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Nu var det ett tag sedan ni hörde av mig, jag har haft ganska låg profil det sista men lugn det 

är bara tillfälligt de senaste veckorna har jag drivit tanten och gubben till vansinne jag är 

ganska duktig på det. 

Det började med att min snygging Ärtan här hemma satte igång att löpa och som vanligt har 

jag varit lugn och snäll de första dagarna men sen när höglöpet började så började jag också 

lagom diskret signalera till tanten att det var nog dags att släppa ihop mig med snyggingen 

här. Jag har ylat pipit och försökt att forcera eller klättra över grindarna dom har satt 

upp.  Men hittills har dom inte haft någon förståelse eller sympati för mina och Ärtans behov 

ni förstår Ärtan tycker som jag att vi skall få ha en date så hon har supportat mig 100% från 

andra sidan grinden. 

Igår lyckades jag äntligen krångla mig över en av grindarna som är ca:130cm höga vet ni vad 

ursäkta detta uttryck KÄRRINGEN gjort då hon hade satt in ärtan i sovrummet och gubben 

hade gjort ytterligare en grind…..Fattar ni hur mycket jobb det var att komma över den första 

grinden. Men skam den som ger sig jag tog satts och satte fart för att ta mig över ytterligare en 

grind men OPS! Tanten kom just då in i hallen och jag åkte ut i nackskinnet till 

vardagsrummet, mycket okänsligt av henne jag som var så nära. 

Eftersom hon stoppade mina planer tänkte jag, gör du livet surt för mig så gör jag livet surt för 

dig och jag hade en mycket enligt mig vacker serenad åt Ärtan hela natten. Både tanten och 

gubben såg ut som två ras morgonen efter, ha jag fortsatte sedan hela dagen nästföljande natt 

och ytterligare fem nätter till. Till sist efter ett antal mordhot från gubben och tanten så gav 

tanten delvis upp hon bad en av sina vänner att komma, denna snälla vän (Martina) hon 

förstod vad jag behövde hon hade med sig en kanon tjej Christine och Jippi äntligen fick man 

en dejt med en tjej som vet hur man har roligt…. I hela två dagar fick vi roa oss men sen kom 

surtanten ivägen igen och skickade hem den underbara Martina och Christine. Tyvärr så hade 

nu Ärtan slutat löpa precis när dom åkte men vänta bara nästa gång då tar jag båda grindarna 

på ett nafs och då är Ärtan min….. PS. Tanten ser fortfarande rätt sliten ut jag kanske var lite 

hård mot henne men hon repar nog sig som vanligt. 

  

Tass och hej leverpastej! 
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