Rapport från friflygningen den 15 april 2018
Äntligen har våren kommit och vi firade med en
friflygning. Vi var ca 15 personer och 11 fåglar.
Storleksmässigt varierade de från nymfkakaduan Nisse
till den blågula aran Miranda. Vi hade också dvärgaran
Sonny,
”plastdödaren”, på
plats med matte Sara
och husse (jag har
världens sämsta
minne för namn,
förlåt). Kakaduan Java
dök också upp med
matte Rita.
Men, som Bengan sa, vi får snart döpa
om oss till amazonklubben.
Amazonerna regerade i kraft av antal
och koleriskhet. Max ansåg att Filur
inte skulle få sitta i lugn och ro på min
axel utan borde flyga så långt bort som
möjligt. Alltså störtdök Max så ofta
han kunde, för att försvara Goya, som
inte alls förstod vad han höll på med.
Till slut fick han lugna ner sig i rummet
intill. Filur kunde då andas ut efter att
ha fått mycket, och välbehövd,
motion.
Bobbo, som har samma matte
Susanne som Max, blev förkrossad när matte lämnade rummet och
började pipa. Ebbe tog det lugnt med Amanda men visade sina tricks när
Amanda bad honom. Han pussades dock hellre än flög.
Sedan dök Rocky och Meya upp. Alla
som har träffat Rocky minns det. Han
älskar alla och strör kommentarer
runt omkring sig. ”Hej på dig” verkade
vara favoriten igår, tillsammans med
diverse underliga läten. Sara, som
aldrig har träffat Rocky, föll som en
sten och kunde inte hålla sig för
skratt. Meya satt som vanligt på
Jannes axel och var diskret men hon
var faktiskt ute och flög lite.

Vi hade också besök av Ewa, som faktiskt har bott i huset förr, och hennes son Alexander. Han är väldigt
förtjust i fåglar och speciellt intresserad av nymfkakaduor. Nisse blev väldigt förtjust i honom och satt på
hans axel en stor del av tiden. Det märktes att han har haft fågel förr.
Allt som allt en trevlig dag, fåglar och mattar/hussar var nog trötta och nöjda.
Vi ses den 5 maj igen!
Hälsar Maria

