
A080501
Lc8 - f5

Birgit kom hem i dag med sån där
taxi som kör runt och lämpar av
gamlingarna på deras vanliga
växtplatser. Hon är sydd med 27
stygn och skall hållas i strama
tyglar.

Kirskål är visst en tålig växt har jag
hört. Kan du inte få
mördarsniglarna att äta upp den?

Annars får du köpa dom små
gulliga maskar som numera finns
att få - mördarmaskar.

Inget Undenäs? Då slipper du
trädgårdsarbeta på två ställen.

Förra veckan prövade jag ett recept
från Den Tekniske Kocken. Jag tog
två frusna laxbitar, tinade dem och
lät vattnet rinna av. Gjorde en
blandning av salt&socker som jag
gned in dem med och hällde lite
citron över. La dom i en liten form
och hällde rapsolja över så att oljan
stod över laxen. Stack i en
termometer och in med formen i
ugnen - 150 grader.

Där skulle dom stå till tempen var
normal - alltså 37. Icke sa Birgit -
jag äter inte rå lax.

Alltså fick dom stå där tills dom var
avlidna - 48.

Sen plockade jag ut laxbitarna,
gjorde dom rena och fina och hällde
över lite mer citron. Det blev den
godaste lax vi någonsin ätit.

Vitsen med oljan är att laxens
naturliga vätska skall stanna kvar.
/alf

E080501
Ld3xf5. Du slår tillbaka med
Damen: De5xf5. Jag igen: Se2-g3.

Och du har demonstrativt icke
demonstrerat idag? Jag övervägde
att demonstrera mot “allt” - men det
blev intet av.
Ebbe

A0502
Df5 - c2

Nix jag demonstrerar varken mot
allt eller inget.

/alf

E0502
Dh4-g5.

Idag har vi firat Ingers 35-årsdag
(hm). Hon tycker förresten det är
märkligt, att Jonas har kock- men ej
journalistutbildning.
Ebbe

A0503
Dc6 - e7

Men det var väl inte så länge sedan
hon fyllde 30? Är det verkligen 5 år
sedan? Där ser man - tiden
accelererar.

Märklig utbildning? Ja, kanske,
men tydligen mycket effektiv. Själv
har jag aldrig begripit varför man
skall gå i skola eller på utbildning.
Det finns ju böcker.

Å andra sidan hör jag inte hit.
/alf

E0503
Dc6-e7?
Ebbe

A-....

Nej för tusan, ursäkta. Sc6 - e7 skall
det vara tror jag. Dom satans
pjäserna rör sig hela tiden.
/alf

E0503
Sg3-h5.

Här sliter mormor in spe från
morgon till kväll med att renovera
Elins forna babygrejor. På återväg
från Undenäs kommer i morgon
Elin och hennes Jeppe för att hämta
dem.
Ebbe

A0504
Dc2 - g6

Jaha, barnbarn är nästan lika
intressant som barn. Och särskilt
det första. Men du ligger i lä - jag
har sex stycken och den äldste får
väl snart själv barn.

Du får lära dig sticka små sockar...
/alf

E0504
Lc1-f4. Aldrig får man ha ett av
sina sällsynta anfall ifred.
Ebbe

A0505
h7 - h6

Menar du att jag inte skulle försvara
mina stackars svartingar på bästa
sätt? Svika dom? ALDRIG!
/alf

E0505
Dg5-h4.

Och jag som trodde, att alla gick att
muta.
Ebbe

A0506
Se7 - f5 he he...

I rätten
-Svara ja eller nej, människa! Var
ni i lägenheten eller inte??
- Snälla domarn. Man kan inte
svara ja eller nej på alla frågor....
- Det kan man visst! Svara nu!
- Har domarn slutat att ta mutor???

Denna satans natur blir min död.
Nu kommer det att bli ljuvligt varmt
och skönt - alla skaffar tjusiga
växter. Och den 19 maj börjar det
snöa och allt fryser . Det vore likt
den satans naturen.
/alf

E0506
Dh4-h3. Nu då!
Ebbe
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A0507
c7 - c6

Vadå nudå? Du får väl starta din
fruktansvärda anfallsmaskin på nytt.
Här finns väl inget annat att göra än
att hämta andan.

Jag kommer inte att dö av ilska. I
stället blir det av hjärtslag i
trädgården. Två gånger i dag har
den satans pumpen skenat och det
gör mig så jävla arg att --- jaha jag
hade fel. Det blir av ilska.
/alf

E0507
Sh5-g3.

Lägg trädgårn i träda - och få
EU-bidrag! Eller försök åtminstone
att begränsa dig till ett minimum!
Allvarligt talat: jag tycker det låter
allvarligt. Har du talat med någon
läkare om detta?

Ebbe

A0508
Sf5 x g3
Inget annat att göra.

Nja, jag har nog nämnt att pumpen
gallopperar för min husläkare, men
han verkade inte bry sig. Så visst
borde jag tala med någon annan. Å
andra sidan har jag inget emot att
dö lite hastyigt - om man nu kan
lita på att det går fort.

I dag har jag varit och köpt växter,
handlat specerier, köpt jord och
täckbark, lagat middag och för
övrigt sprungit hit och dit som en
skållad råtta.

Nu skall jag ut och kärra jord och
göra i ordning för att tömma
/alf

E0508
Dh3xg3.

Obs! Jag skrev /minimum, /inte
maximum!
Ebbe

A0509
Dg6 x g3
Det lutar åt remi.

Minimum eller maximum - det är
inte jag som styr.

Men nu skall jag inte köpa fler
växter i alla fall. Det sista blev två
amerikanska blåbärsbuskar, som
antagligen dör knall och fall i
vinter. Men det blir kanske ingen
riktig vinter och kanske är man död
innan dess.

Sune har två buskar, som ger
otroligt mycket, stora och goda bär.
Har du sådana? Vet du något om
dem?

I övrigt är det inte mycket att tala
om - världen är sig lik och
människorna också. Jag läser,
arbetar och sover. Just nu jämför jag
Saylors ROMA med Alf
Henrikssons Antikens Historier.
/alf

E0509
Lf4xg3. Det fortsatta partiet ser ut
att bli utdraget och tråkigt. Jag
föreslår att vi börjar på ett nytt
parti. Eller vad tycker du?

Helsingkronagården i Lund, där jag
bodde som student 1957-1961, har
bjudit in till firande av 50-
årsjubileum lördagen den 31 maj.
Efter mycken tvekan har jag
beslutat acceptera inbjudan. Det får
bli en sista(?) sentimental journey
till ungdomstiden i Lund.
Ebbe

A0510
OK - det är remi. Du börjar ett nytt
parti med ditt vanliga
e2 - e4 jag c7 - c5

Det kan väl bli trevligt att träffa
andra och se hur gaggiga dom blivit
under 40 år. Inte känner du igen
dom heller. Och så kan ni skratta åt
gamla minnen m m.

I övrigt tänker jag ta ledigt och sätta
mig att läsa och dricka mig full.
Skål!!
/alf

E0510
Lf1-c4.

Det låter skönt. Vad dricker du?
Ebbe

A0511
e7 - e6

Dricker? Öl och Pernod - dock inte
blandat i samma glas.
/alf

E0511
Sb1-c3.

Inger säger, att amerikanska blåbär
inte smakar någonting. Men smaken
är ju delad. Själv har jag inte
smakat dem.

Idag har vi jobbat styvt i trädgården
under en intensiv sol, och är så
trötta, så trötta.
Ebbe

A0512
Sg8 - f6

Nu är poolen rengjord och det
återstår att fylla på vatten och ta
bort alla verktyg. Undrar just om
det är sista året - det känns som om
orken börjar ta slut.
/alf

E0512
d2-d3.

Planerar du att odla solrosor? Sätt
då fröna direkt i jorden. Själv
försatte jag dem i krukor i garaget,
men stänglarna blir då så krokiga,
veka och vesna. I år har jag också
för första gången satt stockrosor.
Ska bli spännande att se, om det
blir något av dem. Nja, jag satte
dem faktiskt redan i höstas.
Ebbe

A0513
d7 - d5

Endast ett år för länge sedan har jag
haft solrosor. De blev skyhöga och
rena asteniker, så sådana blir det
inte mer. Däremot har jag varje år
köpt gladiolus, som har varit till
stor glädje - utmärkta snittblommor,
som jag uppvaktat kvinnliga
grannar med. Ja även Birgit förstås.
Men i år fanns det inga i affärerna,
så det blev en order till OdlaNu i
Sösdala. Bra firma tycker jag med
snabb leverans.
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Vattnet rinner och rinner. Det tar
40 timmar att fylla poolen - 1
kbm/timme. Men i morgon bör det
vara klart.

Börsen börjar gå bra tycker jag.
Minus 3% för mina sedan årsskiftet,
men -6 för index.
/alf

E0513
e4xd5.

Ska vid tillfälle ta en koll på
gladiolus.

Vad kostar det att fylla poolen? Som
väl även succesivt måste förnyas på
sitt innehåll?

Du missade väl inte /Wag the dog /i
TV1 klockan 21.30?!
Ebbe
A0515
e6 x d5

Wag the dog spelade jag in och har
i dag sett en del av. I går var det
svårt att slita sig från nykomna
böcker - bl a Saylors The Triumph
of Ceascar. Det finns ingen som kan
skriva om romarriket som han.

Visst är det roligt med den fejkade
världen som i dog-filmen. Jag har t
ex alltid hävdat att Australien är en
gigantisk bluff som pågått i väldigt
många år. Sen undrar jag hur
mycket presidentetn hann med på
tre minuter. Inget förspel? För tidig
avgång?

Och kanske var det så att även den
historien var en bluff.? Men visst
kan man göra mycket roligt på film
i ...........demokratier....

Om du vill veta något om växter
skall du kolla på
http://www.odla.nu/arkiv/
artiklar.shtml
/alf

E0514
Lc4-b3.

Vad är /Australien /för något? En
såpa?

Läste i en läkarspalt om råd vid
hjärtrusning: Du ska låta ta EKG
samt ämnesomsättningsprov!

Visst är /Wag the dog/ en rysligt
rolig film - men även litet
skrämmande. Inte så litet förresten.
Ebbe

A0515
Lc8 - e6

Jo filmen är mycket rolig. Särskilt
slutet med hjältens hemkomst var
lyckad. Och vilken amerikansk
optimism - aldrig ge sig! Vänd varje
motgång till framgång!

Australien? Nog har du hört talas
om denna stora bluff-ö med
konstiga djur som hoppar omkring?!
Och med infödingar som äter
insekter och larver. Man påstår att
den ligger på andra sidan klotet
omgiven av en massa vatten, men
man skall inte tro på vad som helst.
Alltid när jag påpekar att det finns
inga VERKLIGA bevis för att
denna bluff-ö verkligen finns,
skrattar dom åt mig. Jag brukar
påpeka detta i samband med andra
fantastiska historier där människor
påstår sig ha sett flygande tefat eller
konstiga varelser i konstiga kläder.
Dom har filmat och fotograferat -
precis som med Australien - men
sånt skall man inte gå på.

Det står så mycket i läkarspalter.
Norrmän, t ex, har bevisligen
mindre huvudvärk om de får högt
blodtryck. Det är statistiskt bevisat:

Ökat blodtryck minskar huvudvärk*

Högt blodtryck minskar risken för
huvudvärk enligt norska forskare i
en artikel i Neurology. Forskarna
har studerat 51 000 norrmän över
20 år. Exakt vad det är för något
som gör att huvudvärken minskar är
oklart, men resultaten visar att ett
ökat systoliskt tryck är kopplat till
minskad förekomst av
migränhuvudvärk och huvudvärk

som inte beror på migrän.

Källa: Läkartidningen, 080513, ©
Netdoktor.se, Terese Alvén

HAHAHAHAHA
/alf

E0515
Dd1-e2.

Dina “gudar” tävlar kanske om vem
som kan “sälja” den största bluffen?
OliverTwist säger belevat ett
sanningens ord: “You are a
humbug, sir!”
Ebbe

A0516
Lf8 - e7

OK, I’m a humbug - and so are
most people.

Glömde din fråga om poolkostnad:
Det kostar ca 600:- att fylla hålet.
/alf

E0516
h2-h3.

Känner du dig som en humbug? I
varje fall syftade jag inte på dig
utan närmast på de “gudar”, som du
tidigare har talat om: de som, enligt
dig, experimenterar och leker med
oss.

(Förresten är jag tveksam till att det
är Oliver Twist, som fäller
yttrandet. Det är nog någon boy i
/Pickwick-klubben/.)

Inger är hos Elin i Malmö och
dricker kaffe med bl a biskopen
(kommer hon kanske att döpa
barnet?).

Själv ska jag nu ta mig a nice cup
of tee och en macka, eller två, tre . .
. .
Ebbe

A0517
Sb8 - c6

Jag vet faktiskt inte hur jag känner
mig - det är så olika så det är inte
lönt att tänka på det. Gudar har jag
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inga, men jag förstår vad du menar.

OdlaNu är en intressant webshop.
Vill du veta något om växter så
finns det där. Och skulle du vilja
prova blåbär kan du testa denna
länk - jag har just beställt en av
varje.

Mvh
/alf

http://butik.odla.nu/kampanjer/vd/

E0517
Sg1-f3.

Jag tror jag avvaktar med blåbären
tills du kan redovisa resultat. Det
stod just ingenting om vad de ska
ha för jordmån, etc.
Ebbe

PS Kolla denna roliga/användbara
hemsida!

http://www.birthday.se

A0518
0 - 0

Visst, en kul länk. Själv använder
jag http://www.hitta.se/ - där man
nu kan se födelsedagen för varje
person som har telefon. Dessutom
kan man beställa ett sms som
påminnelse dagen innan. Men man
kan ju inte skicka några andra
saker.

I Ny Teknik kan man läsa om en
fantatisk maskin som scannar av
böcker i rasande fart för att man
skall kunna lägga ut dem på nätet.
Den kan lagra 10 000 000 sidor om
året - människan behöver bara hålla
den med nya böcker.
http://www.nyteknik.se/special/
automation/article351327.ece

Visst är tekniken fantastisk!
eller...?
/alf

E0518
0-0.

Jo, visst. Men tyvärr används
tekniken till mycket ont också. Jag

har faktiskt svårt att se, vilken
vågskål som väger tyngst. Men det
har vi talat om tidigare.
Ebbe

A0519
Tf8 - e8

Jo, vi har nog talat om det mesta
tidigare.
/alf

E0519
Sf3-g5.

Ja, det har vi. Så jag kommer inte
på något att skriva om i kväll.
Ebbe

A05120
Le6 - f5

I morgon har jag utbildning hela
dagen. Vet inte hur jag skall orka,
känner mig gräsligt trött.
/alf

E0520
Lb3-a4.

Inte förstår jag, varför du envisas
med att hålla på med dina
verksamheter. (Men vad gäller
CAD: går det inte att göra en
demo?)

På sistone har jag hört likartade
tongångar från flera håll: Kurt
Svensson tror sig inte orka resa ner
till klassträffen i augusti. Kjell
Persson orkar bara gå några hundra
meter i taget. Och nyligen har
ytterligare två gamla klasskamrater
gått hädan.

På tal om döden kommer jag att
tänka på en skylt, som står att läsa
på ett slags museum i Flandern över
stupade i första världskriget.
Grinande kranier är staplade i
tusental på hyllor. På skylten står:
“Det ni nu är, har vi också varit.
Det vi nu är, kommer ni snart att
bli.”
Ebbe

A0521
Le7 - d6

Har problem med en dator - måste
ta emot och skicka på olika datorer,
så det blir lite rörigt med svar m m.

Varför håller man på? Därför att det
är det som är meningen med livet,
förstås, åtminstone för mig. Mina
elever var fullmatade efter fyra
timmar - sen gick det inte in mer.

Nu skall jag ta hand om växter.

/alf

E0521
De2-d1. Hemma igen efter
utflykten.

Rättelse: Té stavas /the /på
engelska.

Jag har just läst /Svinalängorna /av
Susanna Alakoski. Nu läser jag
/Nattens bibliotek /av Alberto
Manguel.
Ebbe

A0522
a7 - a6

Så du har varit på utflykt - var det
inte 31/5 du skulle ut och slå runt
eller var det som vanligt: jag har
fattat fel?

Även jag läser en del. Det går bra
någon timme i taget - sen blir det
svårt att att hålla isär raderna. Den
senaste är Agent ZIGZAG, en
mycket ovanlig bok som helt bygger
på verkligheten enligt handlingar
som blivit av med
hemlighetsstämpeln efter 60 år. Du
har kanske läst om den? En helt
osannolik historia.

Ett satans klimat har vi här med
varning för nattfrost varje dygn. Jag
är så trött på den “#!¤%(/&%#s
naturen.
/alf

E0522
La4xc6. Du slår tillbaka: b7xc6. Jag
igen: Dd1-f3.

Nej, inte jag. Det är Damen som har
varit på utflykt. Men jag ska
fortfarande till Lund den 31 maj.
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Politikerna pointerar gärna, hur
viktigt det är med en rörlig
arbetsmarknad. Inte desto mindre
prioriterar man bostadsrätter
framför hyresrätter. Var finns
logiken?

Det är inte svårt att instämma i din
misantropi och att hänge sig åt
dystopier. Dock kan det ju inte vara
någon lösning. Men var står
positiva utopier att finna? I
synnerhet nu när de stora
“-ismerna”, kommunismen resp
kapitalismen, har visat sig vara
inkompetenta att lösa
mänsklighetens problem.

I värsta fall befinner vi oss ombord
på Titanic (eller styrodugliga
Aniara). “Kaptenen” vet, att vi är
på väg mot katastrofen, men kan
inget göra, och vågar inget säga av
risken för panik.

Nu får du såga mig och säga något
positivt!
Ebbe

A0523
Lf5 - g6

Du använder så fina ord så vanliga
bonnläppar blir alldeles konfysa.

Har mänskligheten problem? Det
hadde jag ingen aaaanning om. Allt
beror på vem som betraktar och från
vilken synvinkel man bedömer. Hur
full man är och hur dåligt man mår
- eller bra. Allt detta har inget med
den s k verkligheten att göra.
Bakteriehärden mänskligheten rör
sig som en otäck företeelse över
hela planeten. Man kan oja sig över
den, förbanna den, inbilla sig att det
finns problem som kan lösas m m
sådant. Man kan hålla på med
politik eller sälja gräsfrö och vurma
för torvtak eller bli religiös och tro
på guuud i himlen.
Överallt finns det problem. Hur få
guuud att lyssna? Hur hugger man
fortast av små barnahänder i
Afrika? Hur kan man tjuvfiska torsk
utan att åka fast?

Se där problem som bakterierna
brottas med i all sin verksamhet.
Positivt?
/alf

E0523
Damen ångrar sig och flyttar hem
igen: Df3-d1.

Nå, min diagnos var rätt i varje fall:
Du är en fullfjädrad misantrop (ej
bonnläpp).
Förresten: har du läst /Misantropen/
av JB Molière? Den är rolig.
Kanske känner du igen dig i
/Alceste/.
Ebbe

A0524
Lc6 - h5

Nix, jag har inte läst Misantropen
av Moliere. Men det är mycket
möjligt att jag skulle känna igen
mig i någon figur där.

Så jag är människohatare. Kul att
veta. Även Birgit gillar att etikettera
människor - då vet hon hur dom ska
behandlas.

Många har åsikter om dessa
figurer....

/alf

E0524

Grattis på födelsedagen!

Hoppsan, jag höll på att sätta bort
såväl Springare som Dam. Sg5-f3

Birgit. Även jag har haft en "fru"
som hette Birgit. Svensson. Bodde i
Åhus. Såg ut som en yngre ko pia
av Eva Dahlbäck. Men hon övergav
mig för en flygare, som hette Ulf.
Så jag fick flyga till nästa blomma.
Det har varit något av mitt öde, att
fungera som vandringspokal bland
flickorna. Klagar dock ej: dom är
ljufveliga. (Men ibland kunde
avskeden vara smärtsamma)

Vilket/vilka av de misantropiska
ordspråken tycker du är bäst?

Men idag får du inte vara
misantropisk. "Tag en SUP och var
som en människa!" som Birgit
brukade säga till mig. Skal!
Ebbe

A0525

Hej & tack för påminnelsen.

Ta8 - b8

Ja då vet du hur det är att ha en
Birgit, även om dom är olika.

Bästa ordspråket? Bäst kan väl inget
vara, möjligen minst uselt ur en
misantrops trånga synvinkel. I så fal
är de båda första i listan mest
intressanta, det första för att jag inte
begriper..
/alf

E0525

Sc3-e2.

Idag har vi varit ute och gjort den
sedvanliga vårturen: Osby-
Hörby-Skurup (kyrkogården)-
Beddingestrand-Ystad (faster Greta
och kusin Ingrid)-Simrishamn-
Kivik-Åhus- Kristianstad- Osby.

Igår kväll såg vi på dvd filmen /Du
levande/ av Roy Andersson. Han är
en mästare i konsten att se det
komiska, och även det tragikomiska,
i de mest vardagliga händelser. Bl
a. Har du sett den? Om ej: gack och
köp!

Ebbe

A0526

Lh5 x e3 då följer
g2 x f3 Sf6 - h5

Jaha, ni åker omkring och slår runt
hos fastrar och kusiner. Dricker saft
och kaffe och äter bullar och kakor -
det är väl så det går till?

Fast numera vågar man väl inte ta
bilen och göra nöjesresor och släppa
ut all denna kolos? Fast å andra
sidan spelar det inte så stor roll i
det hela.

Hade Tom Lehrer levat hade han
gjort fantastiska sånger om vår
march mot dödsriket. Fast han hade
fått ändra orsaken - då var det
radioaktivitet, nu pruttgaser från
olika källor.
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Undrar just var all försurning tagit
vägen. Skogen borde ju vara död
vid det är laget. Men det är den
satans överlevnadsnaturen som
ställer till det. Överallt där jag förra
året dränkte stenplattor med 25%
ättika spirar det nu en speciell
grässort som gillar ättika.

I morgon skall jag se hur dom tål
roterande stålborstar.

/alf

E0526

Så var det färdigt igen. Jag kan
inte hindra dig från att gå med
Damen till h4 - och sen är det kört.

Nytt parti: e2-e4.

Jo, så går det nog till. Men inte så
mycket för min del. Bilen står mest
i garaget och kostar pengar. Den
går knappt 1000 mil per år. Kanske
skulle det ställa sig billigare att hyra
bil vid behov.

Vad tycker du om livet så här långt,
Alf? Har det varit värt besväret?
För min egen del är svaret
tveksamt. Skulle nog inte vilja leva
om mitt liv. Nå, frågan är säkert fel
ställd. Det har ju aldrig varit fråga
om något val.

Ebbe

A0526

Det är väl inte kört!
Kg1 - g2

Då blir det väl inte så mycket lönt
att hoppa med Damen! Jag kan ta
över - svart har bra chans, tycker
jag.

Vad säger du?

/alf

E0526

Jo, jag har redan "demonterat"
brädet. e2-e4.

Ebbe

A0527

OK, men lova mig att du inte
raserar brädet nästa gång du vill ge
upp. Det blir lite tradigt att avbryta
mitt i ett parti rent i onödan.

d7 - d6

Obesvarat -

Nej, jag har inte sett Du levande.
Hans filmer är för invecklade för
mig eller för svåra att begripa.
Bergman gick ju delvis att förstå,
Norén och Roy A. ser jag - liksom
Berglin - som underliga
installatíoner.

Livet värt besväret? Frågan är
norénsk och knappast lämplig att ge
ett filosofiskt svar på. Alla
självmördare skulle väl svarat NEJ
strax innan. Och att leva om sitt liv
med samma dumheter igen - nix.
Däremot skulle det vara mycket
intressant att få leva om det, styrd
med ålderdomens uppnådda vishet -
då hade djäklar i min lilla låda
mycket blivit annorlunda. Tror jag.

På tal om bil och koldioxid. En
enkel åtgärd är att ALLTID ha
motorvärmare även på sommaren.
Fast inte talar man så mycket om
det i den intensiva debatten.

/alf

E0527

Lf1-c4.

Tyvärr är det väl så, att för
miljontals människor är livet
knappast värt att leva. Jag tycker det
är skamligt av föräldrar att sätta
barn till världen med så dåliga odds
att klara sig.

Idag har jag ringt och talat med
biblioteket i Hörby: Jo, det gick bra
att komma med klassen den 22/8
och bläddra i gamla tidningslägg
ifrån 1940-talet.

Ebbe

A0528

Sg8 - f6

Jag tycker det är skamligt av
föräldrar att sätta barn till världen
med så dåliga odds att klara sig.

Uppriktigt sagt har jag ingen
möjlighet att förstå ett sådant
uttalande. Skamligt? Dåliga odds?

Jag tycker att det känns en
motbjudande doft av överstatlig
värdering av de individer som ingår
i den här mänskliga
"bakteriehärden". Man jag stannar
där...

Är det du som ordna klassfesten i
Hörby?

/alf

E0528

Sb1-c3.

Din illvilliga tolkning av mitt
yttrande gjorde mig både förvånad
och ledsen. Men jag vidhåller: Det
är skamligt, ansvarslöst och grymt
att sätta barn till världen, om de är
dömda till ett liv i nöd och misär.
Privat åsikt, ej överstatlig.

Däremot tycker jag, att ditt tal om
mänskligheten som bakteriehärd har
en "motbjudande doft".

Ebbe

A0529

g7 - g6

Det är skamligt, ansvarslöst och
grymt att sätta barn till världen, om
de är dömda till ett liv i nöd och
misär.

Illvillig tolkning? Min ganska
snälla kommentar kan jag i stället
göra om till: Yttrandet är så dumt
och oförskämt att det är svårt att ta
det på allvar.

Du kan ju försöka föreställa dig
Ebbe Dagerbo -resande missionär i
svensk-vett för fattiga folk. . Res till
vilken eländig plats som helst på
klotet och tänk att du talar till de
eländiga stackars föräldrarna till de
skrattande barnen som leker i
dammet på gatan:

-Hör ni korkskallar, ni begriper
inte. Varför skall ni sätta barn till
världen när dom bara föds till
samma elände som ni lever i nu?!
Ni kommer väl aldrig att få det
bättre. Samma fattigdom, svält,
naturkatastrofer, vattenbrist,
sjukdomar, krig och elände. Det är
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grymt av er att skaffa barn. Det är
rent av skamligt och vittnar om
ansvarslöshet. Se på er själva! Vad
har ni för anledning att leva? Ni
borde förbanna era föräldrar som
födde er till detta eländiga liv.
Fattar ni inte korkskallar?

Nu är det mager krake som viftar
med sin utmärglade hand.

- Du menar att vi skall skämmas?
Du menar att vi är grymma? Hur
kan du veta något om vad våra barn
föds till för liv? Hur kan du veta att
det inte blir lite bättre än vårt? Är
inte det er strävan i fin-Sverige, att
era barn skall få det bättre än ni
själva?

För oss är det själva meningen med
livet - att föra det vidare från
släktled till släktled. Det du säger är
att vi inga barn bör ha. Att vi bör
dö ut, att vi inte skall finnas mer.

Vad har du för rätt till detta?

Om någon borde skämmas är det du
som kommer hit från ditt fina land
och säger till oss att vi bör dö ut.
Varför sänder du inte ut någon pest
eller sjukdom som tar död på oss
direkt? Ni har ju atombomber i väst.
Varför inte använda några och göra
slut på oss?

Du har inget positivt att komma
med. Res hem till ditt fina land och
stanna där. Vill vi ha råd om hur vi
skall leva och få det bättre skall vi
fråga. Men kom inte med
oförskämdheter!

Ebbe Dagerbo från Välfärdssverige:

........................

/alf

E0529

h2-h3.

Jag tycker det är oförskämt av dig,
att tillvita mig en sådan
oförskämdhet. Du måste väl förstå,
att mitt yttrande är fällt i all
välmening. Visst är det väl
hjärtskärande att se vilken nöd och
vilket lidande många barn föds till!
Ofta händer det i länder, där ett
barnantal på 5-15 st inte är något
ovanligt. Så någon risk för utdöende
torde det inte vara.

Ja nä, jag vet inte om jag har någon
lust att fortsätta samtalet med dig.
Kanske ska vi göra ett uppehåll?
Under tiden skulle jag kunna
förkovra mig i schack, vilket kan
behövas. Kanske kan man lära sig
något av dataschackspelet.

Ebbe

A0529

Sb8 - c6

/alf

E0529

d2-d3

Ebbe

A0530

Sc6 - a5

/alf

E0530

Sc3-d5

Ebbe

A0531

Lf8 -g7

/alf

E0531

Sd5xf6. Du slår med Löparen:
Lg7xf6. Jag igen: Lc4-b3.

Ebbe
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