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TAVLE

Muligheten ingen hadde tenkt på!
Av: Karine Haaland 3. juni 2019, 11:13

Norges råeste
dugnad

En mann hadde en papegøye som var opplært til å skrike «Hat!» og
«Grums!» og «Fascist! Fascist!» hver gang noen nærmet seg en bestemt del
av stuen.
I den delen av stuen stod det en ott kake. De vestlige verdiers kake, het
den, for den var bakt av vestlige verdier.
Hver gang noen nærmet seg kaken, begynte papegøyen straks å skrike i
panikk: «Hat!», «Grums!», «Fascist! Fascist!» slik at folk ble skremt og trakk

Vi hjelper dere frem
mot russetiden med
størst vareutvalg og
høyest lønnsomhet!

seg unna.
En dag kom det en mann som enten var døv eller helt uinteressert i hva
papegøyer måtte mene, og han gikk rett bort til den gode kaken og gav seg
til å ete.
Papegøyen gikk selvsagt fra konseptene og skrek i vilden sky: «Hat! Hat!»,
«Grums!», «Fascist! Fascist!» «No vert det foilkemorrd, ja!!! Kykkeliky!!!» så
øra føyk.
Alle som var tilstede krøp sammen i skrekk og tenkte hva skjer nå!?

Mest lest

Men det skjedde ingenting.
Bortsett fra at papegøyen skrek og skrek.
Mens mannen koste seg fornøyd med kake.

Ramadan i Norge:
Brusautomat på Oslo S
holder stengt

Da de andre så at det ikke var farlig å nærme seg kaken, våget de seg

29. mai, 2019

etterhvert bort og smakte forsiktig på den.
Til slutt spiste alle av den gode kaken. Ingen brydde seg lenger om

«Debatt» om klima i
Dagsnytt 18. Kan det bli mer
komisk nå?

papegøyens skriking. De hadde blitt så vandt til den, og kaken smakte så

1. juni, 2019

godt!

Ungdom på Oslo vest:
Hjelpeløst bytte
31. mai, 2019

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!

Far og sønn siktet for æresdrapsforsøk – da stengte
retten dørene
31. mai, 2019

– Du har tidligere publisert
noe som er i strid med
standardene våre
27. mai, 2019

Les også
Et kunstnerisk frig jøringsprosjekt fra
galehuset

1. desember 2017
Ann Heberlein angrepet utenfor valglokalet av
venstreaktivist- ingen grep inn

9. september 2018
– Vi kan ikke fortsette på denne måten

24. mars 2017
Sparket samboeren mens hun lå nede

8. januar 2018
- Dette er muslimsk område

19. august 2009
Messenger

Facebook

Twitter

E-post

Pat Condell om ytringsfriheten i Europa

Mer...

11. november 2010

12 Kommentarer

1
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Logg inn

Individualisme vs kollektivisme:
Integreringens største hinder

t Tweet

 Anbefal 21

Beste først

f Del

2. april 2019
Våre store humanister - avkledd inn til
rasismens skitne underbukse

Bli med i diskusjonen ...

6. juli 2018
LOGG INN MED

Venstresiden har intet lært

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

23. november 2017

Navn

Kaos i Strasbourg da g jerningsmann åpnet ild

12. desember 2018
K_MD • for 11 timer siden

En kvinne i en varmluftsballong innså at hun var kommet ut av kurs.
Hun reduserte høyden, og så en mann nede på bakken. Hun gikk litt lenger ned og ropte til
mannen:
- "Unnskyld, kan du hjelpe meg? Jeg har avtalt et møte med en venn for en time siden, men jeg vet
ikke hvor jeg er..! "
Mannen svarte:
- "Du er 30 meter over havet, ved 55º 41'47 " nordlig bredde, og 10º 12'47" østlig lengde".
- "Du må være tekniker." svarte kvinnen.
- "Det er jeg," sa mannen, "men hvordan visste du det.?"
- "Vel," sa kvinnen, "alt du har sagt er teknisk korrekt, men jeg har ingen anelse om hva jeg skal
bruke det til. Faktum er at jeg fremdeles ikke vet hvor jeg er. Det eneste jeg har fått ut av det er at
jeg er ennå mer forsinket. "
les mer

98 △

▽ • Svar • Del ›
enell > K_MD • for 11 timer siden

Den er fin. På høy tid at den ble publisert.
Det var sosialdemokrat. Og legg merke til at koordinatene angir Danmark, like utenfor
Horsens.
19 △

▽ • Svar • Del ›

Spaceman_Spiff • for 12 timer siden

Hat grums og fascist... Høres ut som papegøyen til Eivind Trædal.
35 △

▽ • Svar • Del ›
Petter Tuvnes > Spaceman_Spiff • for 10 timer siden

Heller Trædal selv
22 △

▽ • Svar • Del ›
tomnico > Petter Tuvnes • for 7 timer siden

Er det ikke snakk om far og sønn?
2△

▽ • Svar • Del ›

Jean de Valette • for 13 timer siden

Til slutt tok de papegøyen å satte den ut på verandaen, så slapp de i tillegg ubetydelig støy..
24 △

▽ • Svar • Del ›
Fantastan > Jean de Valette • for 11 timer siden

Ja, det er den barnevennlige versjonen.
10 △

▽ • Svar • Del ›

enell • for 13 timer siden

Som salige Churchill påstås å skal ha sagt;
"Democracy is the worst form of government, except for all the others."
Eller mer presist, i The House of Commons, 11 November 1947:
"Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one
pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst
form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…"
17 △

▽ • Svar • Del ›
Otto > enell • for 10 timer siden

Ja ord kunstneren Churchill hadde mange fantastiske uttalelser om politikk. Spesielt ift.
kapitalisme vs sosialisme. Denne er kanskje en av de mest treffende:

⛺
les mer

11 △

▽ • Svar • Del ›

Emigrant • for 12 timer siden

Jeg hadde en papegøye som kunne si et ord..... «tulling». Det gikk i et. Hele døgnet.
Helt til «tullingen» ble tullete og åpnet buret og terrassedøren samtidig.....
Så hvis noen ser en papegøye som skriker «tulling, tulling, tulling» så er den ikke min!
15 △

▽ • Svar • Del ›

Ahrakeen • for 13 timer siden

Godt skrevet
13 △

▽ • Svar • Del ›

Leif Olsen • for 8 timer siden

Tror og håper det står en ny type politikere i kø for å smake på kaken Trump har vist vei til.
4△

▽ • Svar • Del ›
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– Mer til felles med muslimer enn kristne på
høyresiden
46 kommentarer • for 4 timer siden

Avatarkvinnelig imam i Sverige. Så dette som biskopen
føler hun har felles med muslimene …

KrF på stemmefiske vil åpne for halal-lån
Lars Hilmersen — Det er rørende å høre at denne

Avatarpolitikeren fra et 3% parti har slik omtanke for
muslimene. Jeg venter på at …



Støtt oss

Avatarfreds internett, åpenbart. Boikott Twitter,
facebook mfl som vi har gitt alt for mye makt.

To norsksomaliske søstre fra Bærum er
funnet i live i Syria

29 kommentarer • for 4 timer siden

d Legg Disqus til på din nettside

9 kommentarer • for en dag siden

Wingsoftime — Vi er på vei mot det himmelske

Sverre — Meg bekjent finnes der ikke en eneste

✉ Abonner

Twitter stengte kontoene til Kina-kritkere

49 kommentarer • for 6 timer siden

Per Ardua — Det er vel mer naturlig at de

Avatareventuelt reiser hjem til Somalia? De har da
ingenting i Norge gjøre etter at de har gitt …
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