HJÆLP - Dommeren har spist hvidløg !

FOTOS
TEKST
LAYOUT: FABEL

Fotos optaget med Sony@700 Click-On Babelsensor, som kan genkende tanker på ethvert sprog i galaksen. Det er ikke uden problemer at kunne dette.

For hulen !
Jeg glemte at børste
hans tænder!

Jeg hader, at være på
katteudstilling.
Hjælp-Hjælp-Hjælp !
Slip mig uuuuuuud !
Nem SiaKat
bortgives incl.
foder og 50 kg
stabilgrus !

Urk-urk !
Abemennesket kyssede
mig sgu’ !
Så er det dig.
Husk at gøre
mor ære, ik’ ?

Aaouuuuuuaaouuuuuu!

Giv din magre
kat fru Olsen’s
Katte-lasange

Hm ... bare
han nu ikke spiller død
sild igen ...

Snif-snif !
Ny deodorant ?
Hvidløg ?

Jeg lader bare
som om jeg er en
død sild ...
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HJÆLP - Dommeren har spist hvidløg !
HVIDLØG !
Er han franskmand ?
Føj ...

Poisson !
N’ Brossage ?
Mon Dieu ...

OVERSÆTTELSESSERVICE
> Fiskeånde !

Ingen tandbørstning ?
For Satan ... <

Åh nej Nu “båtter” han min snude.
Jeg hader det !

Kulturministeriet har henstillet til
fotografen om ikke at uddybe dommerens kommentarer til den manglende tandbørstning, idet disse
kommentarer kunne skade Danmarks forhold til Frankrig og
dermed hele nationens sikkerhed.
Det vides ikke, om uddybningen
også ville have kunnet skade de
danske troppers sikkerhed i Afghanistan, men da Krigsministeriet og
Forsvaret har nok at se til i disse
Jægertider, så undlader vi at
gengive disse tanker. Vi forventer
følgelig at få en passende orden.

Vil han æde
mig ? Skal jeg marineres ?
i rødvin og hvidløg ?

HJÆLP !
Han kysser mig sgu´ ?
Hj-æ-æ-æ-lp !
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HJÆLP - Dommeren har spist hvidløg !

Hm . . . Alt er
tabt bare på grund af
de flapperører . . .

Åh nej . . . Han
hænger sgu’ noget
med ørerne !

Blablablablabla
Fransk blablablablabla . . . . .

Dygtig misser.
Mors lille præmiekat. Go’ dreng.

Han siger sikkert,
at du kun fortjerner at
blive til kattemad.
Jeg tisser
i din seng i nat !
Jeg er
virkelig sur på dig.

Every Picture Tells a Story

Jeg er færdig ...
Befamlet, bebåttet og
forsuttet ...

