Vad är en hane….?
Dötrist eller tråkig ELLER alternativt alldeles,
alldeles underbar…
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BILEN:
Nä! sa setterkillen på 1,5 år och rasade
ihop till en gele´klump.. jag ska inte in
i den bilen!!! Nä! sa samma kille till att
hoppa ur samma bil och matte fick dra
den röda sörjan ur den…. Väl på marken
låg Röd med benen i luften och vägrade
gå in i huset… väl i huset hade inget hänt.
SKRÄMMAS:
Samma röda kille springer ut på gatan
för att skrämma en liten, liten hund….
Den lilla, lilla hundens husse kommer
och plingar på dörren… hmmm ja hmm
skulle bara tala om att er hund ligger på
vägen, jag försökte ta med honom men
han bara blev som förlamad, det gick liksom inte… han ligger DÄR, mannen pekar på den röda högen som ligger blixtstilla utanför staketet på gatan med benen i
vädret….. matte skäms som en hund och
går efter den röda förbaskade klumpen,
klumpen vägrar röra på sig och matte får
dra och kämpa… tillslut bär matte honom och lägger han innanför dörren…
väl inne är förlamningen som bortblåst
och ”röd” är hur glad som helst…

LYDNADSTRÄNING:
Den röda smälter ihop vid kommando
SITT…. När matte försöker få reson på
den röda trasan… blir den till något
som liknar en röd ryamatta…. Matte får
denne ryamatta att stå på sina fyra ben….
Men bara för att se eländet smälta ihop
till ryamatta igen….. Vid kommando
LIGG är röd som bortblåst… tjohoo skogen är stenkul!!! Matte springer efter och
kommer ur skogen släpande på röd lealös
geggig tingest….
UTSTÄLLNING:
Nu springer vi sa matte och som de
sprang….. matte sprang och sprang, röd
hoppade och hoppade… Matte blev arg
och sade till på skarpen…. Röd svimmade
och blev liggande med benen i luften…
Domaren suckade och sa KEP
I SKOGEN:
Röd springer och springer… är duktig och
håller sig inom avstånd.. hittar dypöl…
badar och badar matte tröttnar… kallar
på Röd, röd hör förståss matte lite dåligt
just då…. Matte blir röd hon också och

skriker… Röd har fel frekvens, och hör
inte….. Matte tar länga bestämda kliv
mot Röd… som såklart upptäcker matte
och bestämmer sig för att resignera….
Totalt… matte släpar röd ur skogen…
IGEN
SNYGGA TJEJER:
När röd ser snygga tjejer tror matte att
hjärnan inte är större än knoppen på
hans huvud… Röd kan inte längre veta
var gränsen till gården går och vips så
har han hoppat över staketet och letar
brudar i skogen???? Efter en stund hittar
han sitt hus igen och matte skäller…. Röd
inser sitt misstag och dör med benen i
luften….
Allt detta är sant, ändå tycker jag att just
hanar är det härligaste som finns och jag
älskar min” RÖD” trots alla tokiga spratt
!!! // Mariana

