FORTÆLLINGEN OM DEN HÆVNGERRIGE SIAMESERKAT OG DEN USKYLDIGE PUDE
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Jo, det er hende,
den lede sæk. Ska’
vi ikke tryne hende?

GRAFFITTICOMPAGNIET

Sig mig engang?
Kender vi to ikke
hinanden?

Nu er du ikke så
kæk, hva’, din lede sumpmadras.

?

Det var ikke
mig, dumme kat. Det
var din “mor”, der
gjorde det.

Der var engang et flad pude, som i alt væsentligt var ganske uskyldig, omend den havde lagt krop til, når Heide skulle give sine katte
medicin. En for en blev kattene traumatiserede ved at blive pakket ind i puden og beviklet, så de lignede små ægyptiske kattemumier.
Og det var altsammen blot fordi Heide ville undgå “spaghettificering”, et fænomen som efter sigende ellers kun finder sted ved at
man rejser ind i et sort hul. En dag blæste puden ned fra tørresnoren, og kattene øjnede en chance for at få hævn.
Den stakkels pude kunne jo ikke svare. Helt passivt var den tvunget til at høre på
den vrede kat, som langsomt var i færd med at opbygge et frådende raseri. En vred
siameser er det absolut ikke værd at stifte bekendtskab med.

Kender du til spaghetti?
Det smager ad H til. Om
lidt er du forvandlet til
pude-spaghetti!

ANNONCE

Og her kommer så en
hjørnetand, som går i
dybden, din lede gulvklud!

Heide’s Hjemme Siakatteri er leveringdygtig i smukke,
kærlige, fredelige og
sjove sia-katte til
familier uden børn.
Grim udsigt.

Puden havde aldrig hørt om spaghetti. Det nærmeste den var kommet til spaghetti var, da den engang i en håndevending var blevet brugt som gulvklud til optørring af noget barnebræk, bræk som iøvrigt overvejende bestod af markaroni og
gulerødder. Der er altid gulerødder i bræk, ingen ved hvorfor, men der er fremsat Som sagt så gjort. Puden nåede ikke engang at
hypoteser om, at de vokser i maven på dem, som brækker sig. Og det lyder jo ri- bede en stille bøn om dunfyld og kevlarbetræk i
meligt nok. Men alt det vidste puden ikke noget om.
det næste pudeliv, før kattens fede fiskeånde
efterfulgt
af et kraftigt bid i pudens nakke, fik
Tju, flænse, kradse, rive,
puden
til
at
ønske, at katten aldrig var blevet
flå, mule, en på frakken
født.
og to på bærret, hvæse,
stampe og trampe ...

NB: Familierne skal
fremvise stamtamle,
vaccinationsattest
og egnede flænsepuder.
Kontant, konto, og
Dankort
Nyhed: Forårsruller
og hamsterburgere.

Og så gik den lede kat for alvor til angreb på puden, som bare lå helt stille og ønskede, at den var på Mallorca. Men den ville klage over den midlertidige udsigt fra græsplænen, hvis den overlevede.

Ring til Heide på
87 345612
og sig et Meouw

Fnys ...
I mit næste liv
vil jeg have ben,
så kunne vi gå
til dans sammen.

Py ha..!

Den rasende siameserkat fortsatte sit vilde hævntogt på den totalt forsvarsløse pude, som drømte om dunfyld, kevlarbetræk og en suite på Mallorca. Den var dog stadig langt fra spaghettificering, da katten gik ind til aftensmad.

