
 ”Hjælp, hjælp!”                                        09.10.2014 

Råbte Mølle-datteren og samlede sine sidste kræfter i kampen mod tiden og håbløsheden.  

Da gik døren op og 7 små dværge kom ind. ”Kaldte du SKAT?”  

Ja! Svarede Mølle-datteren. Jeg er så forskrækkelig forslået for mønter og viden om IT og 

love og regler. Jeg mangler masser af hjælp, om jeg skal gøre arbejdet færdigt. 

Sig frem Mølle-datter. Hvor udi dine behov består… 

Jo, altså, ser du. Jeg kan ikke finde ud af at få alle computerens smukke, lysende farver 

gjort til CMYK-farver, så meducinen virker svingningsrigtig, når den læses i bogform! 

Er det bare dét, så skal vi nok klare den! Sagde Dværgen. 

Uha nej. Det står værre til end som så! Sagde Mølle-datteren. 

Lad høre…Sagde Dværgen, der stadig var venligt anlagt. 

Der skal skrives en bog over fra håndskrift til computerskrift. Der skal søges penge til 

videre forskning, bogudgivelse, laves CD-lydoptagelser til indlagte cd-er og til ophavsret 

mm.. Der skal søges om ophavsret til alverdens millioner ting og sange og… 

Halløjsa og liige et øjeblik….sagde Dværgen så og gik lidt mere bøs i samkvem med de 

andre dværge, der havde skyndt sig over i et hjørne af kammeret, for ej ret at skulle hjælpe 

til, hvis det kunne undgås. 

Hva´ NUUUH?!! råbte Mølle-datteren og var liige ved at gå op i limningen. 

Stille, så længe de kloge tænker! Svarede Dværgen tilbage. Men nu lød han ganske 

anderledes kort for hovedet end tidligere, og Mølle-datteren blev oprigtig nervøs ved 

tanken om ikke at kunne gennemføre sin opgave, fordi den krævede hjælp fra andre. 

Hvis der ikke er mere på tapetet, så er vi rede til at hjælpe. Sagde Dværgen, idet han kom 

nærmere. 

Der er skam også både billedomslag til bøgerne, der skal laves - og en kasse til bøgerne, 

der skal konstrueres og produceres og fjer, der skal samles og medlemmer, der skal bevise 



deres medleven og trykningen og den anden friere presse, der skal kontaktes til sidst, og 

distribution af det hele hylede Mølle-datteren og begyndte at græde en hel englesø af de 

tårer, der Perledryppede ned ad hendes kinder… 

Nu ikke så hvas, nu ikke så knibsk! Irettesatte Dværgen. Som Mølle-datter må du fatte 

pennen og skrive til dine medsammensvorne og anvise dem pc-siden og anmode om 

hjælp. Så ser vi, hvad vi for vor del kan gøre for at få sensationen ud i landet. 

Tak. Sagde Mølle-datteren ærbødigt. Men hvis du vidste, hvilket mare-ridt, det er, at skrive 

til de stærkeste heste, så ville du vide, at det kan gå så gruelig galt! De sparker, bider, 

snapper og vrinsker og vil ikke lade sig tæmme…Og så hylede Mølle-datteren videre over 

sin egen kvide, og englesøen blev større og større, indtil den nåede over mod dværgene i 

kammerets hjørne. 

NU er det Edermageme nok! Råbte alle dværgene i kor. Ku Maren ride, så Kumara osse! 

Lad os komme i gang!  

Ja! Sagde Mølle-datteren. Jeg kan også bedre lide den dybe brønd og det klare vand. Jeg er 

klar til at modtage hjælpen og hjælpe til. 

Snik, snak og visse, vasse – du må videre med Essensen, så klarer vi resten! 

Hvis det har således fat Dværg, da lad det ske således. Sagde Mølle-datteren, der endnu 

ikke var tabt bag af vognen, selvom toppen af tøsen var ved at være tom. 

Tomme tønder buldrer mest! Tænkte Dværgen tilbage ved sig selv og råbte til de andre: 

Kom så! Let´s make a new tomorrow, today! 

Og så kan det nok være, at jungletønderne kom i gang….. 

 Og så gik det over trismegistos-   og ditto …..!! 

 Flyv!   Sådan Børn!  

 



 Giv den gas, men intet til overmål!  

Fra Drøm 2004 - 2014  Til Virkelighed 

Fra dansk krukkeri  Til frihed  

 

Hørt i Ku-Lisen 

 Jeg har så bare en anden opfattelse, og den kan vel være ligeså god?! 

Change…..!? 

Raisingthera@raisingtherays.com      
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