FANCY & FILIPA ORDNER "DØDENS GAB"
Hvorfor er det
altid Dødens Gab, der har
ret til den bløde pude?

Jeg finder mig ikke
i de åndssvage tøser, som
tror de bare kan overtage
mit territorie!

Han ulmer sgu',
og føj hvor det stinker,
eller også ligger han
og hyggefiser.

Jeg lader bare
som om jeg vil læse
Borderline Personality
Disorder …?

Jamen dog …
Er det ikke en stakkels
forældreløs piberenser,
der ligger der?

Fandes også …
Måske skal jeg have
briller …

Ulme
Ulme

Fancy sad så let som et snefnug på en dansk sommersky
og så betuttet på den skrækkelige gamle Herstedvesterdrage Fister, også kaldet Dødens Gab, der i skikkelse af en
siameserhan lå og ulmede på en pude i sin flettede hule.

Herstedvesterdragen Fister var dybt forurettet over Fancy's og
Filipa's indtrængen på hans domæne. I sit ulmende sind overvejede han at flytte, eller at anmelde sine omsorgskilder til politiet
for groft mandatsvig.
Jeg skyder ved
siden af med vilje.
Jeg hader lugten af
brændt kat!

Da Fancy havde fortalt piberenseren, at nu skulle piben have en anden lyd, vendte
hun sig tappert mod Fisterdragen, som straks sendte et par røde grillstråler hen
over Fancy for lige at minde hende om, at grillet killing lugter ilde, og at nu kunne
hun godt fise af til Birkerød, hvorfra hun, efter lugten at dømme, kom fra.

Mule … Mule ....
Mule … Og vi
fiser også …

Venner? Bvadr! Hvis du fortsætter,
så hvæser jeg røven af dig, stump!

Fancy sprang ned på tårnets top, for bedre at kunne overskue situationen.
Den var ikke lovende.
.
Ska' vi ikke
være venner?

Men Fancy ville ikke til Birkerød. Hun ville bare prøve Fisterpuden, og måske komme til en forståelse og blive gode venner med Dødens Gab. Men "Gabet" havde ikke brug for venner, og truede med at afvise tilbudet med sit dragehvæs.

Jeg kan slet ikke li'
smagen af drage,
Filipa!

Dragen hørte, at der var rotter på loftet, skiftede batterier og skruede sin røde ulmen op på hvidglødende.
Er du døv eller
dum, stump?

Fancy sprang ned på gulvet og foregav at studere boghylden. Specielt var hun interesseret i
"At overleve vold". Med 4 nye Lithium-ion batterier sendte Fisterdragen et hvidt dræberblik
mod Fancy, et blik som kunne give en killing sprød svær på 0,1 sekund, men som i stedet
lavede en grim sort plet på reolen, fordi Fancy samtidig dukkede sig efter en piberenser.
Er du mon klar over
hvor mange kløer
vi har tilsammen?

Dødens Gab havde for nylig haft halsbetændelse,
og da han udstødte sit frygtelige dragehvæs, så
fik det bare hårene og halen til at rejse sig på Fancy, men røven blev siddende. Surt show for dragen.

Da Dødens Gab åbenbart ikke længere var ved sit fulde hvæs - og måske også burde
søge øjenlæge for at få taget mål til briller - dukkede Filipa op på arenaen. Begge killinger havde nye velslebne klinger på poterne - 40 i alt - hvilket de ligesom tilfældigt
sagde til dragen på puden. Hans batteri var iøvrigt også ved at være lidt fladt i det.

Vi vandt …
Vi har besejret Dødens Gab!

GRAFFITTICOMPAGNIET
Er en foto-, layout- og legestue for kreative
pensionister, som ikke altid er travt optaget
af børn, børnehørm, børnebørn, oldebørn og
tipoldebørn, og som heller ikke flinter verden
rundt - for i deres senpubertet - at finde
meningen med livet, universet og alt det der.
Meningen er fundet, den er 42, og det står
ikke til at ændre. Hvis du ikke ved hvordan,
så læs de 5 bind i Douglas Adams mesterværk "Håndbog for vakse galakseblaffere".
Tilbage er der bare at checke, om der er
mere kaffe på kanden.
Fabel - barnerøv efter eget valg.

Da Dødens Gabs blik flakkede lidt ved tallet 40, sprang dræberkillingerne på ham og mulede ham ud af hulen.

Filipa indtog straks puden, mens hun øvede
sig i at sende et drageblik til fotografen.

Lidt senere dukkede Dødens Gab op og foreslog en forsøgsordning: At han fik lov til at prøve deres mørke sommersky mod
at de fik lov til at ligge i hans hule, når han ikke skulle bruge den. Det gik de med til, og tog så en fælles slapper på skyen.

