vilket jag tror är ytterst ovanligt. Ja
om ingen  klan tskal le med
grävmaskin ställer till det förstås.
Är det gatuarbete på gång?
/alf

E0518
e5xf4.
En för mig okänd variant.
Elfelet gällde endast vårt hus. Ka-
belfel, kanske tjälskada sa Sydkraft.

Betr A fish (a bird!) called Wanda
förväxlade jag inledningsvis
gängmedlemmarnas namn. Fången
George såg ut (tysk) att heta Otto.
Följaktligen ville jag ha George för
advokaten Archie; Archie för akvar-
iefiskaren Ken; och Ken för stupi-
den Otto.
Apropå lycka: nog kan även du
känna dig lycklig ibland, åtminstone
momentant? Ex-vis när du, efter att
ha klarat av ett ovanligt besvärligt
macro, tar dig en källarsval bir
samtidigt som du hör arvodet rassla
in på bankkontot. ?
Ebbe

A0519
Sg1 - f3
Om lycka kan jag bara säga:
Ikväll, efter att ha arbetat från 8.00
till nu - 21.40 - så känner jag mig
lyckligt trött och tillfredsställd med
att ha uträttat en massa nyttighet
eller kanske hellre meningslöshet.
Vem vet? Men jag tror mig ha gjort
en elektriker lycklig eftersom han
nu kan tjäna mer pengar på kortare
tid - tack vare att jag jobbat hårt åt
honom under några timmar.
Nu öl och mer lycka.
/alf

E0519
d7 - d5.
Visst. Du är lyckad, vill jag mena.
Därför är du på det hela taget
ganska lycklig. Eller?
Förstår inte varför jag ibland får för
mig, att jag är tvilling eller trilling.
Antagligen är det utslag av något
slags romantiskt önsketänkande.
Möjligen för att jag känner mig
ensam och isolerad. Kanske är det
inget ovanligt fenomen. Känner du
till någon teori?
Ebbe
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A0520
e4 x d5
Enligt en teori har varje människa
en s k astralkropp, en sorts tvilling,
någonstans i rymden - eller var det
nu kan vara. Så länge man själv har
god förbindelse med sin astralkropp
är man frisk och mår bra. Troligen
har det också med auran att göra.
Man kan tänka sig att olika
människor har olika förhållande till
sin astralkropp - de kan vara mycket
intima eller knappast ha något alls
med varandra att göra.
Själv är jag astrologisk tvilling men
har aldrig haft sådana känslor som
du beskriver. Däremot har jag som
alla andra ibland känt mig isolerad
och ensam - men helt klart mer som
en typisk tvilling enligt astroboken -
med de neagtiva och positiva egen-
skaper som nämns.
Men sådant tror väl inte du på?
/alf

E0520
Dd8 x d5.
Jag måste erkänna, att jag inte
känner till teorin om astralkroppar.
Vem har lanserat den teorin? Finns
några belägg för den?
Den kan påminna något om Platons
idélära.
Ebbe
PS Husdjur bifogas
mytinygarden.com/launch.htm

A0521
Sb1 - c3
Nu är arbetsdagen snart slut. Den
här månaden är lik februari ur
försäljningssynpunkt; saldot ligger
på snart 70000:-. KUL! - men
jobbigt.
/alf

E0521
Dd5 - a5.
Grattis! Hur gick det egentligen
med den där stora affären i flera
hundratusen kronors klassen?
Ebbe

A0522
d2 - d5
Nu har du chansen!
Den där affären jag talade om blir
det nog inget av med. Dom har
bollat beslutet mellan sig på
chefsnivå och med tanke på
hurdana chefer är idag så är det nog
ingen som riktigt fattar vad som är
väsentligt på verksamhetsnivå. Men
det är inte klart än så vi får väl se.
Skönt väder i alla fall. Inte lönt att
gå ut i den blöta naturen och
försöka djävlas med plantor och
frön. Aldrig har vi havt så fina
maskrosor och vårkragar som i år.
/alf

E0522
Lf8 - d6.
Fick du fram länken med husd-
juren?

I morgon är det studentjubileum.
Och nästa fredag är det klassträff i
Hörby. Annars är det lugnt,
händelsefattigt.
Ebbe

A0523
Lf1 - c4
Tur att du påminde mig om länken
- den är fantastiskt fin! Internet är
bättre än alla bibliotek verkar det
som.
Jag ville veta lite mer om en
Tesla-transformator och hittade hur
mycket som helst - allt från kop-
plingsschema till avancerade
utredningar. Man känner sig
överväldigad.
Jag har svetsat ihop ett nytt rullbord
till en såg och råkade få en blixt i
ögat så jag får nog vila det ett tag.
Så du skall på två jubileum och
träffa andra gamlingar. Hoppas du
får riktigt roligt.
/alf

E0523
f7 - f6.
Blixt i ögat: betyder det en metall-
flisa? Det låter allvarligt.
Det är sent. Och ont i huvet har jag
också av allt vin.
Ebbe

A0524
0 - 0
En blixt är när man tänder svetsele-
ktroden och inte hinner få ner
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glasögonen - då är man förblindad
en stund. Men det går över. Nu är
det sent och tid att nanna. Natti
natti.
/alf

E0524
Sg8 - e7.
Väldans tryck du lyckats få på min
ställning efter endast några drag.
Trots att jag svårligen kan se vad
jag har gjort för fel.
Nog är det sent alltid: 02.45. Vi har
sett Stålmannen tills nu.
Ebbe

A0525
S c3 - b5
Tryck? Det är väl ganska jämnt?
Regnar det inte småspik i 5 gradig
kyla så skall det vara solsting i 25
gradig värme. Och allt är social-
demokraternas fel. Deras och Natu-
rens.
I dag har jag försökt ta hand om
poolen och den mängd skräp som
Naturen vräkt ner i den - en
ogenskinlig äcklig gegga. Det är
knappt länspumpen orkar spola ut
skiten - man undrar om det
någonsin kan bli en vettig pool av
den igen.
Du ser på TV du. Sånt har jag
knappast tid till. Jo jag råkade
fastna för en film på femman i går -
en underlig påkostad acton med
Kevin Kostner tror jag han heter.
/alf

E0525
Da5 - b4.
Jaså, ni kan även se TV5. Vi har
bara TV 1, 2 och 4.
Idag har jag slitit upp en massa
Ölandstokar med rötterna. Nu är jag
dödstrött.
Ebbe

A0526
b2 - b3
Det är rätt! Bara på dom jäklarna
och  ge  dom  en  om gå n g!
Ölandstokar och Gotlandstokar kan
hålla sig på sina öar.
TV- kanaler:
Jag har en s k BoxerBox, som gör
att man kan se vissa kanaler med en
vanlig TV-antenn. För min del är

det Discovery och Femman ibland
som gäller - då dom har någon kul
film.
Visst blir man dösdstött av att slåss
med den satans Naturen! På tomten
h i t t a r  m a n  l ä t t
självgenmanipulerade maskrosor,
med rötter en meter ner i jorden och
blomstjälkar som är mellan en och
en halv meter. Jag gräver upp dom
djävlarna med rötterna och sveper
in dom i rabarberblad som dom inte
gillar.
/alf

E0526
g7 - g5.
Oj, vad du kan göra mycket!
Ölandstokarna stod framför vårt
altanräcke. Vi vill ersätta dem med
h ög a  p e r e n n e r ,  t yp  f l ox ,
sköldpadsört el dyl. Har du några
bra förslag? Förmiddagssol gäller.
Ebbe

A0527
g7 - g5 ?????
Du är verkligen inte rädd om din
stackars tant som nu har irrat
omkring utan att kunna ta vara på
sig själv. Om du ínsisterar så OK -
annars får du tänka om och titta
ordentligt.
Höga perenner? Växter är jag sämst
på men Riddarsporre gillar jag,
kanske för att man kan odla den via
frön. Spirea? Gullris? Nej, du får
nog fråga någon expert på Naturen.
I dag har jag äntligen kommit så
långt att jag kan fylla poolen med
kommunalt vatten. Det brukar ta ett
par dygn
/alf

E0527
Jo, jag ser nu Lc1-d2.
Om du tillåter flyttar jag Damen
istället: Dg4 -h5.
Men det hjälper inte mycket. Jag får
nog ge upp det här partiet om några
drag.
I morgon ska jag träffa Jan Nyberg i
Köpenhamn. Hemma igen till
kvällen. På torsdag ska jag tåga/
bussa till Hörby. Ska bo hos Kurt
Svenssons syster GunBritt till
lördag. Klassträff på fredag. Inger
ska ha bilen för att ta sig till

studentjubileum i Göteborg.
TV-serien om Axel Springer var
intressant. Såg du den?
Ebbe

A0528
Jag antar att du menar Db4 - a5 -
för du har väl svart?
Tf1 - e1
Du verkar ha din dag fylld och
vädret är ju vackert för en gångs
skull. Hoppas verkligen du får trev-
ligt och roligt!
/alf

E0528
Da5 - b6.
Jo, Jan och jag hade samma tur med
vädret i år som i fjor. I morgon bär
det av till Hörby. Mitt nästa drag får
du lördag kväll.
Ebbe

A0530
a2 - a4
Här ser för djävligt ut. När jag
fyllde poolen gick det långsamt mot
slutet och till sist upptäckte jag att
det rann bort lika fort som jag
fyllde.
Gräva, gräva som en satans mullvad
- och då sprutar vattnet ut där ett
mässingsrör gått av - troligen
uppfrätt av klorhaltigt vatten.
I med länspumpen och pumpa ut
tills det slutar rinna ur fel hål. Nu
är jag dödstrött, och vet inte hur jag
skall kunna laga elendet. Fy fan för
naturen, solen och öfvrigt.
/alf

E0531
a7-a6.
Ebbe
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