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A030601
a4 - a5
/alf

E030601-02
TELEFON:
------ Db6 - c6
Dd1 - e2 a6 x b5
Lc4 x b5 b7 - b6
Lb5 x c6 Sb8 x c6
d4 - d5 Sc6 x a5
A0602
Lc1 x f4
Känn på den!
/alf

E0602
0 - 0.
Nu vill jag snart se en snygg
mattställning!
Ebbe

A0603
Vill du se en snygg mattställning
skulle du ha tagit löparen.
Lf4 x d6
Då antar jag att du tar tillbaka:
c7 x c6 och då tar jag med damen:
De2 x e7
Det dröjer nog med en snygg matt-
ställning när du hela tiden saboterar
den med ett icke tillmötesgående
spel.
Hur röstar du om EMU?
/alf

E0603
Lc8 - f5.
Har du fått ordning på poolen?

Om EMU har jag redan talat. Vad
gäller Ja eller Nej, har jag ännu ej
tagit ställning. Har du?
Betr EU: kan EU utjämna skillnad-
erna och föra folken i Europa
närmare varandra är mycket vunnet
för harmonien och freden. Jag
förstår inte, varför en del tar
avstånd ifrån tanken Europas
Förenta Stater. (USA har jag svårt
att sätta lit till på längre sikt) Ett
delmål på vägen mot planeten Tel-
lus Förenta Stater - och äntligen
FRED på Jorden.
Ebbe

A0604
Sf3 - d4
Jag skall rösta JA i den löjliga
folkomröstningen.
Det blir naturligtvis på samma sätt

som med omröstningen om
högertrafik - först röstar folket NEJ
och sen inför riksdagen det rätta
sidvalet.
Tänk - här sitter alla vanliga
människor och försöker väga för
och emot -som dom är lärda i
demokratin - för att kunna ta
ställning. För mig är detta obegrip-
ligt. Hur skulle jag kunna bilda mig
en korrekt uppfattning om framti-
den? Skall jag bara vaska fram de
argument som ger mest utdelning
för mig och låta detta styra en
JA/NEJ-röst?
INGEN har rätt eller fel i denna
fråga. Däremot kan man naturligtvis
höra efter vad kloka människor
säger -lyssna till dem som man i
vanliga fall respekterar och anser
framstående. Men inte ens det
räcker för mig. Det är utvecklingen,
sammanslagningen, freden och
liknande saker som gör att valet är
självklart för mig. Du kan vara
alldeles säker på att även om NEJ
vinner så kommer vi att vara med i
EMU om ett antal år - om nu inte
en röd kmehr eller en stalin/hitler
skulle få fäste i Europa.
/alf

E0604
Lf5 - g6.
Föga idé att fortsätta det här partiet
egentligen. Ett konstigt parti
förresten: jag förstår inte vad jag
har gjort för fel.
Idag följde ett särtryck med Syds-
venskan, i vilket man inbjöds till
sommarfest i DOCKAN, en stadsdel
i västra hamnen i Malmö. Dock får
jag nog avstå.
Kommer du ihåg TV-serien med
Mupparna? På läktaren/balkongen
satt några äldre herrar/gubbar, som
livligt kommenterade mupparnas
agerande på scenen. Det är väl en
bild, som stöder din världsbild?

EMU-debatten är inflammerad: man
blandar ihop begreppen. EU är en
politisk skapelse. EMU är en ekono-
misk grej, som passar EU-idéen.
Gemensam marknad -gemensam
valuta. Ganska självklart, vinsterna/
fördelarna är uppenbara. Men om
man rycker loss EMU ur sitt sam-
manhang kan man, som Nej-

sägarna, se ekonomiska fördelar för
Sverige att stå utanför (vilket dock
Ja-sägarna betvivlar/förnekar). Per-
spektivet är dock kortsiktigt.

Tyvärr går det inte längre att isolera
sig. Frågor som gäller krig & fred,
miljöförstöring, kriminalitet, skat-
teparadis, smuggling, flyktingtrafik,
epidemiska sjukdomar, etc måste
lösas i samverkan. Säg den fråga
som inte har internationella kop-
plingar!

Jag kommer nog att rösta Ja till
EMU - trots min bristande tro till
det kapitalistiska systemet (samma
system i Sverige f ö - och måste
reformeras). Avgörande för mig har
varit insikten om att internationell
samverkan måste förstärkas på alla
områden. Vad är naturligare för oss
européer än att börja med Europa
(och Tjuren i ett annat samman-
hang).
Ebbe

A0605
b3 - b4
Jag håller med dig i din analys av
EMU-EU - åtminstone till största
delen. Men du kan glömma refor-
mationen av det kapitalistiska syste-
met. Det är sent - jag har slitit som
fan och är trött som fan.
/alf

E0605
Sa5 - c4.
Nå, nu ska det väl inte dröja många
drag till.
Det måste vara hemskt med en
kropp, som fordrar så mycket ar-
bete!
Menar du, att all kritik av det
kapitalistiska systemet är obefogad?

EU och EMU igen. EMU är egentli-
gen inte mycket att diskutera; ett
ganska själklart komplement till
EU: Gemensam marknad - gemen-
sa m  va l u t a .  Dä r em ot  ka n
naturligtvis Sveriges medlemskap i
EU ifrågasättas. Det gjorde jag så
länge det fanns chans till en gemen-
sam nordisk marknad. Det hade
blivit en tillräckligt stor marknad
och utan en del av de problem som
vidlåder den gemensamma euro-
peiska marknaden, såsom ex-vis
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större konvergenssvårigheter ,
språkför-bistring, etc. Tyvärr gick
detta projekt i stöpet. Danmark,
Norge ville inte lämna NATO och
Finland vågade inte stöta sig med
Sovjetunionen. Den goda viljan
saknades väl också.

Den goda viljan, ja. Den är A och O
i alla sammanhang. När den finns
för handen, är nästan ingenting
omöjligt. Jag tror ta mig fan, att
snart sagt vilket ekonomiskt system
som helst skulle kunna fungera, om
ingen obstruerade utan alla ställde
upp till 100 procent!

Läser i bladet idag, att allas vår
Greve Gilbert Hamilton (han med
Blandningen) år 1921 blev överste
och chef för Smålandshusarerna i
Eksjö. Han deltog som frivillig i
första världskriget på tyska sidan
som kyrassiär. 1919 utgav han sina
krigsminnen under titeln I fält. Ett
citat: “Under predikan kommo de
första granaterna, men dessa endast
förhöjde den högtidliga känslan.”
Hade Hamilton måhända ramlat av
sin häst några gånger för mycket?
Gud bevare oss för Blandningen av
religion, militarism och national-
ism!

Läser även i dagens blad om en
hästplågare som härjar i Kristians-
tadstrakten. En häst har fått halsen
avskuren och tre andra har fått sina
könsdelar knivskurna. Särskilt ett
sto blev illa skadat. Jag blev så
upprörd när jag läste detta, att jag
mådde illa. På stående fot var jag
beredd att skära tasken av
gärningsmannen och därefter

halsen. Jag är nog för dödsstraff.
Ebbe

A0606
Ta1 x a8
Då antar jag att du slår tillbaka:
Tf8 x a8 och jag : De7 - b7
Det är nog så att denna kroppastol-
len inte fordrar så mycket arbete - i
stället är det en viss hjärna som inte
kan låta kroppen vara i fred.
Visst kan man kritisera! Nog vet du
hur mycket jag kritiserar - du har ju
upptäckt min likhet med MuppGub-
barna - mycket roligt!
Alla i teorin utomordentliga,
rättvisa, vackra system faller på att
de är tänkta att tillämpas på
människan. Människan har en otro-
lig bredd när det gäller ondska/
godhet m m i egenskapskatalogen,
och hittills är det väl endast
demokrati och kapitalism som fun-
gerat tillfredsställande.
Men allt skulle bli bättre OM bara
den goda vilja fanns. Det är detta
OM som alla världs-förbättrare
drömmer om.
Alla teorier som bygger på OM
BARA.... är dömda att misslyckas.
Herr Hamilton verkara vara en
militär med rätta synen på kriget
och GUD -kanske också djefulen.
Jag förstår att du blir upprörd över
en mänsklig idiots uppträdande mot
hästar. Å andra sidan var hans
idioti liknande vissa rovdjur som
dödar och plågar sina offer - med
förkärlek för könsdelar.
Kanske är det därför jag anser att
Naturen är OND - även om du
tycker att den bara ÄR så Är den en
avgrund av smärta och plåga. Eller

skall man kanske finna att
hästplågaren är sinnessjuk?
Då är det inte rätt att avrätta honom
- som man ibland gör i USA.
Dödsstraff skulle även jag vilja se
vid vissa brott
/alf

E0606
Ta8 - f8.
Det är sent. Vi har varit på 60-
årskalas i Hässleholm.
Ebbe

A0607
Sd4 - e6
Från höglandet intet nytt. Synd att
du inte har femman - i natt går där
en av de bästa actonfilmer som har
gjorts. Skall spela in den tror jag -
även om jag sett den några gånger.
Troligen har jag fler läckor på
poolen. Man kan bli deprimerad för
mindre.
/alf

E0607
Snygg mattställning!
e2-e4.
Vilken film på TV5 var det du
avsåg?
Ebbe

A0608
e7 - e5
Nåja, den mattställningen var väl
inte glasklar. Jag räknade med att
du kunde hindra den men OK - i
längden var det nog hopplöst.
I dag har jag äntligen hittat den
pool-läcka som har gjort mig
sömnlös ibland. Men naturligtvis
inte förrän jag grävt upp halva
altanen vid poolen. Det skall verkli-
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gen bli skönt att kunna laga den och
slippa allt elände med skyhöga
vattenräkningar.
Nu skall jag fira med mycket
starköl. Filmen på femman hette
F/X dödlig effekt. Bra intrig,
oförutsägbar och spännande.
/alf

E0608
Sg1 - f3. Jag skriver draget även i
Subject för att lättare kunna kolla
upp tidigare drag.
Dödstrött efter att ha sletet i
trädgården hela dagen.
Ebbe

A0609
Sb8 - c6
I trötthet kan vi nog tävla eller vara
lika duktiga. Jag har bara arbetat
lite idag - RelPax gör att man
visserligen blir av med huvudvärk
men istället trött och slö.
Nu fungerar poolen i alla fall som
ny. Återstår en massa arbete med att
återställa stenläggning och trägolv.
/alf

E0609
Lf1-c4.
Grattis polaren till den nya poolen!
Är det samma tryck på CAD-
fronten som för en tid sedan?
Idag har jag inte kunnat göra
mycket p g a träningsvärk. Dessu-
tom har det regnat.
Vårblommorna har vissnat och syr-
enerna är på god väg.
Hänryckningens tid är förbi. Det går
fort nu. Innan man vet ordet av är
det höst igen. Den korta sommaren
är så full av vemod.

Levnadsmässigt är vi väl snart inne
i december. “Tror du på ett liv efter
Jul?” som den ena grisen sa till den
andra.

Det är lustigt med åldrar. Jag har
full koll på vem/var jag var, när jag
var 10, 17 och 20 år gammal. Men
detsamma gäller inte alls, när jag
var ex-vis 22, 33, 44, 55 eller 66 år.
Då måste jag tänka efter en bra
stund.Inger har semester veckorna
25, 29, 30, 32 och 33. Då kommer
vi förmodligen till stor del att vara i
Undenäs.
Ebbe

A0610
Sg8 - f6
Jo, poolen fungerar fint nu. Och vi
säljer en hel del. I dag skickade jag
Ecad32 till Scenografiskolan i
Skellefteå. Skolor har bra rabatter
så det blev en faktura på bara
5000:-inkl moms. Min utestående
fakturering har nu legat på ca
hundratusen en längre tid. Och det
är inte så dumt - om alla betalar.
Jo - tiden går snabbare numera.
Tänk att du har koll på dig själv vid
olika åldrar! Jag har väldigt dåligt
minne för vad jag gjorde vid vissa
åldrar/årtal. Men vissa kommer jag
i håg. 1950, 1952, 1956, 1965, 1968
- men sen är det visst slut. Jo, och
så barndomens årtal -
Orup/6 Hem/8/1940, 1945.
Nej, jag tänker nog bara framåt, och
när jag funderar är det på konstruk-
tioner och annat djävulskap.
/alf

E0610
Tjenare polarn! Sb1 - c3.
Nu är jag så där trött igen. Undrar
hur länge jag ska orka med
trädgårdsarbetet.
Om man transformerar  vår
beräknade livsålder 80 år till ett
kalenderår kan det ta slut redan vid
Lucia. Mja, kanske inte så dumt: en
snygging i vitt, transparent linne
med ljus i hår och som bjuder på
kaffe med lussebullar. “Döden
tänkte jag mig så”. Eller du tänker
hellre på såningsmannen som
började att gå?
Ebbe

A0611
Sf6 x e4
Det hade du inte väntat dig! Men
det är din tur att vinna så jag måste
experimenter lite.
Trött? Ja, fy tusan. Hur länge man
skall orka osv är inlagt i den
genetiska koden. Så om den inte
avbryts pga oförutsedda bilolyckor,
självmord, rånmord el dyl, är det
bara att vänta.

Tänk på att jag inte alltid är
u p p d a t e r a d  p å  c i t a t  -
såningsmannen får du upplysa mig
mer om. Lucia som bjuder på
förgiftade bullar? Ingen dum vari-
ant.
/alf

E0611
Nej, det var ett oväntat, klurigt
drag. Med tvekan: Sc3 x e4.

Döden tänkte jag mig så är en dikt
av Bo Setterlind. Den slutar: “Då
tog han (såningsmannen) mig och
satte mig i korgen, och när jag
somnat , började han gå. Döden
tänkte jag mig så.” Den förekommer
ibland i dödsannonser.

Jo, jag förfaller stundom till
kåserande försök. Dels för att roa
dig, men även mycket för att pigga
upp mig själv.
Ebbe

A0612
d7 - d5
Setterlinds dikt kände jag inte till.
Men av det du återgett tycker jag
den verkar ovanligt vacker.
“Förfaller” är väl knappast rätt ord
när du kåserar eller berättar något.
Jag läser med största nöje! Själv är
jag numera så trött på kvällarna att
jag knappt orkar läsa eller tänka.
/alf

E0612
Lc4 - d3.
Har du problem med att få dina
fakturor likviderade? Lämna dem
till din banks inkassoavdelning!
Men det har jag visst rått dig till
tidigare.

För trött för att skriva mer i kväll.
Ebbe

A0613
d5 x e4
Då antar jag att du flyttar
Ld3 x e4 och jag svarar Lc8 - g4
Jag nämnde faktureringen bara för
att poängtera att omsättningen är
hög. Ännu har jag inte blivit lurad
av någon - utom av en norrman som
heter Glenn - men det var ingen
större förlust. Annars kan man sälja
fakturorna till någon fakturerings-
firma som tar någon procent av
beloppet för risk och besvär.
Judar och palestinier är fantastiska.
Jag väntar på att någon skall
komma ur sandlådan och förstå
världen av i dag.
Tänk dig detta: Israel proklamerar
ensidig fred. Hamas får fortsätta sitt
urskiljningslösa dödande utan risk
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för hämnd. Hur många själv-
mordsbomare skulle de hinna skicka
innan världsopinionen började rasa
mot alla palestinier?
Hur många veckor innan t o m
vänsterfolk började hålla på judar?
Vad skulle Israel förlora? Inget.
Oavsett hur de agerar skulle antalet
dödsoffer bli ungefär lika stort fram
till den punkt där de upphörde.
Nåja - inget sådant kommer att
hända.
/alf

E0613
h2 - h3.
Har du lyckligen överlevt fredagen
den 13:e? Nästa gång lär inte
inträffa förrän 2009.

Din fredsplan för mellanöstern var
inte illa tänkt. Tyvärr motarbetar
hökarna i ömse läger varje fredsp-
lan. Det är upprörande och sorgligt
att se oskyldiga drabbas. Människor
bör nog inte syssla med religion - de
bara vrider till den i egen förmån
och sedan har de fräckheten att
säga, att det är guds vilja. Religion
är för gudar. Men sådana finns ju
inte, så vi ska nog avskaffa religion-
erna. Det kommer naturligtvis inte
att ske.

Gregory Peck har gått ur tiden - en
av mina stora  fi lmhjäl tar .
Stjärnorna slocknar en efter en. Och
tillvaron känns litet torftigare.
Ebbe

A0614
Lg4 x f3
Jaha - allt blir sämre och sämre. Jag
lyssnade lite på radio och råkade
höra folkpartiledaren tala. Många
kloka ord om vad som måste göras i
landet med världens högsta skatter,
längsta semestrar, sjukaste män-
niskor, sämsta flyktingintegration
osv.
Men inget kommer naturligtvis att
ändras. Företagarna som skulle
skapa nya jobb ger upp - t ex.
Kommer du ihåg att man en gång
kunde få en läkare på hembesök?
Att det fanns institutioner som tog
h a n d  om  s i n n e s fö r v i r r a d e
människor, som numera går om-
kring fritt och slår ihjäl folk med
järnrör eller mejar ner dom med
bilar?

Kanske var det bättre förr - fast
kanske inte ju förrare ju bättre.
/alf

E0614
Dd1 x f3.
Jag håller med: det var nog bättre
förr. Men inte allt: en del har
förvisso blivit bättre. Men jag har
varken kunskap eller ork att reda ut
det. I synnerhet inte nu efter ytterli-
gare en dags hårt arbete i
trädgården. Jag är helt matt.
Ebbe

A0615
Sc6 - d4
Här är en länk som jg tycker skulle
passa dig!
teakinvest.com/teak/se/h1s1.asp

Kom att tänka på det nu när jag var
tvunken att leta reda på mina gamla
mahognyplankor för att fodra om de
nya fönstren. I dag har man väl
knappast råd att köpa in nytt. Tänk,
jag byggde en hel liten segelbåt i
massiv mahogny en gång i tiden.
/alf

E0615
Df3 - g3.
Tänker du själv investera i teak?
I morgon förmiddag far vi till
Undenäs på en vecka. Vill du
telefonspela? Vårt nummer: 0505-2
02 49. Men kanske vi ska göra ett
uppehåll i midsommar?
Ebbe

A0622
Dd8 - d6
Hoppas du har haft en skön mid-
sommar i regnet. Fast det är inte
riktigt som förr ändå - potatisen
smakar inte riktigt lika bra och
brännvinet har inte samma verkan.
/alf

E0622
c2 - c3.
Midsommar: och du har ånyo fått
lever och njurar spolade med öl och
brännvin?
För min del har det mest varit
persedelvård: sågat, slipat, målat
och spikat golvlister till sjöboden
(där du sov); klippt knähögt gräs,
släpat in ved och vatten, etc. Nå, det
blev förstås även en del god mat,
vin, m m. Och badat har jag varje

dag. Vädret har övervägande varit
soligt och varmt. Dock regn en dag.

Hur förhåller det sig egentligen med
den “ofantliga” sektorn?
Dagen innan vi for till landet,
intervjuades Stefan Fölster i TV(?
tveksam om namnet, men han är
dotterson till paret Myrdal). Han
hade undersökt personalutvecklin-
gen vid våra sjukhus och funnit
följande remarkabla ökningar emel-
lan 1975 och 2002: antalet läkare
från 8000 till 24000, antalet
sjuksköterskor från 31000 till
7 1 0 0 0 ,  oc h  s i f f r o r n a  fö r
sjukvårdsbiträdena var ungefär de
samma! Samtidigt hade antalet
vårdplatser minskat med 80 pro-
cent! Till detta ska fogas talet om
att sjukhuspersonalen nu går på
knäna in i väggen!
Ebbe

A0623
Sd4 - c6
Det var en typisk svensk midsom-
mar här - med regn blåst, hagel,
kyla - bara kompenserat med dricka.
Jag har inte hämtat mig riktigt än.

Fölsters utredning verkar ge helt
riktiga siffror värdiga det här lan-
det. Jag vet att jag hörde något
liknande för ett halvår sedan och
skrev något till dig om det. Det
handlar  om motsatsen  t i l l
marknaden - ett system som
grundar sig på kommunistiska ideer
utvecklas på detta sätt. Du har väl
hört om Parkinsons lag? Även
storföretag tenderar att utvecklas på
liknande sätt, men där är det lättare
att ingripa.
Det värsta är att det finns inget att
göra åt saken i detta land, där
människor röstar efter vad de tror är
sin tillhörighet och efter en önskan
om hur det borde vara - men aldrig
kan bli.
Varför har vi högst skatter? Varför
är vi sjukast av alla? Vad säger
Kommunals egen utredning om hur
anställda i offentlig/privat före-
tagsamhet?
Jo, naturligtvis att trivseln är bättre,
effektiviteten högre, lönen bättre osv
- i privat sjukvård. Slutsats? Ingen
alls.
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Tyvärr är detta land dömt att halka
efter på de flesta områden medan
våra skatter höjs, bidragen ökar,
ansvarslöshet utbreder sig, brotts-
ligheten ökar osv. Hoppas att man
slipper se eländet.
/alf

E0623
Dg3 - g4.
Det åskar. Jag måste släcka ner.
Ebbe

A0624
g7 - g6
Ja - inte nog med allt annat elände -
det åskar också. 100 polisstationer
stänger över sommaren. Varför bara
under sommaren? Varför inte
stänga dom permanent - skillnaden
när det gäller uppklarade brott blir
väl marginell! Det blir precis som
inom skola, vård osv. För att vara

säker på att få det man vill får man
ta en privat försäkring - en kostnad
utöver den vanliga utpressaravgiften
till maffiastaten. Å andra sidan ger
ju den svenska ankdamen otaliga
tillfällen till glada skratt. Tjusigt
tjusigt.
/alf

E0624
Dg4 - f3.
Jo, something is rotten in the state
of Sweden, för att tala med Hamlet.
Vad göra? Ge dig in i politiken,
Alf, och bli en ny folktribun! Moral-
isk upprustning! Sweden expects
every man to do his duty! Explodera
i flammande appeller!

Låter det orimligt, omöjligt?
Ebbe

A0625
f7 - f5
Jo - det är både omöjligt och
orimligt - att jag skulle lägga mig i
ett skeende som verkar förutbestämt.
T o m socialdemokrater vet innerst
inne a t t  deras koncept  är
förstörande, men makten är viktig-
are.
Det var likadant på romartiden -
bröd och skådespel då, bidrag och
ansvarslöshet nu.
Denna satans dag har jag inte ens
lust att skratta åt eländet - bara
svära. Kanske för att jag har ont i
ryggen, kanske för att några en-
zymer kommit på fel plats och
humöred är i botten.
Men skatt betalar jag regelbundet
till maffian - för säkerhets skull har
jag alltid plus på maffiakontot, i
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bland med tusentals kronor.
Och jag deklarerar alltid långt före
utsatt tid varje månad. Det gäller att
hålla sig osynlig, så att inte bossa-
rna lägger märke till en. När såg du
en polis sist? När hörde du något
vettigt komma från någon politiker
med makt?
Kan man få virus i ryggen?
/alf

E0625
Le4 x c6!!
Jag kan bara säga, att man får
hoppas att du har fel betr sakernas
tillstånd. För dialogens skull vill jag
gärna försöka säga emot dig. Men
jag känner mig inte i form för det i
kväll.
Har du haft ont i ryggen länge? Kan
det vara njurarna? Har du sökt
läkare?
Min konstiga trötthet ger inte vika.
Nu har det gått så långt, att jag
måste gå och lägga mig ett tag efter
frukosten. Och kröppastollet värker.
Ebbe

A0626
b7 x c6
Jag har ingen aning om vad det är
som felas min rygg. Men inte
njurar. Även jag är oförklarligt trött
- vill helst bara vila. Vilket djävla
liv. Har vi blodbrist? Eller är det
livsleda? Det lär finnas meducin....
/alf

E0626
d2 - d3.
Inger ska ha datorn, så jag får
skriva i morgon istället.
Ebbe

A0627
Dd6 - d5
Inte lätt att försöka hålla ett jämnt
styrkeläge...
På Höglandet intet nytt.
/alf

E0627
Df3 x d5.
Du slår tillbaka: c6 x d5.
Jag gör kort rokad: 0 - 0.
Nyhetstorka även här.
Ebbe

A0628
Lf8 - g7
Bäst att vara tyst när man inte har
något positivt att säga.
/alf

E0628
Klurigt, klurigt! Men: Ta1 - b1.

Betr ditt ryggonda: som du gräver
och står i, gamle man, är det väl
inte så underligt om du får ont i
ryggen. Eller tror du på annan
orsak?

Känner du till hur man framställer
hasch av hampa? I vintras fodrade
jag fåglarna med bl a hampfrö. Nu
växer det hampa under fågelbordet.
Kanske en gagnelig meducin?
Ebbe

A0629
f5 - f4
När det gäller mitt ryggonda så har
jag nu bestämt att det är en s k
muskelinflammationorsakad av
kyla, drag, sprit eller midsommar.
Den verkar så att det är omöjligt att
sova på höger sida, lite grann på
vänster. I upprättstående läge molar
det hela tiden, avbrutet av små
lömska knivstick i högra rygghal-
van. Vidare har jag bestämt att det
snart får vara nog med sådant
skräp, annars kommer jag att vidta
åtgärder eller bli fly förbannad.
Detta gjorde jag i morse och är
redan lite bättre.
Hasch? Hampa? Jag kollade på
nätet och kan rekommendera en kul
skrivare:
http://www.karelma.com/kare.html
Han har en liten utredning om det
mesta här i världen, så även om
hasch. Vill du läsa om en annan kul
skrivare så titta här om vad som
hände när man undersökte växter:
h t t p : / /www.biomindsuperpow-
ers.com/Pages/RealStoryCh6.htm
Nu ÖL.
/alf

E0629
f2 - f3.
Vad var det för åtgärd du vidtog i
morse så att du redan känner dig
bättre i ryggen?
Investerade du i teak? 15 år är för

lång tid för oss att vänta på avkast-
ningen.
Har du aldrig funderat på att invest-
era i guld? Klicka på Guldcentralen
om du är intresserad!

Dina länkar har jag inte hunnit att
studera ännu. Kåre Andersson
verkar vara en rolig skit. Hampa lär
odlas litet varstans i landet, t o m på
balkonger. Som du säger är poliser
ganska sällsynta, så det är väl ingen
större risk att bli tagen i hampan.
Tillverkar man förresten fortfarande
rep av hampa?

Gubbstrutten (DN 29/6): Krist-
demokraternas dilemma är att Gud
är allsmäktig men marknaden
allenarådande.
Ebbe

A0630
0 - 0
Ibland kan man använda sig av
tankekraft för att bota, fast det är
möjligt att det var lite tillfälligheter
som spelade in denna gång.
Även jag tycker att 15 år är lite
långt om man inte är säker på att
det finns en marknad för köp och
sälj. Så jag har inte investerat i
teak. Guld? Jag har varit inne på
det en gång och också diamanter.
De senare fick jag dyrt betala
eftersom de gick att använda till
smycken....Jag vill inte tänka på det.
Jo, Kåre kan det mesta. Ett riktigt
original, kul att träffa. Men hurdan
är han som sällskapsmänniska? Blir
han gift?
I dag har jag beställt virke till
gatusidan av huset. Mycket trevligt
och motionerande arbete.
Gubbstruttens tankar gäller väl alla
partier?
/alf

E0630
c3 - c4.
Hur menade du med diamanter och
smycken?
Vad ska du göra med virket på
gatusidan?
Trädgårdsarbetet tycks aldrig ta
slut. Ständig träningsvärk.
Ebbe
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