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Trots Ines ölvärk, 
smart att sno konst; 
ta trams - kräv lösen, i stort.

Het kultur (krutlukt, eh?)

Vilks en nedra tik satte dit, 
å nå´t i detta skitar dennes kliv!

Med tomat 
sakta 
vi livat kasta 
mot dem.
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Kök

– Häll i tapas, typ ravioli, karel-fläsk, snaps o spansk säl, 
flera kilo i var pyts. 
– Apa till? 
– Äh..

Vilotid
Smördrama
Mardrömsdito
Liv

– Allin, Egil! Mätta mini-mat?
– Tämligen illa.

Var krass i din mat: Raps 
Aspartam ni dissar!
/ Krav

– Ä, Nadine, kan ni mala 
salamin naken idá?
– Nä.
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– Agn in i mun? Nä tvi!
–  Tag en låda kokt ägg, öl 
går utmärkt, röd örtkräm, 
tur å glögg. Ät kokad ål. 
Negativt ännu, min Inga?

– Inte va´re mat?
– Lassomos, salta mera vet ni!

Änglamark!  Kram / Al G   (Nä?)

0 ozone - no zoo!
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Kör inte, vet ni. Rök!

År 74 
Katla 
totaldöd ödla
totalt AK47-rå! 

Yrkesliv! Vilse? Kry?

Nisse R drar dressin.                 Olle Cari lira cello.

Olga Rabala bara glo.    Andrés ser DNA. 8 9



Sara Raps sparar as.          Karl la hall rak. 

Nina Kallur krulla kanin.  Vilgot Död tog liv.

– Mari, den sa gong o filibom!
– Reparera permobil i fog, noga. 
Sned i ram.
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Dissa marknaden!
Öla i sol o sia lönedan.
Kramas! 
/ Sid



– Åstol, naturö förutan lots!
– Å

Semestra, vart? 
Se mes!

Sol oho! Klar utedag!
Nåt lät som en kos mu, 
borta matro bums.
Ok, Nemos tält ångade.
(Tur, alkohol-os!) 

Mot U.S. 
Se droppis, ålbad å lik i låda.
Blåsippor dessutom.

Snart i Mosås, 
såsom i trans. Turist, Sir? 

Ut!
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Syster Åse, låt ordna tandrot å lé! Såret sys.

Hospitala tips (Oh)

– Du har en i, Dr Olle, domnad å svag.
– O, nog av sådan modell, ordinera hud.

Liksex?  Inte hunne ja´ o fina fru Trä heller. 
Utan å pudras om nos slog Ok´s läkare till:
Lite rak älskog, Olsson?  Mosar du på naturelle här, 
turfan, i foajén?  Nu het?  Nix, Eskil!

– Rå i tån, i knät mör, ögat ok, kota göröm!
– Tänk inåt i år!
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Seg-trög!
Läk nu då, sa Gregor, det ni rör värka så!
Droger ges..
Se, Gregor dåsa.
Kräv: Rör inte droger, gas å dunk!
Älgört ges

Ni vet! Ni som rör denna 
mogna morot; 
Turban kan släppa magknip. 
Värre värk kräver rävpink, 
gam, appäls, nakna bruttor o 
mango. 
Man nedrör mos, inte vin.

Sex o samliv 
(Vilmas oxes)

När yngre syrran garnera lår, tå, panna å det ila lite, 
då Anna på trålaren Ragnar ryser.  Gnyr än..

Råsaknar kåta händer i våta, vilda vännen.
Nä, vad livat! Å, vi red.. Nä, hat å kranka sår..
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Poh, illa att se Barbara. Bära släp värre. Kyrkan kokar, 
brak o knak. Ryker rävpälsar? Ä, bara bra.. 
Best, ta allihop!

– Å, såg ni Niki, bara bi/trans!
Se sån ros! O, han e lik sig, o Loke, ekologisk i lena 
hosor. 
Nå, ses snart?  
– I bara bikinin?
– Gå så!

Obs! Lina låtsas tåla Nils-Bo.

HBT-BH?

18,1 19,1



– Oj oj, en rak en! Wanna go, Loke Nygren?
– Er gynekolog, Anna W, nekar.
– Nej!
– O, jo.

Rus, frimod o sodomi!
RFSU(r)

Ni vet, 
i liv- o godsakslätta naturen ni finner ro. Parabol e fel 
o bara porren ni finner. Utan att älskas dogo vi.
Lite vin?

Media - Va’ i dem
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Pytteverk.
Silikon i pad i låren.
o le med anlet! 
Stelnade meloner å lida pin, 
o kil i skrevet, typ.

Du har bra bak inom mode. Ge dom, Monika, 
bar, bra hud!

Rå, i vit keps, reportern e på våpen. 
Retroperspektiv i år.

Möt livet i lek nu, 
blöt fylla i demokratstil, 
slitstark o medial. 
Lyft ölbunke lite, 
vilt öm.
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O, jag onda karl!  
Rakad noga?  Jo. 

Vild i vatten - 
en etta vid liv.

– Aj, mor! Far e mera 
from.
– Ja.

SS Alkaida, hi!  Jihad, i A-klass.

Partytrap

Neu Q! sa Gigi. Det e bare å vink, näsa o mun rena sir, 
gamla anor. Öva att ta av örona, Alma. Grisa ner nu, Moa! 
Sänk nivåera, bete dig i gasquen!

24,2 25,2



Nam, nam!
Ta bara bort all avel- o pussy-magi.
Kör vilt! Ta någon o gå.
Nattliv! Rökiga mys!
Sup o lev alla!
Tro bara Batman, man.

Död

Klarögd?
Av röd klo folk dör.
Vad göra?
/ L.K.

Va? Rapp, utlevande mamma med navel tuppar av!
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– Vi hunno i tid, dass avlyssnats.
– Nog ångest o gå nu, det e döden som urkramar, 
krum o sned, ödet.
– E du något seg, någonstans?
– Sylvass addition! Nu H.I.V

Du Gud

– Moses drog nit, nån avled!
– Av vad?
– Elva nånting.. Ord ses om.

Snart Irak enas
Sämre Gud duger
Mässan ekar i trans

Dop i iPod
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Ordro
  Visa ord roa Siv.

 Nog elaka ord roa Kal-Egon.

Oklara ord roar alko.

Era smarta ord roa tramsare.

Maj-livliga ord roa Gil-Viljam

Se mera? Fräna ord roa när far e mes.

..å såna dåli´a ord roa i lådan å så..

Sobra ord roar Bo S.

Nära ord roar än!
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