fancy & filipa i Perfection og kaos på matriklen

I den lille landsby var alt - eller næsten alt da - fred og idyl.
Haverne hørmede af nyklippet græs, roser, stauder og dyr
aftershave. Selv dræbersneglene lå på ryggen i det lokale
vildnis og slog sig på maven; lykkelige, mætte og ulækre.

En nyflettet hvilestol tog sig et tiltrængt hvil, mens havens
planter groede og struttede af sundhed og velgødet grobund.
Den høje parcelhushæk var i nyklippet søndagshumør, og betragtede naboernes selvdøde bambus med ren ligusterafsky.
Fiskeånde ..

Jeg hedder
Fancy !

I de designede rosenbede pyntede de pyntelige havefigurer i I huset var poesien overtaget af dræberkillingerne Fancy og
hvid samdrægtighed. De velsprøjtede roser gjorde, at baby- Filipa. De gjorde alting synkront, herunder at lege, at slås og
lusene aldrig blev gamle nok til at blive malket af de myre- at have stinkende synkroniseret tyndskid. Filipa kunne dog
både klare en privat tyndskid og at slås med sig selv.
flittige myrer, som boede i hulerne under havens fliser.
Jeg tror jeg
besvimer …

Føj for den
lede …

For satan en
hørm …

For helvede
da også …

I Vagttårnet, som ikke havde en bønne at gøre med Jehovas
Vidner, mødtes killingerne til deres drabelige kampe, som udspandt sig på tænder, kløer, fiskeånde og hyggefis. Fisen var
det værste. Som et masseødelæggelsesvåben kunne den
Hvor fanden er
den kat ? …

GraffittiCompagniet

nemt drive alle, incl. rockerkatten Fister, ud i haven, selv når
det pisseregnede, hvilket det kun gjorde den sommer, når der
ikke var skybrud. Kampene foregik med en enorm intensitet
og hastighed. Iført gasmaske og sikkerhedsdragt optog forAv… Der var
den ... av-av-av!

lagets fotograf en serie kampscener, og selvom kameraets
lukker stod på 1/500 sek., blev billederne af kampen uskarpe
dels på grund af kampens tempo, dels fordi optiken var følsom overfor det omtalte masseødelæggelsesvåben.

Killingerne blev mere og mere ophidsede af kampen og dens
dunster, som matterede stuevinduerne og dræbte 135.987
husstøvmider i sengetøjet i den anden ende af huset. I køleren løb mælken sur i sin karton og bearnaisen skilte i dåsen.

Jeg giver fortabt.
Du vinder, Fancy!

Mens roen langsomt sænkede sig over Fancy og Filipa hærgede dræberlusene, dræbersneglene, dræberkaninerne, dræberbierne og dræbergoplerne den skønne rosengård, som så
blev sprøjtet med en blanding af letmælk og Miss Jaguar.

