NERJA

EN RESEDAGBOK
16 oktober - 13 november 2017

Klockan 06.50

Måndag 16 oktober
Klockan 03.00 åker vi hemifrån för en månad i Nerja. Taxitransfer
till lägenheten. Härligt att vara framme! SOL! Allt sig likt.
Promenerar med ”dramaten” till affären, SuperSol, och handlar en
första uppsättning basvaror. Lunch på balkongen med ost och
boquerones.
Slappade resten av dagen och tog tidig kväll. Det har varit en lång
resdag.

Tisdag 17 oktober
21º Halvmulet
Sovmorgon och sedan promenad upp till marknaden. Kändes kortare än i fjol. Doftade på jasminblommorna och kollade på bananplantan efter vägen upp till marknaden. Gott om stånd, mest kläder, läder,
sovutstyr, keramik. Mindre av grönsaker och annat i matväg. Köpte citroner, paprikor, mango och lokala
mandlar.
Efter fika hemma gick vi ner till Balkongen. En kvinna stod och spelade fiol - duktig. Hämtade kartor och
broschyrer på turistbyrån. Har glömt kartor hemma. Ifall vi hyr bil får jag gå och köpa en bra
landsvägskarta igen. Gick upp till våra tapasbarer. Ett glas vin och tapas på varje ställe. Bra start på
ledigheten.
Fick igång WiFi i lägenheten. Lite omständligt, men funkar riktigt bra. Märks att systemet i huset är
uppgraderat. Däremot får vi aldrig ordentlig kontakt med Apple TV. Tittar på paddan istället. TV4 får vi
inte heller att fungera.

Onsdag 18 oktober
17º Regn och åska
Började regna vid 9-tiden. I ett kort uppehåll hinner vi
handla. Färsk tonfisk till kanonpris. Fikar med godbit. I en
ny regnpaus skyndar vi ner mot centrum. Jag har glömt en
kabel hemma för att ladda över bilder till datorn. 17 euro
fattigare skyndar vi hem under paraplyernas lätta skydd.

Torsdag 19 oktober
22º Regn till sol
Regnat ordentligt hela natten.Vaknar upp till en mulen dag.
Klarnar sakta upp. Redigerar bilder. Framåt 12-tiden drar vi
på oss bästa joggingskorna. Tar en rejäl promenad på två
timmar upp i Capistranoområdet.Viker av när vi är högt
uppe ner mot stadens genomfartsled. Kryssar oss kors och
tvärs genom olika bebyggelser.Väldigt trevligt och välordnat.
Gemensamma grönområden är välansade och otroligt
välskötta. Förstår att många köper/hyr hus här. Fast det är
långt ner till centrum Bil är nästan ett måste, även om det
går en busslinje genom området.
Passerar den nybyggda mataffären Mercadona på slutet. Går
in och kollar. Jättestor, mycket större än den affär vi brukar
handla i. Stooor fisk och skaldjursdisk, eget bageri och ett
stort utbud av det mesta. MEN, ingen manuell kött- och
ostdisk. Det skiljer inte så mycket i avstånd mellan affärerna.
Kanske vi får handla lite här och lite där.
Slappar i solen på balkongen. Lasse tar en motionspromenad
innan middagen - kyckling.
Planerar helgmaten. TV-kväll.

Fredag 20 oktober
22º Sol hela dagen
Går ganska tidigt till affären och handlar för helgen. Färska langostinos till fredagkväll och lax till lördag.
Söndag planerar vi att gå ut och äta på en engelsk pub.
Vi har fått tips på en trevlig tapasrestaurant vid gamla brons västra brofäste. Restaurant El Puente.Var där i
tid uppmanades vi, vilket vi var. Det dröjde till ca 12.30 innan gästerna strömmade till. Trevlig miljö, vänligt,
goda tapas och mycket prisvärt. Får gärna bli fler besök. Efter en god stund fortsatte vi ner till havet, gick
efter kanten, kikade in i hotell och affärer. Plockade lite rosépeppar från ett träd. Det finns gott om dessa
vackra träd. En del har gamla torkade frukter, andra nya i knopp och en del inga alls. Förstår inte riktigt
hur det hänger ihop. Men de är vackert sirliga med sitt fina lövverk. Sitter en stund under ett och samtalar
med en duva.
Fortsätter via Balkongen upp till ytterligare en tapasbar. Så småningom fortsätter vi hemåt. Köper lite gott
på Panderian till eftermiddagsfikat på balkongen. Slappar i kvällssolen innan middagsförberedelserna.

Lördag 21 oktober
24º Sol sedan kompakt dimma
Lugn morgon. Lasse tar en motionspromenad. Äter lunch
och på eftermiddagen beger vi oss ner till Burriana
stranden. Ligger och gottar oss i solen.Vid halvfemtiden
rullar plötsligt en dimbank in. Ser knappt 100 m. Märkligt.
Packar ihop och går hem.
Nästan sju nu. Dimman har vältrat sig ända upp till oss.
Idrottsplanerna nedanför är dimmiga och dalen i norr
och upp mot bergen, där finns ingen sikt alls. Både
märkligt och lite läskigt.Vi ser inte fotbollsplanen alls nu
och dova smällare hörs med långa mellanrum. Under 200
meters sikt.
Klockan närmar sig åtta. Dimman har dragit sig tillbaka.
Nu ser vi nästan alla husen nere vid havet och det
mörknar. Dags att göra mat. Det blir färska laxkotletter,
stekta tillsammans med rosépepparn vi plockade i går.
Lite lökfräst spenat toppad med några sparade
langostinos får fullborda middagen. Gott!

Söndag 22 oktober
26º Sol, dimma, sol igen
Börjar dagen på loppmarknaden, en bit ovanför där vi
bor. Otroligt mycket prylar. För oss turister är det nog
mer ett söndagsnöje, men för många (bofasta) är det
ett inköpsställe. Här handlas sängtäcken, vinterskor,
leksaker, … Bläddrar i några beg. fotoböcker. För
tunga!
Slappar på balkongen i solen när plötsligt dimman
vältrar in från havet, men stannar nere efter
havsstranden. Efter någon timme lättar det något.
Knallar ner till puben Potter. Undrar vad det här skall
bli? 10 euro var för entré, valfri drink och en liten
lunch (som en stor tapas). ”All that jazz” på
programmet. En kvinna med en gitarrist som
ackompanjatör. Framför jazzstandards, riktigt duktiga.
Plötsligt ansluter en mager trummis som sitter på en
låda och trummar med + en cymbal och en high-hat.
Nu händer det saker. Aldrig upplevt en trummis som
han. Efter en stund ansluter en fjärde person. Spelar
diverse flöjter, gitarr men framförallt munspel. Jäklar
vilket drag!
Två timmar senare är vi riktigt lyckliga! Vilket gäng i en
spansk-engelsk pub! Suveräna musiker, trevlig personal
och maten var hygglig. Och vi var inte över trettio i
publiken. Snacka om intim spelning. En av våra bästa
musikupplevelser. Vi bokade bord till nästa söndag.
Avslutade kvällen med att bli arg på datatrassel. Jag,
Macen och programmet Lightroom blir inte kompisar.
Får bråka länge innan det mesta ordnar sig.

Måndag 23 oktober
21º Mulen början, sedan sol.
En rundvandrings dag. Kollade var man köper
biljetter till bussen, om vi behöver köpa förköp till
Vivaldi på fredag, till AHN ang biluthyrare och en
gratis tur på museet. Det är gratis för seniorer på
måndagar. I konstutställningshallen var det en känd
Nerja målare, Maurice Zalcman 1923 - 1996, som
hade utställning. Kikade in i det lilla kapellet bredvid
utställningshallen, La Sala Mercado. Sen var vi mogna
för ett besök på El Puente för lunch tapas. Där satt
vi länge. Kaffe och läsning på hemmabalkongen innan
det var dags för mat.

Tisdag 24 oktober
23 º Strålande sol
Vi startade dagen med att hyra bil. Det lyckades inte på första
stället men på det andra.Vi hyrde för 2:a och 3:e nov. Köpte
biljetter till Malaga bussen till i morgon för att slippa stå i kö då.
Det gick bra. I bokhandeln marknadsförde man böcker från
Nobels litteraturpris. Tapas lunch på El Puente, vilket gav oss
kraft att gå till SuperSolen för att handla. Läste/lyssnade en
stund och ställde sedan väckarklockan för imorgon. Malaga.

Onsdag 25 oktober
26º Sol

Vi tog 9.40 bussen till Malaga. Kö, men mannen har ju vanan inne så han fixade fina platser. Det visade sig
att detta var mjölkbussen. Kul att se annat än motorvägen.Vi var lite oroliga för om vi skulle hitta var vi
skulle stiga av, men det var solklart. Granne med turistinformationen. Picasso museet nästa och på köpet
fick vi katedralen som måste passeras.Vilken imponerande byggnad insprängd bland vanliga hus. Det var
seniorrabatt även här, så för 75 kr fick vi se utställningen med guide. En timme tog det och vi fick veta
mycket. Lunch på en turistfälla. Tog tidiga bussen hem, även det en mjölkbuss. En trevlig dag.

Torsdag 26 oktober
23º Sol
Torsdag - städdag.Vi städade, rev sängarna och attackerade tvättmaskinen. Döm om vår förvåning, det
fungerade. När vi hängt tvätten på balkongen, lämnade vi huset till förmån för Burriana stranden. Backe
ner och ve och fasa samma backe upp när vi ska hem.Vi låg där från 12 till 18. Lasse badade/ doppade sig
tre gånger och tyckte att det var skönt! Vi passade också på att äta den berömda paellan på AYOs, som
har varit på SVT med Tina och Wahlgrens. Det gäller att hänga med.Vi orkade med backen på hemvägen.

Fredag 27 oktober
24º Sol
Idag har fredagsmys fått en annan betydelse än tidigare.Vi
återkommer. Helghandel på SuperSolen, kaffe, promenad ner till
kyrkan och bankomat. Köpte pengar och gick till El Puente.Vi
hade nämligen bestämt att ta några tapas för att vi skulle ut
och äta på kvällen. Efter mörkrets inbrott begav vi oss till
Potters bar för musik och fish and chips.Vilket drag! Ensam
man spelade och sjöng engelska dängor och en hel del av
publiken var inte sena att rocka loss. Det dök också upp en
norsk/engelsk sångare som pausunderhållare samt en Elvis
sångare, med djup basröst. Inte vårt fredagsmys, men jätte
trevligt. Maten var kanon god.

Lördag 28 oktober
22º Soldis
Efter många om och men bestämde vi oss för att gå ner till stranden, vilket vi gjorde fram emot lunchtid.
Det var disigt, men väldigt skönt. Stora branta backen hem tog ca 6 minuter. Rekord.Vi stannade inte en
enda gång för att pusta.Vad har hänt? Benen känns bra! Vilken dag. Tog ett ölstopp vid Potters.

Söndag 29 oktober
24º Sol
Lugn och stilla söndagmorgon. Ostmarknad på Balkongen. Så klart att vi måste dit. På vägen passerade vi
en utställningslokal, som tidigare var stängd. Söt lokal med varierat utbud av målningar i olika tekniker.
Ostmarknaden bestod av ett tiotal stånd från Spanien, men mest från Andalusien, med ett stort antal ostar.
Kuponghäfte inköptes och för det fick vi åtta ostbitar på bröd. Prisvärt? Nej!
Snabbt hem för uppfräschning inför jazzen på Potters. Samma gäng som förra söndagen minus Ove från
Tyskland. Synd, för han var jätteduktig. Idag fick vi sällskap vid bordet av fyra engelska damer. Särskilt en
var sällskaplig. Hon hade bott här i 40 år. och kan inte tänka sig att flytta hem. En viss förbrödring/
försystring uppstod. Lasse köpte en CD skiva av bandet.

Måndag 30 oktober
22º Sol
Idag har vi bokstavligen trappat upp och ner.Vilket i detta fall betyder att vi har ägnat dagen att gå i
trappor.Vi tog bussen upp till den vackraste byn man kan tänka sig - Frigiliana. Och vad gör man där? Jo
man går en rundvandring i den gamla staden. Och den går uppför och uppför och gatorna består av
trappor. Dessa förde oss upp genom smala gränder med vita hus, blå fönsterluckor och mängder av
blomster. Makalöst vackert.Vi hittade Casa Sofia, men Sofia är inte på investeringshumör. Efter en getost
sallad på kyrktorget tog vi bussen hem. Slappade med ljudböcker på balkongen i solen på sen eftermiddag.
Ulla avslutade ljudboken Livet är en sjukamp av Carolina Kluft. Mycket läsvärd! Vilken duktig tjej.

Tisdag 31oktober
21º Lätt mulet till sol
Lite seg röd sol imorse. Marknaden fick besök först av allt.
Därifrån kom vi hem med mycket frukt och grönt bl.a. med
avokado och mango utvalda för den dagen de ska ätas. Kaffe
och styrkt av detta gick vi till SuperSolen. Helghandling för vi
tror att det är stängt imorgon. På vägen hem trillade Ulla
rejält på trottoaren och fick hjälp av Lasse och en
motorburen ung man. Skrubbsår på knä och armbåge. Och
ont i höften. Det räckte väl, som det var. För att vara stoisk
promenerade vi till Bron för lunch och stannade på hemvägen
vid Hostal Alegre. Ett svenskägt hotell i närheten av hemma.
Pratade både med Sofia och William och som grädde på
moset plingade utklädda barn på dörren. Halloween. Det
trodde vi inte. De fick mandariner.

Onsdag 1 november
22º Mestadels sol
Idag var en stilla dag. Gravsmyckningsdag. Det är en stor dag i samhället. Det
mesta är stängt. Folk kommer i en strid ström till kyrkogården med den ena
blomsteruppsatsen vackrare än den andra. Det är t.o.m. utkommenderade poliser
för att trygga övergången över gatan. Hela släkten samlas för att smycka. D.v.s.
kvinnorna städar och smyckar, kramar och pussar varandra medan herrarna sitter
på bänkarna och väntar. Fint är det.
På hemvägen passerades ett galleri lite utöver det vanliga. Det roliga var att det
var inrett i en gammal våning, så vi fick en uppfattning om hur man kunde bo
tidigare. På Hemlängtan - en svensk affär - kan man nu beställa julskinka och lutfisk
och svenskarna på Alegre planerar julbord.Vi tipsade om sill recept. Det närmar
sig jul. Det blev gofika när vi kom hem och sen låg vi vid poolen några timmar.
Fruktstund avslutade en skön utedag.

Torsdag 2 november
22º Sol och soldis.
Idag var långa utflyktens dag med hyrbil. En blå Ford Fiesta.
Vi hade siktet inställt på Lanjeron för att se om vi kunde
hitta källan till det hälsobringande vattnet, som vi dricker på
flaska här hemma. Just det är inte hälsobringande bara dyrt,
men det lär finnas hälsovatten där uppe.Vi åkte igenom hela
den långsmala staden utan att se skymten av detta.Vidare
mot hantverks byn Pampaneira.
Förutom hantverk kommer vi ihåg vattnet som rinner
genom byn i små kanaler. Lasse gick upp för att se var
vattnet kom ifrån, men det var rätt tomt. Det fanns en
gammal tvättstuga som användes i anslutning till flödet förr i
tiden. Idag var bara en kanal vattenfylld. Det gäller att vara
stadig på benen om man bor här. Lunch/tapas innan vi for
vidare.Vi valde en liten väg, som förde oss mot havet. Så
många odlingar det finns bland bergen. Nötter, oliver, vin och
frukt träd. Beundransvärt att de klarar det i dessa branter.
En häftig dag med vida vyer.

Fredag 3 november
21 º Soldis / mulet
Andra dagen med hyrbil.Vi återupplivade bekantskapen med
Almunica, vars namn vi nu kan uttala. En lång strandremsa med
många höghus. Staden är en blandning av gammalt och nytt, men
en riktig stad med många små affärer. Den äldsta delen ligger uppe
på en kulle.Vi besökte naturligtvis saluhallen, tog en kaffe på ett
torg, klättrade upp till kyrkan där en Jesus figur låg utsträckt i en
säng (makabert) och gick ner till La Tralla, restaurangen med en
fantastisk husets sallad. En ost och skink variant, som vi bara
måste försöka härma.Vi åkte kustvägen både dit och hem.
Stannade till och kollade de imponerande brokonstruktionerna
underifrån. Snacka om att känna sig liten.
Handlade med bil och lämnade den kl 17. Sen hem till de väntade
langostinerna och det ev. ovädret. Det kom ca kl 23. Ett praktfullt
åskväder med regn, som höll på i drygt 1 timme utan uppehåll.
Här kan man prata om blixt och dunder.
Lördag 4 november
20º Mulet och solglimtar
Sov länge och avvaktade dagens väder. Det visade sig bli bättre än
lovat, så vi vände näsan mot Balkong området och gav oss ut.
Periodvis sol och värme. Mycket folk ute och ett bröllop på gång
i kyrkan. Drog hem genom stan och stannade till vid runda baren
för lunch. En synnerligen lugn och slö dag, men det kan vi behöva
någon gång ibland. Det var många fotbollsmatcher på planen.
Söndag 5 november
24º Sol
Sovmorgon, långsam start. Låg vid poolen ända tills det blev
skuggigt. Lyssnade på böcker. Slappade på egna balkongen därefter.
Innekväll.
Måndag 6 november
21º Sol, blev svalt i skuggan
Burrianatranden i flera timmar. Orsakade en kökrock på
hemvägen. När bil 1 stannade för oss vid övergångsstället hann bil
2 precis bromsa. Men inte bil 3. Den körde in i bil 2:s dragkrock
som knuffade till bil 1. Skadorna på bil 3 blev stora. Bärgningsbil
lite senare! Ingen Gustav Adolfsbakelse inom synhåll.

Tisdag 7 november
20º Sol (kyligt i skuggan)
Sista marknaden och därmed sista chansen att få tag på det vi vill
ha med oss hem. Därefter konstutställning av två svenskar i gamla
saluhallen. Den ene konstnären - Caj - var där och berättade lite
om sin konst. Han målade bl.a.konsert bilder. Den andra - Ulla målade möbler och färggranna djur.
Bron nästa för magen kurrade. Där var det fullt, så vi fick sitta
inne.Vi fick ganska snart sällskap med ett irländskt par, som var
pratglada. Det var trevligt. Hem via bakgator och ännu en tapas.
Skön stund på balkongen, men det känns att det blir kallare.
Letar efter filt eller täcken i en garderob.Ve o fasa. Upptäcker en
vattenläcka. En rörskarv läcker. Sakta, sakta droppar det och flera
tjocka duntäcken är alldeles blöta. Ringer ägarna och imorgon
förmiddag skall det komma en rörmokare. Tömmer garderoben
så att hantverkaren lättare kan komma till. Trist, men tur i oturen
att det har blivit så kallt att vi letade efter ett värmande lager till
sängen. Annars kunde det läcka länge till, med än större skador.
Onsdag 8 november
20º Sol (kyligt i skuggan)
Så här kan vissa dagar se ut. Helt överraskande. En rörmokare
som ringde på dörren kl 9 och två timmar senare var det klart.
Han fick byta en del. Tack o lov att solen lyser så att det torkar.
Resten av dagen tittade vi upp på densamma. En lite
annorlunda semesterdag.
Torsdag 9 november
20º Sol och moln och kallt i skuggan
Idag blev det kultur igen. Nerja fotoklubb har utställning på
kulturhuset och vi gick dit. Det var snabbt överstökat. Fina bilder,
men få. Långa benet före till Bron och där fick vi plats. En runda
förbi Balkongen och några tvärgator för att samla steg. Lagom
trötta satt vi en stund på balkongen. Då var det 18º, men det blev
kallt.

Fredag 10 november
21º Sol och kallt i skuggan
Inte ett moln i sikte. Helghandlade, fikade och sedan
lång promenad uppe i Capistranoområdet. Framförallt
Capistrano Village.Väldigt fint där.
Slappade på vår balkongen i eftermiddagssolen.
Hemmakväll.

Lördag 11 november
21º Sol och kallt i skuggan idag också.
Sista möjliga dagen för lång vandring. Le Puente först.
Det är fantastiskt att det alltid är så mycket folk där,
men vi fick ett bord i solen. Idag söker vi inte skugga.
När vi var färdigätna, hittade vi en promenad väg
längs den uttorkade flodfåran. Den var kantad av
odlingar av olika slag bananer, granatäpplen, mango
m.m. En jättefin väg ner mot havet. Sen var det bara
att fortsätta strandpromenaden mot Balkongen.Vilken
fin väg. Det blev en bra avslutning på våra vandringar i
Nerja och där kunde vi fånga en kvardröjande
sommar känsla.
Söndag 12 november Fars dag
21º Sol, lite kallt i skuggan.
Så har den då kommit. Sista dagen. Det känns
konstigt. Tiden har ju runnit iväg. Alldeles för fort. Ett
mål var att promenera. Det har vi gjort. På våra
vandringsdagar har vi i snitt gått 6,2 km och det är
fullt godkänt för att vara oss.Vi har fört protokoll på
vår vattenförbrukning bara för att se hur mycket
som egentligen går åt. 57,5 liter har vi burit hem.Vem
kunde tro det?
Den sista dagen har ägnats åt loppmarknad och
Potters bar. Idag var det dixieland musik. Jätteduktiga
musiker. Nu är det slut med söndags musiken.
Köttgrytan puttrar på spisen och vi ska avsluta Nerja
projektet för i år.Vi kommer gärna tillbaka.
Måndag 13 november
Hemresa!
Soluppgång för sista gången. Taxi till Malaga och
flygplatsen. Hemresa via Zurich. Problemfritt. Landar i
kyla, is på bilrutorna, hemma i bostaden 21.30. Lyssnar
på Christian Olssons fantastiska referat från
fobollsmatchen Sverige - Italien. Sverige vidare till VM!
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