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KLASSIKER

-Dammi Dammi, vet inte var vi är!

Nu klättrar han upp från 
sin underjordiska koja.

De börjar med att leka kuddkrig. Joels 
rum är helt fullproppat med en massa 
kuddar i alla möjliga färger. Calsån 
slänger en kudde rakt i ansiktet på Joel, 
så hårt att Joel trillar baklänges.
-Ha! Nu träffade jag dig, säger Calsån.

De går in i Joels hus för att 
hitta på något roligt att leka.

Det här morgonen vaknar 
Calsån i sin underjorden. Han 
visslar på sin signaturmelodi.

Bredvid luckan som leder ned till under-
jorden står det en stor jordhög. Det är 
all jord som Calsån grävde upp när han 
byggde kojan.

Idag ska Calsån åka och hälsa på Joel, 
så han sätter sig i sin bil.
-Sprutti Sprutti Bang Bang! låter 
bilen när den startar. Sedan far den 
iväg som en raket.

Joel står ute på gården 
när Calsån kommer fram.
-Tjena Joel, säger 
Calsån.
-Hejsan Calsån, säger 
Joel.

-Aj! får Joel 
fram, där han 
ligger under 
kudden.



Calsån dyker ned under 
alla kuddarna och göm-
mer sig.
-Ser du mig nu? frågar 
han.
-Nej, svarar Joel. Var är 
du någonstans?

Sedan hämtar de varsin leksakspistol för 
att leka skurkar.
-Nu skjuter jag dig, säger Calsån och 
avlossar ett skott mot Joel.
-Aaa jag dör! utbrister Joel när han blir 
träffad och faller mot marken. Men lite 
tystare tillägger han:
-På låtsas.

De turas om så att Joel får skjuta 
med pistolen också.
-Aaa jag dör! säger Calsån när 
han låtsas bli träffad.

När båda har fått dö så tycker Joel att det 
räcker.
-Nu tycker jag att vi slutar, säger han. Det 
tycker Calsån var en bra idé.

De har lekt länge nu, och börjar bli 
ganska trötta.
-Nu sticker jag hem, säger Calsån.

Calsån går till sin bil som står parkerad 
bredvid sandlådan.
-Hej då, säger Joel.
-Tja då, säger Calsån innan han sätter sig 
bakom ratten.

Bilen far iväg som ett skott.
Calsån kör hem, och kryper ner i sin under-
jorden för att gå och lägga sig.

Innan han somnar så gäspar han och 
skriker:
-BLÄ!


