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Ulv

Jeg våknet, så en ulv i speilet. Og løp som jeg aldri hadde løpt før. I hengeren lå jeg 
langflat og holdt helt kjeft. Ulvehylet ble bare tydeligere og tydeligere. Pisset rant nedover 
buksene, jeg var redd.

Etter to timer med piss i hengeren, gikk jeg forsiktig ut. «Shup-shup-shup» var lyden fra de
våte buksene. Kanskje jeg burde skifte bukser, tenkte jeg. Eller enda bedre, ta seg en dusj
for en gang skyld. Det var jo to måneder siden sist, og det var ikke første gangen jeg 
hadde pisset på meg denne måneden. «Shit heller!» tenkte jeg, det kan sikkert vente noen
måneder til. Vi bruker jo utedassen som dusj allikevel.

Jeg gikk en tur ut, sparket til lyktestolper så lysa gikk. Så kom ulvens hyl igjen, jeg sparket 
til lyktestolpen fort som bare faen mange ganger. Etter to minutter gikk endelig lyset, jeg 
løp og løp, hoppet i den bløte hengeren. 3 timer hadde gått, og jeg gikk inn for å sove.

Jeg våknet, så en ulv i speilet.... 
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Sau (org. tittel: Forsvunnet)

Det var en mørk og stormfull natt... «Vår sau er borte for faen!» sa den gamle bonden med
en tann og en loslitt Felleskjøpet-hatt som ikke har blitt vasket i de seneste 20 åra. Den 
rutete ullgenseren var kullsvart, den som en gang var hvit med rosa ruter. Snekkerbuksa 
var tilnærmet lik en vanlig, men møkkete shorts. Tresko? Nei, nei. Ikke noe tresko her i 
gården, her går man uten sko. «Et par sko igjennom livet burde holde, i alle fall så lenge 
de varer.» tenker den loslitte bonden. Bonden klødde seg på tissen og gikk bortover mot 
låven for å hente elefantrifla.

Bonden gikk en tur i skogen og hørte skogens rop «Bææ, bææ!» «hum hum» sa bonden 
mens han klødde seg i håret under Felleskjøpet-hatten, «like skallet hver gang.» tenkte 
bonden.

Bonden begynte å løpe bortover mens han tok en slurk Cola fra 1954. Skogen var mørk, 
men ellers stort sett grønn, det var også trær der merkelig nok. Bonden nærmet seg 
hovedveien etter å ha løpt etter sauen i sju til åtte timer. A-ha! Der er min hvite ulldotta 
jævel. Men vips så hoppet sauen på en plastikkracer og kjørte som svinet... eh, sauen 
bortover veien. Bonden gikk hjem igjen dritsur i 15-16 timer. «Faens sau» tenkte han.

Dagen etter, da bonden våknet, gikk han ut til skjulet. Der lå sauen oppe i en bøtte med 
vakuum. Bonden skrek «Hva i helvette er det du ligger oppe i der for, din jævla sau?» 

Kontakt: ole@gidderikke.no CC BY-NC-SA 4.0

mailto:ole@gidderikke.no


Sauen svarte «Hva faen er en "søvv"? Kall meg en "sævv" for svarte og hvite og det rød.» 
Bonden røsket sauen opp fra bøtta, «Hva i helvette, du er en ulv i fåreklær!» sa bonden da
han røsket opp fåreklærne. «Dra'tte fa'n» skrek bonden mens han skjøt ulven med sin rifle.
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Gnirrgurr

Tenk om alle hadde vært som det. Da hadde det absolutt ikke skjedd noe som helst i 

verden, absolutt ingen verdens ting. Det eneste den kan er å drite, det er den ganske flink 

til også. Den driter konstant. Men hvordan kan den drite, når Gnirrgurr er verdens lateste 

dovendyr som ikke eksisterer fordi den gidderikke? Det er et spørsmål som Gnirrgurr selv 

ikke vil svare på, fordi den gidderikke. Dessuten er det problematisk å spørre en som ikke 

eksisterer, om noe.

Mange kaller Gnirrgurr for Gnirrgnurr, og det er feil. Gnirrgurr gidderikke å bli kalt for 

Gnirrgnurr. Noen tror at Gnirrgurr er en løve eller en ku, men den ligner ikke grisen 

engang. Gnirrgurr bruker solbriller, den har skjegg, firkanta ansikt med avrunda hjørner. 

Magen er omtrent som ansiktet, men i en annen vinkel. Gnirrgurr har hale, den blir løftet 

opp hver gang den skal drite. Siden Gnirrgurr kan beskrives så er det noen som spør seg, 

«Hvordan kan en som ikke eksisterer bli beskrevet?» Svaret er lett, Gnirrgurr gidderikke å 

ikke ha et utseende. Derfor gidderikke Gnirrgurr å ikke bli beskrevet.

Gnirrgurr har nå, ikke eksistert, i ¾-år. Før den tid, gadd ikke Gnirrgurr å ha et navn 

engang. Jeg tror jeg skal bli som Gnirrgurr akkurat nå, så nå gidderikke jeg mere.
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Krig

Hva faen er det vi vil med fred? Det er jo herlig at mengder av folk mister liv og skriker 
etter hjelp. Ikke bare det at folk mister liv, men Saddam Hussein, Adolf Hitler og resten av 
de store vil jo gjerne more seg litt i blant. Det er jo forståelig.

Kunne ønske jeg var Hitler. Det er ikke mange som får testet gasskammer. Bare det å 
gasse jøder høres ganske moro ut. Det blir nesten som jeg sier, «Sleng inn en jøde i 
peisen» når man egentlig slenger inn en vedkubbe. Synd jeg ikke får følelsen av samme 
makt.

Når det gjelder tøffingen Saddam, så må jeg jo si at jeg synes det er barskt å ha kopier av 
seg selv. Og så kul som han er, sender han sivile isteden for soldatene.

Hadde det vært fred på jorden, så hadde jo alle vært venner med hverandre, og det er jo 
dritt. Hva er vel ikke bedre enn en god krangel?
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Osama bin Laden, ja, han har kult skjegg. Jeg vil ha sånt skjegg. bin Laden er en snill 
mann som kun sender vanlige fly for å styrte i en eller annen bygning. De fleste ville nok 
holdt seg til jagerfly, men bin Laden er en glup terrorist som trur på Allah. Det er derfor han
ble hjemme der han var, nettopp for å nyte det som skjedde. Bare for kosen sin skyld så 
har bin Laden et AK-47-våpen på seg, ja, araberrifla.

Skulle jeg personlig startet en krig, ville jeg startet den på mandag og avsluttet den på 
torsdag, slik at helga ikke blir ødelagt.

En ting jeg lurer på er hvor mange sauer og kuer med kugalskap som dør i en krig 
sammenliknet med gjennomsnittet av mennesker. Kanskje en sau eller en ku med 
kugalskap er seige på å overleve en krig? Hvis det er slik, vil jeg fortsatt være et 
menneske som kan bombe og drepe, gni seg i hendene å le.

«Jeg elsker krig»!
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DJ Rotte

Det var en gang en DJ, DJ Rotte, med pottehjelm, kørve og kjeledress. Kirkerotta, som DJ 
Rotte var, er fattig som en kirkerotte. Den kjører rundt med kørva si med pipa i kjeften og 
kjeledress fra Biltema, som han kjøpte fra Fretex i fjor klokka 13:24. Pottehjelmen fant han 
i grøfta etter å ha bli stoppet av politiet, grunnet snart slitte dekk. DJ Rotte er ingen vanlig 
DJ, han mikser eksoslyder fra kørva si, Metallica, og ellers andre deler som skrangler.

Det er ett år senere enn i år, og DJ Rotte tenker på hva som skjedde i år (på en måte i 
fjor). Etter satanistene brente ned kirken som DJ Rotte bodde i, måtte han lete lenge etter 
en ny kirke. Men de nye kirkene hadde allerede brent opp, så han måtte ta til takke for en 
UFF-container som var en venn av Igleif. Samme året, men klokka 13:53 istedet, satt DJ 
Rotte og hørte på Metallica mens han headbanget og tisset på gulvet i takt med musikken.
Etter å ha tisset ned stort sett hele gulvet var det bare å rulle seg rundt etter å ha såpet 
seg inn. Litt senere gikk DJ Rotte ut på gata for å selge seg, slik at han fikk råd til den nye 
appelsin-skrelleren. Han gikk overskudd med 2 kroner. 
«OOOOUUUUUWWWWWEEEEEEEEEEEE!» gapte DJ Rotte!

Siden fortelleren nå er lat, og ikke gidder å skrive mer. Så kommer avslutninga slik:
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Til slutt kom det et lemmen å spiste opp DJ Rotte. Lemmenet ble straks dritsinna fordi 
rottefaenskapet smakte dritt, og sprengte til helvette! 
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Sjiraffen Langhans

Det var en sjiraff som het Langhans, han hadde en lang hals som alle andre sjiraffer med 
lange halser har. Langhans er brun- og hvitfarget, ikke blå eller grønn.

Han er sør-nord-Afrikas beste spion, og spionerer på alt som er over fire meter høyt. 
Særlig spionerer han på mat han skal spise, Langhans er sulten vet du! Men det han liker 
best, er å spionere på andre sjiraffer som finner god mat. Da løper Langhans sjanglende 
bortover med sine stilkete bein; tryner litt, løper videre, tryner igjen, løper, velter, løper, og 
snapper opp den gode maten før de andre får tak i den.

Langhans er sleip, akkurat som hans sleipe tunge. Hans tunge er tre meter lang på det 
korteste, og dingler ut av kjeften hans. På det lengste veier den 2KG, det er ca. 1 liter mer 
enn halvparten av det korteste.

Når det gjelder høyden på Langhans, kan du sammenlikne det med høyden på 
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Eiffeltårnet. Eiffeltårnet ER høyere! Men siden Eiffeltårnet er i Paris, rekker ikke halsen helt
bort fra Afrika. Halsen er jo bare 65000 kroner lang.

Nå ble sjiraffen Langhans trøtt, så han gikk på dass og dret for å sove. Da Langhans 
våknet dagen etter, var han død!
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Ikønn og tiger

Det var verken en gang eller to denne historien handler om biller eller traktorer, tvert i mot, 
ikønn og tiger. Traktoren gikk på bensin og ikke diesel, men det spiller ingen rolle. Billen 
derimot var gammel og hadde ikke lov til å kjøre traktorer, men hei, det driter vi i. Det er 
tross alt det jævla ikønnet og tigeren historien baserer seg på. Ikønnet heter ikke det 
samme som tigeren Oluf, men Olaf. Oluf er større og sterkere enn Olaf. Du hadde vel likt å
se et ikønn spise opp en tiger? I motsetning til traktoren gikk ikønnet på diesel, ikønn er et 
dieseldyr. Ikønnet lever i toppen av et tre, og er ikke redd for å falle ned. Det er et flyge-
ikønn skjønner du, som har tatt verdensrekord i fly. På toppen av treet er det et ikønn-
hotell, nøtter, og andre buskvekster, og det er der Olaf bor. Tigeren derimot trasker i den 
grønne engen sammen med kuene. Den er en stor hvit-tiger som er svart og oransje, har 
spoiler, blinkende neonlys, og har lettmetallfelger på. I motsetning til alle andre dumme 
tigere og ikønn, kan disse snakke flytende engelsk på norsk. Ikønnet og tigeren var 
kamerater hver eneste dag, mellom 0800-1600. Og de jobbet på samme sted hver dag, 
både dag og natt, dager og helligdager, og når de drakk øl.

Ikønnet våknet tidlig på onsdag kveld, så seg selv i speilet. OI FAEN! EN ULV! Han tok på 
seg tøflene, og han gikk i dusjen. Han tittet forunderlig på tissen sin og tenkte: «Oi! Nå har 
den blitt stor.» Men det viste seg at det bare var hans høyre tøffelhelt, tigeren. Dusjen var 
ferdig og de skulle spise mat. Det de hadde til mat gir du mest sannsynlig blanke faen i, så
det hopper vi over. Tigeren jobbet som helt hos «Helt helt AS», hans jobb gikk ut på å 
redde fattige barn fra de rike. Belønninga var en pose med peanøtter og litt øl. Ikønnet var 
rik og jobbet som sjef for fattige barn, jobben gikk hovedsaklig ut på å sørge for at alle 
barn var fattige til enhver tid. Dette visste naturligvis ikke tigeren noen ting om...
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Så kom det plutselig en dag, like plutselig som de andre plutselige dagene. Helten Oluf, så
seg i selv i speilet, det var knust! «Jaja, detta blirr jo sju år med uløkke detta» tenkte 
helten. To sekunder senere ringte TV-en og sa at han hadde gått konkurs på grunn av 
vennen sin. De sa aldri spesifikt hvorfor tigeren mistet jobben, så han begynte å spekulere 
litt, i aksjer og hvorfor. Når ikønnet kom hjem og så tigeren tittet stygt på han, tenkte han 
på hvorfor. Så sa tigeren: «Øy du! Du skjønne vel itj hvorfor je mista jobben vel?» Ikønnet 
svarte ikke på spørsmålet. Ikønnet gikk på kjøkkenet og lagde kaffe i stekeovnen på 225 
grader i 20 minutter. Mens ikønnet var opptatt med kaffen, gikk tigeren på google for å 
finne informasjon om hvorfor han hadde fått sparken. Men eneste svar han fant var 
hvordan man skulle lage kaffe. «Jævlig unødvendig» tenkte tigeren. Etter 3 uker med 
konstant søking på google, klarte han å komme seg inn i arkivet til FBI. Men hva faen 
skulle han der å gjøre? Så det endte et par dager senere uten et resultat, så han bestemte
seg for å kontakte firmaet han jobbet for før for å spørre om hvorfor han mistet jobben. Da 
fikk han svar med engang, han fikk vite hva ikønnet gjorde og at dette var mye viktigere.

Ikønnet skjønte dette og stakk av så fort som faen, tigeren lå rett bak... et tre. Han ble 
andpusten og måtte drite, men dette måtte han drite i, en potte laget av tre. Det ble masse 
flis i rumpa men det kunne vært tiss, og det er enda verre. «Homofile er for tigere» tenkte 
han. Tigere er meget flinke til å spore opp ikønn-bajs og fant straks ut vindretningen. To 
sekunder og tre uker senere fikk tigeren øye på ikønnet, og måtte kjøpe nytt øye. Tigeren 
fortsatte sin jakt etter ikønnet, og dro først til flyplassen. «Det er jo et logisk sted for et 
flyge-ikønn å dra» tenkte tigeren. Men tigeren følte seg straks dum når han fant ut at 
flyplasser var for mennesker som skulle reise i fly. Så bestemte tigeren seg for å spurte 
mot høyre hele tiden, det endte bare med at tigeren ble svimmel. Tigeren fikk plutselig en 
tipstelefon som sa hvor ikønnet befant seg, og dro straks av gårde.

Tigeren var framme der ikønnet befant seg, men det tigeren ikke visste, var at det var 
ikønnet som ringte. Han lusket seg stille frem for å lete etter ikønnet. Men før han visste 
ordet av det spiste ikønnet opp tigeren med et solid jafs, og ble kjørt over av traktoren som
en full bille kjørte. Bare på grunn av fornærmelsen øverst i denne stilen.

Et godt råd: Pass opp for alle billekjørte bensintraktorer som har kjørt over ikønn som har 
spist tiger, og gamle menn med hatt og Lada.
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Spøkels

Denne gangen er det en korridor; Å? En korridor? Ja. Men dette er ikke en hvilken som 
helst korridor, dette er to. Og ikke sist men ikke minst, skummel! Som vi alle vet (til og med
du dust som sitter her å leser), kan ikke en korridor være helt alene. Den mangler foreløpig
en bygning, og det er dette vi skal lage i dag. Til alt dette trengs det masse utstyr, vi 
nevner i fleng: hammer. For å gjøre dette enkelt lager vi taket først og plasserer dette på 
veggene, slik at vi vet hvor høye vegger vi skal lage. Siden gulvet er så flatt, så hopper vi 
over det; med stokk. (Og?) Stein. Ja, det var Stein som hoppet. Nå som bygningen nesten 
er ferdig, kan vi begynne å montere det. Da lager vi en knagg som hammeren kan henge 
på. Denne bygningen er eldgammel fra bånn av og den er meget skummel. 
Ooooooouuuwæææ! nå var du litt skremt-spøkelse-bak-deg-BØØØ!

Nå som du sitter der å skjelver av reddsel, kan du stå i stedet. Men jeg vet at den fete 
rumpa di trives best på stolen, så du blir sittende. Hvis du lurer på hva bygningen er, så er 
det bare en korridor med et hus rundt. Hele huset knirker og knaker, ja slik som gamle hus 
som knirker og knaker vet du. Huset har en heis montert, den går veldig høyt, ca. 231 
etasjer til venstre. Den går til hammeren. Hammeren er Tor sin. Pass deg for Tor med 
hammeren, fordi han er en veldig flink snekker. Knak. Å?

Tor er redd hvert døgn som går, det er ikke melk i kjøleskapet. Alt som lager melk finnes 
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ikke, som for eksempel ku og geit. Tor med hammeren henter favorittverktøyet sitt, du vet 
nok hva det er ja, drillen. Han borer noen hull i korridoren og titter igjennom, der var det 
masse av svart. Sammentreff, jeg har på meg en svart t-skjorte. Det er suselyder om 
nettene, og Tor får ikke sovet. Det knirker og knaker i taket og det smeller dynamitt litt 
bortafor her, de lager motorvei. Denne natten tisset han på seg av reddsel fordi han 
glømte å gå på do, så han bæsjet istedet. Folk og politimenn (type: aspirant) lurte på hva 
som skjedde i dette huset, og tok en grundig sjekk. Alt ble notert i sjekkheftet.

Etter noen måneder med forskning fant de svaret: Tor, vart hajn en spøkels? 
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Bjørnen Jørn

Dette er en historie basert på fantasifulle hendelser fra mitt eget forvirrede hode, som 
kunne vært sann hvis det ikke hadde vært for at verden er så jævlig kjedelig!

Bjørnen Jørn er stor, kjempestor, større enhet har du aldri sett  under et mikroskop. Men 
ellers er den ganske rund og festlig, for å ikke snakke om veldig lur  som en rev. Den er 
ikke en isbjørn, men en helt normal og uvanlig norsk skogsbjørn. Bjørnen Jørn blir kalt for 
Jørnen Bjørn av sine venner, men det er bare fordi de er dumme og skjønner ikke en dritt. 
Dessverre er det bare kun Jørn som bruker heroin, alle de andre har strøket med for lenge
siden. Han bor under et kumlokk i en av Oslos skumle bakgater, sammen med rotter han 
spiser opp. Det er noe dritt.

En dag, ikke så veldig vakker, heller ikke så veldig verst, men litt verst. Det var denne 
dagen.

Neste dag var det å skaffe seg mere heroin, Jørn var tom, Jørn var sinna, Jørn var helt 
bjørn. Men det koster jo naturligvis penger, og som mange vet, har bjørner liten peiling på 
penger og hvordan ta vare på de. De har jo ingen lommer, munnen spiser de med, og 
rompa driter de med. Men Jørn har en jobb, som en utstillingsbjørn i dyrehagen. Etter 8 
timers arbeidsdag, får bjørnen sin dose med heroin. Mange tror bjørnen er en ghetto-
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neger, eventuelt en neger-isbjørn. Men det er helt naturlig for en bjørn å være mørk, så 
lenge den ikke er av type is. Verken Diplom eller Hennig Olsen.

Et par dager i året går bjørnen på jegerjakt i skogen. Jørn liker å tulle litt med jegerene 
som vil prøve å få seg en bjørn hjem til å legge på grillen, eller et bål hvis du helst vil det. 
Jørn lister seg rundt i skogen og leter etter jegere, når han får se en, så gjør bjørnen seg 
tydeligere slik at jegeren kan få skutt med rifla si. Når jegeren har skutt (skal du ikke selge 
skinnet til bjørnen), leker Jørn død og venter på at jegeren skal plukke ham opp. 
Naturligvis er Jørn lynrask, han beveger seg unna kula (hacket seg i The Matrix vet du). 
Ellers ville jo ikke bjørnen ha klart og moret seg på denne måten. Når jegerene kommer 
bort til Jørn for å plukke ham opp, så hopper Jørn opp 3 meter i lufta og skriker «BØ!» 
mens han tar dobbelsalto og ronker. Også åpner han kjeften, knekker kjevene som en 
slange, og sluker jegeren hel. Også ler bjørnen litt, og drar hjem til sprøytene sine.

Bjørnen savner tiden som en teddybjørn, alt var mye lettere da. Han ble kastet 
veggimellom av en liten drittunge, og han slapp og eksistere som levende. Nei, bamser 
lever ikke, dust. Men de har sjel! Sjel? Ja, men ikke denne bamsen nei. Den var allerede 
avhengig av narkotika som bamse, men «livet» var bedre den tid, fordi han da var avhold. 
Så det så!

Nå er det snart jul, og da må bjørner sove. «Jørnen sover, Jørnen sover, i sitt pule-hi.»

Til slutt, kom slutten på bjørnen. Bjørnen døde en naturlig død av overdose av heroin, og 
med en kule i hodet fra revolveren sin. Tydeligvis var ikke bjørnen så lur som jeg håpet på 
alikevel, men sånn er livet.

Jævla dustebjørn. 
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Gud vs. Satan

Forord

Denne stilen er skrevet fra Bibelens første kapitler fra første mosebok, og naturligvis med 
noen endringer...

Kosemosebok

Kapittel 1 - Gud skaper verden, og Satan ødelegger den

I begynnelsen, det første døgnet, skapte Gud himmelen og jorden, mens Satan prøvde og 
ødelegge den og lagde et helvete istedet. Jorden var øde og tom, slik som Satan ville ha 
den. Men Gud sa: «Det bli lys!», og Satan fikk latterkrampe på grunn av Guds dårlige 
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språk. Gud ble fornærmet og begynte på skole. Etter han var ferdig på skolen, sa han: «Gi
planeten lys fra solen.» Og dette skjedde, dog noen timer senere da det ble dag på den 
siden Gud var. Gud elsket Satan, men det er fordi han ikke har noen valg. Satan derimot, 
hater Gud. Gud kalte lyset for dag og mørket for natt, men denne store feilen rettet Satan 
opp i med en gang. Det blir jo ikke dag om man lyser med en lommelykt eller om man 
brenner et bål som lyser opp, og det blir heller ikke natt hvis man slår av lyset i et rom uten
vinduer. Satan vet at Gud er tilbakestående, men noen ganger overgår han seg selv. Men 
Gud så at lyset var godt, mens Satan ga faen.

Den andre dagen, Gud insisterte på at han hadde skapt både himmel og hav. Men dette 
var jo bare tull, det eksisterte fra før av. Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg 
på ett sted, så det faste land kommer til syne!» Og slik var det fra før av. Gud kalte det 
faste land for jord, og vannmassen kalte han hav. Og Gud så at det var godt, mens Satan 
ga faen.

Den tredje dagen sa Gud: «Jorden skal la grønne vekster gro fram, planter som setter frø, 
og trær som bærer alle slags frukt med frø i, på jorden!» Og slik var det fra før av, og Gud 
så at det var godt, mens Satan ga faen.

Den fjerde dagen skapte Gud de to store lysene, som oss ikke-tilbakestående kaller sol og
måne. Dog vet de fleste at månen IKKE lyser. Men siden Gud er dust, så innbilte han seg 
at han hadde skapt de to store lysene. Og Gud så at det var godt, mens Satan ga faen.

Den femte dagen sa Gud: «I vannet skal det myldre av liv, og fugler skal fly over jorden, 
under himmelhvelvingen.» Mens Gud sa dette, gikk Satan på fuglejakt.

Den sjette dagen sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De
skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt 
krypet som det kryr av på jorden.» Problemet er at det er menneskene som skapte Gud, 
ikke motsatt. Og skulle menneskene «likne på oss» så hadde halvparten gått rundt i hvitt 
stoff og sandaler, mens den andre halvparten ville vært helt rød med en høygaffel i 
hånden, jævelbønder. Gud så på alt det han hadde gjort, og så at det var overmåte godt.

Mens den sjuende dagen tok Satan og brente opp alt Gud hadde gjort, og gjorde narr av 
han. Denne dagen var hellig for Satan, og er det en dag i dag.
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Slik holdt det på i lange evigheter, men Satan vant lett hver gang siden han klarte å gjøre 
alt det han skulle gjøre på én dag. Men en dag ble han lei dette, og lot Gud fortsette sin 
gang før han begynte å more seg igjen med Guds mesterverk.

Kapittel 2 - Mennesket i Guds hage og Satans bordell

På den tiden Gud skapte jorden og himmelen, fantes det ikke en busk på jorden, og ennå 
hadde ikke et grønt strå grodd fram. For Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det 
var ingen mennesker til å dyrke den. Men da sa Satan til Gud: «Men svarte faen i helvetes
dust, du må jo flytte deg vekk fra Sahara-ørkenen!» Gud begynte å rødme, og liknet 
djevelen selv. Og straks han flyttet på seg, så han det han ville se.

Gud var gartner og plantet en hage i Eden, et sted i øst. Der ansatte han en mann. Og 
Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, herlige å se på og gode å spise av, og midt i 
hagen livets tre og treet som gir kunnskap om godt og ondt.

Mannen som var ansatt i Edens hage, fikk dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i 
hagen. Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen 
du spiser av det, skal du dø.» Det Gud ikke visste, var at mannen han ansatte var en 
selvmordsbomber. Mannen gikk bort til kunnskapstreet, spiste av det mens han trykket på 
knappen slik at hele dritten sprengte til helvete. Satan gikk bort til treet og spillte 
svartmetall for hele kloden, mens han lo av Gud. Gud plantet treet på nytt, og ansatte en 
annen fyr til å passe på Eden, en fyr han kunne stole på. Gud fortalte om det samme til 
denne fyren som den forrige.

Da sa Gud: «Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er 
hans like.» Gud prøvde først å gi ham en masse forskjellige dyr, griser, pingviner, fugler, 
kenguruer og andre dyr, fordi det var billigst. Men mannen likte ikke dette og klaget til 
foreninga, og da ansatte Gud en kvinne. Begge var nakne, både mannen og hans hustru 
(som det automatisk ble), og de hadde skampult nesten hele tiden. Satan var tilstede og 
filmet, «Adam does Eva in Eden.»
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Kapittel 3 - Syndefallet

Slangen var listigere enn alle ville dyr som Gud hadde skapt. Den sa til kvinnen: «Har Gud
virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Kvinnen svarte: «Bare hvis vi 
spiser av det treet som står midt i hagen, da blir vi drept.» Da sa slangen til kvinnen «Dere 
kommer slett ikke til å dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne
bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» Kvinnen tok med mannen sin til 
treet og spiste frukt fra det. Da merket de at de var nakne, og så flettet de sammen 
fikenblad og bandt dem om livet.

Da Gud oppdaget at de hadde spist av treet, begynte han å grine fordi han var sinna. Til 
kvinnen sa han: «Stor vil jeg gjøre din møye så ofte du er med barn; med smerte skal du 
føde. Din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over deg.» Dette skulle naturligvis 
være en straff, men slik har det jo alltid vært. Til Adam sa han: «Fordi du hørte på din 
hustru og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden for din skyld være forbannet.
Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torn og tistel skal den bære, og 
du skal ete av markens vekster. Med svette i ansiktet skal du ete ditt brød og drikke cola, 
inntil du vender tilbake til jorden; for av den er du tatt. Av jord er du, og til jord skal du bli.» 
Her er det tydelig at Gud også hadde en liten jævel i seg, så stillinga er foreløpig 0-1 til 
Satan.

Adam kalte sin hustru Eva, for hun ble mor til alle som lever (dette er jo bare tull eller 
insest, men siden Gud er tilbakestående nekter han å vite om alle andre mennesker rundt 
omkring i verden). Gud laget klær av skinn til Adam og Eva og kledde dem med, det er jo 
litt mer sexy med klær. Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og 
ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» 
Så viste Gud dem ut av hagen i Eden og satt dem til å dyrke jorden, som de var tatt av. 
Han jaget menneskene ut; og øst for hagen satte han kjerubene og det flammende sverd 
som svinget fram og tilbake. De skulle vokte veien til livets tre.

Kapittel 4 - Onskapen øker på jorden

Adam ble kun 930 år før han døde, og hans sønner ble mellom 365 og 969 år gamle. 
Menneskene begynte å bli mange, enda flere enn tidligere, og de fikk døtre. Gudesønnene
så at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem bak skuret for å hygge seg. Og 
Satan filmet. Gud sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake 
skapninger. Deres levetid skal være 120 år.» Gud så at menneskenes onskap var stor på 
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jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang. Da angret Gud at 
han hadde skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Han sa: «Jeg 
vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, ja, ikke bare menneskene, men også
feet og krypdyrene of fuglene under himmelen. For jeg angrer at jeg har skapt dem.» 
Satan var fornøyd med at Gud hadde det vondt, og håpet at han alltid ville ha det slik. Gud
0-2 Satan.

Men Noah fant nåde for Guds øyne. Noah var en rettferdig og hederlig mann blant sine 
samtidige. Noah vandret med Gud. Jorden ble stadig verre og da Gud så på jorden, var 
den fordervet. Gud bestemte seg for å utrydde hele dritten, men før det fikk Noah bygge 
seg en teit liten båt som han kunne ha 7 par med rene dyr og familien sin inni. Etter at alt 
liv var ransket, fikk Noah beskjed om å produsere mennesker som bare faen, og liv ble til 
også videre. Noah ofret noen rene dyr på et alter han hadde laget for Gud, og brente de. 
Da Gud kjente den behagelige duften, tenkte han med seg selv: «Jeg vil aldri mer 
forbanne jorden for menneskenes skyld; for menneskehjertets tanker er onde like fra 
ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik som jeg nå har gjort det. Så 
lenge jorden står, skal sæd og høst, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri 
mer ta slutt.» Men denne oppgava tok Satan seg gjerne av, og utryddet hele dritten nå 
som alt hadde blitt bra i Guds øyne.

Gud 0-3 Satan, Satan vant med borteseier! 
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Best prest med hest og pest

Det var en gang, en skummel dag med «bilær og båtær som tutær og bråkær» utenfor en 
kirke. Kirken ligger oppbevart i Norge i en bitteliten dal med ni mennesker og en prest. 
Presten heter Elias, mens alle de andre heter Kåre eller Olga.

Kåre og Olga, og Kåre og Olga, og Kåre og Olga, og Kåre og Olga, og Kåre var alle 
sammen gift med hverandre. Dette er fordi alle som het Kåre og Olga i dalen var til stede 
under bryllupet i kirken mens presten spurte: «Olga, tar du Kåre som din ektemann?», 
Olga svarte: «ja, det gjør jeg.» Presten spurte naturligvis Kåre om det samme, bare 
motsatt.

Bortsett fra presten, var Kåre den eldste i dalen, mens Kåre var den yngste. Dog var Olga 
den eldste kvinnen i dalen. Presten var kanskje gammel, men han så positivt i det, han var
ihvertfall den yngste presten i dalen. Han hadde en hest, hesten Tordenschåll. Hesten går 
rundt og driter, spiser, drikker brennevin og hører på kristen-metall. Presten er kristen som 
Faen selv. Og går til hver eneste gudstjeneste, dog fordi han er presten. Presten var også 
dalens urmaker og rallysjåfør, uten at noen hadde klokker eller biler.

Kontakt: ole@gidderikke.no CC BY-NC-SA 4.0

mailto:ole@gidderikke.no


Ellers var det ingen i dalen som kunne lese og skrive, ingen hadde noen form for 
utdanning. Presten var derfor den mannen som styrte i alt dalen, han var riktig nok en 
drittsekk, slik som folk med for mye makt ofte blir. Det var ingen som hadde dødd en 
naturlig død i dalen, alle var drept av presten. Han ofret mennesker til Gud, eller når han 
var sulten.

Men en dag tok presten seg en sykletur på den lille trehjulsykkelen sin ned til butikken for 
å kjøpe nugatti. Presten gikk inn i butikken og ranet den for penger for å ha nok penger til 
å kjøpe seg nugatti i samme butikken. Butikken tok kontakt med politiet, og politiet i den 
dalen, var presten. Presten svarte som de fleste andre norske politifolk: «Nei vi har mye 
viktigere ting å foreta oss, stoppe biler og mopeder på veiene og sånt.»

Presten satt naken på kjøkkenet med nugattien sin og spiste mat, og med det samme 
styrtet det ned en ubåt fra himmelen. Ut fra ubåten stormet det mange stygge rotter mot og
inn i kirken. Presten skjønte straks at dette var pestrotter og samlet alle inn i kirken for en 
liten fest med vin og kjeks. Presten stengte alle rottene inne i kirken, så gikk han opp og 
ringte i klokkketårnet for å kalle inn alle innbyggerene fra dalen inn til kirken. Alle stod og 
ventet utenfor døren, og presten åpnet hoveddøren inn til kirken, mens døra inn til salen 
var stengt. Hoveddøren ble lukket igjen og låst, så åpnet presten døren til salen, og alle 
rottene stormet på med pest til alle innbyggerene.

Presten gikk til alteret, mens alle Kårene og Olgaene hørte på hva som har skjedd og 
skulle skje. Presten lo rått og sa: «Hahahahah, nå har dere alle fått PEST! Gå hjem og dø!
Moahahahah! PEST!»

PEST! 
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Julenissens siste sigarett

Nissen er en satans satanist, men det skjønner jo alle. Er ikke alle som spør én gang i 
året: «Er det noen brente barn her?» Nissen har ikke navn, han er en julenisse, enten han 
vil eller ikke. Han har dessuten reinsdyr som ekstrautstyr på sleden sin. Og for alle som 
trur reinsdyr kan gå i løse lufta med både nisse, pakker og slede; NEI! Det er filmtriks! Grøt
spiser han hver eneste dag, eier ikke smaksans eller fantasi. Ellers er han ganske loslitt, 
gammel og tjukk.

For leeeeeeeeeenge, leeenge siden... i går, satt nissen under loftet å smugrøkte i mørket 
med flombelysninga på. Det er like før det er jul og nissen gjør fra seg, slanke seg. Men så
plutselig begynte det å kile litt i rumpa: «Oi! svarte-faen-i-helvete-dritt!» sa nissen da han 
stakk hånda hans ned i dassen som var full av drit. «Jaja, da dret jeg meg ut igjen da.» sa 
nissen. Men det det gjør ingenting, det skjer ofte at han driter dassen full. Dassen er av 
type utedo.

Det nærmet seg jul, og julenissen tenkte han skulle stase seg opp litt denne jula, så tok 
han skjegget. «FAAAAAAAEEEEN! Det er jo skjegget jeg IKKE skulle ta!» Dette året ble 
alle barna skuffet, alle vet jo at en julenisse må ha skjegg. Nissejævelen selv la ikke merke
til at barna ble skuffet, siden hans promille var på 3, alt var bra! Øl (øl, og mere øl), jul(-ing)
og pakker (med 20 sigaretter i) er en perfekt jul for julenissen! Etter jula fikk nissen 
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forbrukerrådet på nakken, det på grunn av mange klagende barn som savnet skjegget. 
Dette ble for sterkt for nissen, og han havnet på hvilehjem en kort tid, 25 år.

25 år, og 1 dag senere... Nissen ble friskmeldt, og han bestemte seg for å slutte som 
nisse. Han fikk et ordentlig navn, som han skulle holde hemmelig for seg selv. «Oi!» tenkte
han, nå som jeg ikke er nisse lenger, må jeg jo også slutte å røke. Og som de fleste som 
slutter å røke (eller som ihvertfall prøver å slutte) gjør, er å nyte sin siste sigarett!

Han gikk på sitt favorittsted som han aldri hadde røyket inni før, utedoen; Ka-blam-pang-
smell-spreng! Så gikk dass, vegger, nissen, dritt og reinsdyr til helvete. Menneske-, 
reinsdyr- og utedodeler lå strødd rundt omkring i masse dritt.

Ikke røk på utedo, det kan hende noen kommer til å sprenge den med dynamitt! 
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De norske skogers Konger! -Elg

I Norge bor det mange dyr, både han- og hunkjønn. For eksempel en katt. Alle katter i 
Norge er huskatter, bortsett fra de som lever i naturen, som for eksempel røyskatter. 
Apekatter bor vanligvis ikke i Norge. Katten er ganske liten og ubetydelig i forhold til den 
doningen jeg egentlig skal skrive om, nemlig ikke en hund heller. Og elefanter er for store 
til å bo i Norge, så da må det bli om Elg.

Elgen jeg skal skrive om er en hvilken som helst elg, ved navn Elgvis ...hvilken som helst!

For jævlig lenge siden, var det en elg ved navn Elgvis som skulle bli født tre år senere. 
Men etter seks år var den født to år for tidlig. Den ble født i skogen ved en liten stein og et 
stort tre til høyre for en liten bekk. Skogen befinner seg til høyre fra venstresiden og er 
midt i mellom nord og vest, i Norge. Akkurat som med fastlandet, må også skogen ha en 
konge. På fastlandet heter kongen Harald, Olav eller Haakon eller bare Rex om du vil. 
Ellers har man også rockekongen Elvis. Elgvis derimot var skogens konge, hovedkongen i 
den norske skog! Denne kongen er den tyngste i Norge, og kan veie opp til 600KG. Han 
var rasist og hatet hvite albinoelger, men hadde et stort problem med å fange de på 
vinteren. Alkoholiker var han også, ikke snakk om en øl eller tre, men en tank med ni-seks.
Ellers var han satanist, statist og dum.
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Så var det en gang... med gulv av parkett og vegger og tak av stål. Her bodde elgen helt 
gratis, bortsett fra at han måtte betale bompenger hver gang han skulle ut. Ingen lever 
gratis i Norge, her må man betale for skogsveier ja! Elg betaler skogsveier, mennesker 
betaler asfaltveier. Rettferdig! Så når det er sagt, slang elgen en tier i kurven og gikk ut av 
bommen.

Det var morgen og samme dag som senere i uka, elgen gikk seg en tur, over asfalten og 
på den andre siden. «Mooo-maaat mooo-maaat» sa elgen, han var sulten. Elgen gikk i et 
par timer før han fant tilbake til sitt yndlingsgress, og begynte å spise. Der møtte han to 
andre elger, en grå og en grå. De hadde ikke noe navn, men skulle selge Elgvis en 10-
literskanne med ni-seks. «150 spenn» mo-et elgen, «special deal for you my friend, 150!» 
mo-et dealeren. Så løp Elgvis hjem for å drikke seg drit full og for å roe ned abstinensene 
sine, og be til Satan.

Alt gikk i boks, abstinensene forsvant, så gjorde også 10 liter, han ble dritings, og svaret 
han fikk fra Satan var: (på trøndersk) «Heisann, du derre der! Du ska dø du sjø, menneh, 
vet itte når!» Elgen tok det som et kompliment og løp ut til asfalten og ble påkjørt av en bil 
fra viltnemnda. Men han døde ikke og var fortsatt helt fin... og jævlig dritings. Elgen kom 
tilbake til hjemmet sitt og la seg for å sove.

Elgvis levde lykkelig og dritings alle sine dager, til han døde naturlig av alkoholismen 
mange år senere etter å ha vært halve livet sitt på rødsprit.

Elg er roten til alt alkohol! 
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Skrotprinsessa

Det var en gang en CD-spiller, som lå i søpla fordi den var defekt. Laseren hadde gått 
istykker, og det var feil farge på den. CD-spilleren hadde ikke støtte for MP3 eller 
oppbrente CD-plater, kun vanlige plater. Dette er jævlig irriterende, og man forstår jo 
hvorfor dette blir kastet i søpla. CD-spilleren havnet hos sorteringsanlegget ved en lokal 
søppelfylling, og der jobbet ei prinsesse, skrotprinsesse.

Skrotprinsessa var verdensmester i søppel 6. uka på rad denne måneden, og bodde i et 
lite hybelslott på 1200m². Hun kunne jobben sin godt, litt for godt. Og levde stort sett av 
søppel, alt hun eide og hadde var fra søppelfyllinga. Tilogmed den krona hun hadde på 
hodet, som var laget av aluminiumsfolie som var lakkert med en sprayboks fra biltema 
med gullfarge. Hjemmet hennes, eller slottet om du vil, var stappfullt med dritt. Dritt 
overalt, i stua, kjøkkenet, og naturligvis bokstavelig talt i dassen. Ellers var prinsessa 
ganske søt, så sant man var drita full med ekstreme ølbriller.

Hun levde sammen med sin struts, som hun parkerte både hjemme og på jobb. Strutsen 
ble låst ved å stappe det lille teite hodet ned i jorda, og der ble den resten av dagen. En 
struts er ganske rask, og den kom fort til søppelfyllinga før prinsessa tok den. Prinsessa 
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derimot er ganske treg, selv om hun har funnet mye rask.

Hennes hobby var å kjøre på strutsen langs veikanten og plukke flasker, var det noe i de, 
var det gratis drikke. Prinsessa var ganske rik, men dog jævlig gjerrig. For å ikke snakke 
om nysgjerrig. Var det et hull i et gjerde eller lignende, så kan du faen i meg banne på at 
hun var og glanet. Hun hadde et favoritthull, det var gjerdet til naboen, og det hullet hadde 
hun laget helt gratis selv. Naboen visste om dette og ble så forbanna en dag at han tok og 
TITTET UT IGJENNOM DET!!! Men siden naboen var drita full, med king-size ølbriller, så 
bare inviterte han hun inn fordi han syns hun var så søt.

Dagen derpå, ved morgenstund, var naboen anholdt for mordforsøk.

Heldigvis for prinsessa luktet hun så dritt at han ikke klarte å fullføre drapet. Han besvimte 
med kjøttøksa i hånda og ble hentet av politiet. Prinsessa fikk bare en bot på grunn av 
bruk av offentlig drittlukt. Så tok hun strutsen og raste av gårde, men der stod biltilsynet 
oppi bakketoppen.

«Hei der! Det der er vel ikke en bil?»

- «Nei, men den er EU-godkjent!»

«Det er mulig det, men du har jo ikke på skiltene, hvor er de?»

- «Det er jo en struts!»

«ja, det ser jeg, men den er jo ulovlig, den mangler skilter, blinklys, bremser, ratt, 
setebelter og mye mer. Dog holder du den fri for rust, det er bra!»

- «Men..»

«Nei du, ikke noe men, denne strutsen skal på visning!»

Så måtte prinsessa stappe det teite hodet til strutsen ned i jorda igjen for å låse den inntil 
det kom en som kunne hente den, for at den kunne repareres. Men prinsessa gav opp 
hele strutsen og solgte den i stående stand med hodet under sand.

Prinsessa var nå helt ensom i sitt hybelslott, ingen til høyre, ingen til venstre, tak oppe og 
gulv nede. Så ringte det plutselig på døren, der stod Jehovas vitne.

«Jeg kjøper ikke ved dørene!»

- «Neida, vi selger ikke noe, vi er fra Jehovas vitne!»

«Hva er det dere vil da?»

- «Vi vil fortelle deg om oss og vår religion og sekt.»
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«Skal jeg melde meg inn i noe sånt noe, skal jeg finne det som søppel først!»

- «Men da har du flaks! Jehovas vitne ER søppel!»

To sekunder senere var hun medlem!

Så kom jordas undergang! (endelig? :p)
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Svarte fa'n og Ku Klux Klan

Det var en gang en macho stor neger som negere var helt yo i. Men yoest av dem alle var 
hans homie, og han visste ikke alt, heller lite. En gang fikk negern en kjerring av hans 
homie, og de passet så ekstremt godt sammen i sexlivet. Derfor kalte de han Svartfette.

En dag ropte yo-momma:

«Yo Svartfette! Din homie er syk og trenger noe å stryke seg på, så nå skal du gå til han 
med massasjeolje. Det er best du går med det samme før det blir for kaldt. Nå må du love 
å være forsiktig når du går, for ellers kan Ku Klux Klan komme å banke dritten ut av deg. 
Og når du kommer inn til din homie, må du kikke rundt i alle krokene først etter våpen for 
sikkerhetens skyld.»

Svartfette lovet alt det yo-momma ba om, og så gikk han.

Homie bodde i et lite skur i Bronx, midt i svarte dritten. Da Svartfette hadde kommet seg et
lite stykke inn i Bronx, møtte han en hvit jævel. Men han visste ikke for en stygg skapning 
den hvite jævelen var, så han ble ikke det grann redd.

«God dag, Svartfette,» sa den hvite jævelen.

Kontakt: ole@gidderikke.no CC BY-NC-SA 4.0

mailto:ole@gidderikke.no


«Yo!,» sa Svartfette.

«Hvor i helvete skal du så jævlig tidlig?»

«Jeg skal til min homie.»

«Hva holder du i hånda?»

«Kukken min, eller massasjeolja?»

«Hvor bor din homie, da?»

«Han bor i det lille skuret midt i svarte dritten.»

Hvite potetfaen sa ikke noe mer, men han tenkte for seg selv: «Etterpå blir det show!»

Han slo følge et stykke, og så sa han: «Oi, se på den sexshoppen der, Svartfette! Du ser 
jo ingenting når du går slik rett bortover veien.»

Nå begynte Svartfette å se seg omkring. Han så de rosa dildoene som dinglet i vinduene, 
og alle de oppblåste dukkene.

«Jeg vil kjøpe en dildo til min homie, så blir han sikkert kåt,» tenkte han. «Det er så tidlig 
ennå, så jeg kommer sikkert hjem før det blir for sent.» Og så gikk han inn i butikken for å 
finne den rette dildoen, butikken hadde veldig mye å by på.

Men hvite faen gikk like til homies hus og banket på.

«Hvem er det?» spurte homie.

«Hmmm... YoyOYoyoyoyoyOYOYOYOYOYo! Ait ait ait!» sa hvite faen.

«C'mon in! Jeg orker ikke å stå opp.»

Uten å si et ord fór han like bort til senga og drepte homien. Så tok han på hans klær, tok 
på seg nattlua, dro ned rullegardina og la seg i senga.

I mens gikk Svartfette ut av butikken siden han hadde handlet for mye, og begynte å gå 
mot hans homie, og det tok ikke lang tid før han stod like ved skuret. Døra stod åpen, og 
det syntes han var rart. Men da han kom inn i skuret syntes han det ble enda rarere, ja 
nesten litt uhyggelig. For ellers pleide det å være romantisk hos hans homie.

«Hey, yoyoyo!!» ropte han, men ingen svarte svarte. Rullegardinene var nede, og da han 
ikke hørte noen verdens ting, gikk han bort og rullet det opp. Der lå hans homie! Nattlua 
var dratt nedover i hele trynet, og han virket så underlig.
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«Men homie, hvorfor er du så blek?»

«Fordi jeg er syk, dust.»

«Hvorfor er du så pen?»

«Det skjedde bare sånn plutselig»

«Men homie, hvorfor har du en mindre tissemann?»

«Fordi jeg faen ikke blir opphissa av negere!»

Og så fór hvite faen opp av senga og drepte Svartfette.

«White power! White power!» skrek hvite faen.

Nå var han trøtt, og la seg opp i senga igjen og sovnet. Og han snorket så høyt at en fra 
taliban hørte det. «Helvete, ingen negere snorker slik?» tenkte han. «Jeg får gå inn å se 
om han er hvit.» Så gikk han inn og bort til senga, og så at han var hvit og med en nattlue 
med KKK-symbolet på. «Jasså,» sa han, «er det slik det henger sammen! Det var riktig 
godt jeg fant en av dere, for jeg har lett lenge etter dere, stygginger.»

Så... BANG! Og begge var drept av selvmordsbomba! Ser ut som talibaneren var den som
ble vellykket her, men nei, han ble hjernevasket og lurt til dette.

Alt gikk galt! 
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Isbjørnen Kåre

Det var en gang en svær jævla isbjørn ved navn Kåre som bodde på Svalbard om 
vinteren, på sommeren tok han vanligvis flyet til sydpolen. Han pleide å ta snarveien på 
baksiden av jorda, det så i hvert fall kortere ut på verdenskartet hans. Han målte 10 cm fra
Svalbard og til toppen på kartet, og fra bunn av kartet til sitt hovedsted på sydpolen som 
var 2 cm. Fra Svalbard til sydpolen på forsiden var jo hele 25 cm. Og alle som er isbjørn 
vet at 10+2 ikke er like mye som 25, men stort sett litt mindre.

Kåre veide antageligvis mye, han var stor, men hadde dessverre ikke noen badevekt 
tilgjengelig. Han var heller ikke billig i drift, forbruket var på 1,3 fisk per time under 
landeveistusling og 0,4 mennesker under byskremming. Nå var det heldigvis ikke så 
mange byer på Svalbard og på sydpolen, faktisk ingen. Men det hendte at Kåre tok seg en
tur til tettstedet Longyearbyen (ironisk navn på et tettsted?), og skremte noen der.

Som alle andre levende vesener, gjør også isbjørner noen ganger feil. Det er ikke bare et 
par ganger han ble sendt til Krakow, en by syd i Polen, alt på grunn av en skrivefeil. Ikke 
spør meg om hvordan han klarte å komme seg tilbake til riktige omgivelser, han kunne 
ikke noe polsk, heller ikke engelsk for den saks skyld. Men han fortalte meg aldri hvordan 
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han kom hjem igjen, men jeg trur han tok trikken.

Hobbyen til Kåre var jakt og fiske, og ikke minst; skremme dritten av turister. Da han var 
på sydpolen hermet han også etter pingvinenes gange. Siden jakt og fiske er noe han 
levde av, bokstavelig talt, så var det skremming av turister som var det virkelig 
underholdende. Hvit som snøen, ligger han og skjuler seg bak en liten haug med snø til 
han hører turister på snøscooter kommer nærmere. Når de er et par meter i fra, hopper 
Kåre fram og skriker: «OGGA-BOGGA-BOOO!» mens han slår seg til brystet og klør seg 
litt nedentil. Statistikken så langt er to hjerteinfarkt, og fler-og-førti vettskremte turister.

Siden Kåre har husket (ikke husker i barneparker, de tålte aldri vekta til Kåre uansett) har 
han alltid villet danse disko, men han fant aldri ut hvordan han skulle få tak i musikk å 
danse til. Så det endte med å spille luftgitar istedet i sitt eget band: «Single Polar Bear with
Beer Airrockband Mother Fucking Badass»

Nå som isbjørner og mange andre dyr er ganske primitive av seg, er det ikke så mange 
andre ting de gjør enn å gå rundt og loke.

Kjipern det isbjørner...

...men han visste hvordan han fikk tak i fly!

Til slutt, ved pensjonsalder, flyttet isbjørnen til Afrika og ble bare bjørn istedet. Han byttet 
navn til Bear Grylls, spiste larver og drakk sitt eget piss. 

Kontakt: ole@gidderikke.no CC BY-NC-SA 4.0

mailto:ole@gidderikke.no


Fisken Kul

Det var en våt, en veldig våt dag i havet til fisken Kul. Kul, som var navnet, var naturligvis 
en kulefisk. Hun var liten og rask, og hadde vunnet verdensmesterskapet i å holde pusten 
under vann to ganger i hennes liv allerede. Til høyre for en rund stein var stedet hun ble 
født og vokste opp, og bor den dag i går. Hun flyttet nettopp til venstre side i stedet.

Hverdagen hennes består i å jakte på mat, og svømme vekk fra å bli mat selv. 
Favorittmaten hennes er pellets man får fra dyrebutikken, men det har hun aldri spist. 
Ellers synger hun alltid på siste vers; på sangen Asfalt av Bare Egil Band. Asfalt har alltid 
vært den store gåten i hennes liv, og hun prøver intenst å finne ut hva asfalt er og leter 
etter det overalt i havet. «Og hvem er Bare Egil Band?» lurer hun på, vedkommende 
synger så mye fint om asfalt.

Som kjent har kulefisker en forsvarsmekanisme som suger til seg litt for mye vann slik at 
fisken blir rund og ser rar ut. Dette brukes stort sett når hun føler seg truet av fisk som vil 
spise henne, og det fungerer ganske bra. Men til forskjell fra andre kulefisk, utnytter hun 
denne mekanismen også når hun skal fange fisk. Det skjer riktig nok på en litt annen måte,
istedet for å fylle seg opp med vann for kun å bli stor og vanskelig å spise, så har hun en 
metode som fungerer på to ting. Hun kaller det «Torpedo-mode», og består i av at hun 
fyller seg opp med sin egen promp. Hun kan da bruke denne gassen til å skyte fart for å 
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rekke de litt raskere fiskene, eller for å bedøve de hvis hun skulle befinne seg foran fisken.

En dag ble hun plukket opp av en liten gutt opp av vannet fordi hun svømte på et litt grunt 
sted, hun ble redd og blåste seg opp. Gutten tok et skikkelig tak i halen, gikk bort til veien, 
og kastet fisken hardt i bakken. Denne dagen fikk hun virkelig møte asfalten, og sang 
neppe på noen vers lenger.

- Ikke så kul lenger.

Alternativ slutt:

En dag ble hun plukket opp av en liten gutt opp av vannet fordi hun svømte på et litt grunt 
sted, og hun ble sinna. Hun tok tak i armen hans og kastet han hardt i bakken, og hoppet 
seg tilbake til vannet igjen. Men hun lurte fortsatt på hva asfalt var og sang videre på sitt 
vers.

- Fortsatt kul.
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Den skeve reven

Det var en gang for noe så inni helvetes lenge siden en rev som het Mikkel Rev, han var 
med i et par eventyr, kanskje bare ett, eller flere. Han levde i gamle dager hvor alt var mye 
bedre og alle var snille mot hverandre. Alle vet jo det siden de har hørt det fra de eldre, og 
man hører det igjennom hele ungdomstiden sin at de eldre har erfaring – hør på de!

Hør på Mikkel Rev, han er gammel og utgått på dato – Eller vent! Drit i det, denne 
fortellingen er om den skeve reven.

Dagens rev.

Reven, en særdeles merkelig skapning sammenliknet med en mark for eksempel, er 
rødbrunoransjaktig, og mikroskopisk liten i forhold til en dinosaurus, en veldig stor en – for 
eksempel Tyrannomikkel Rex! Den går like bra i water som vertikalt, og noen ganger 
horisontalt, også kalt uheldige fall. Den er videre utstyrt med ører, nese, munn, hår og hi-
tech hjerne.
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Nå som du nøyaktig vet hva en rev er, kan vi begynne vår fortelling om Nikkel Skev, the 
Rev – not Rex!

I en tett, tett sky

så tett at man ikke kan se igjennom den

sitter det en rev

som er så jævlig skev

skyen du ser

er hasj.

Faktisk.

Mens han sitter og titter på alt det han trur han ser, så er det akkurat det han gjør. Nikkel 
Skev er for legalisering av hasj, men bare hvis det blir lovlig. Han har deltatt på flere 
underskriftskampanjer allerede, særlig på internett.

En dag drømmer han om å drive en stor hasjplantasje, som han til slutt vil brenne opp 
mens han står over og inhalerer en syk overdose av det hele. Men før dette har han lovet 
seg selv å slutte helt med røkingen sin.

Hans hverdager var fylt med hasj, og han kunne ikke huske sist han ikke var i rus. Ikke det
at han var avhengig eller noe, han har sluttet flere ganger med det før, opptil flere ganger 
om dagen faktisk.

Etter å ha endelig funnet ut av sine rare idéer og selvmotsigelser, gikk han bort for å ta 
livet sitt ved hjelp av et tau som hang klart i et tre. Han gikk bortover, et godt stykke unna 
var treet plassert. Da han nærmet seg det, falt han utenfor et helvetes høyt stup og kunne 
plutselig fly.
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