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Rader tre ger tre dar

Pallisar äras illa!
/P

Värna frisinne,
vägra vapen, epa-varg!
Även ni, Sir Fan-räv.

5

Rut, tid rusar.
Du, nu dras ur.
Ditt ur.

Le!
Hav tillit!
Va hel!
Pussel ur livet:
Evil rules
Sup!

Se
dator tuggade,
dagg utrotades!
O, jämte vi låg.
Neråt åren gå.
Livet mä, jo.

Ut!
Sa Björn,
röj bastu!

6

Sur kabel
Gnidit uti Dingle
Bakrus

Er rävnäsa tjatar:
Ansvar, krav..
Snara tajtas än värre!

7

Het kultur (krutlukt, eh?)

Ge något, Tomte!
Kapital e frö, förfelat i paket.
Mottog å neg.

Snart Irak enas
Sämre Gud duger
Mässan ekar i trans
8

Vilotid
Smördrama
Mardrömsdito
Liv

Trots Ines ölvärk,
smart att sno konst;
ta trams - kräv lösen, i stort.
9

Tuta! Gör ut, Ulysses! Tag över ön i morgon.
– Nog ro min ö. Rev ögat? Ses!
– Syl ut ur ögat, ut!
Tär Gogol - lev, Antigone!
De hade bleknat å den vane bröt.
Karatebrak i teatern reta
etikarbetaraktör (ben av nedåt ankel).
Beda Hedén _o Git Navel log _o grät.

Surt, Teater-tivolit, synd.
Ny stil o_ vi tre ta ett rus!

Mr Man Ray.
Brev över din tröskel räknades.
Gott om dem att ta med.
Mottog sedan kärleksört.
Ni drev över byarna Mr M.

Set real, not fairytale.
PS: Arbete, bra spelat!
Yr i afton, Laertes?

Med tomat
sakta
vi livat kasta
mot dem.

10’1

Ni ger regin.

I! Se opp!
Putsa minen, ni.
Magin mynnar av ett ö-minne, Kim!
I mimiken ni mötte varann,
ymniga minnen i mast upp.
Poesi.
11

Kök

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

Vilks en nedra tik satte dit,
å nå’t i detta skitar dennes kliv!

– Ä, Nadine, kan ni mala
salamin naken idá?
– Nä.

Värre virre,
t-röd, råg, räksallad,
alla skärgård-örter
river räv.

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

12’1

13’1

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

Gerard, öm amma, skrev ner ”ölrap”
i parlören ”Verksamma mödrar e. g.”

14’1

15’1

Änglamark!
Kram / Al G (Nä?)
– 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?

O,
gravad ål i
låda var go!

Rå is
(ej läsk)
säljes i år.

Data,
mata dig!
Ren energi,
data matad.

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

Yo, bryt!
Rotmos e som tortyr, boy.

16’1

Nöjsam, rar å fin arab i natt i TV. Titta ni bara, ni får. (Arma sjön)

– Kol är godis! Å vilka vinner
utan naturen? Ni va?
– Kliv åsido!
– Gräl?
– Ok.

Kör inte, vet ni. Rök!
17’1

Åsar av el!
Liv i nytta ville ditt egna mega-gnet ge!
Svanen nu vår. Ej lade man ned arbetet!
Oh, Er agg yr! Tellus-värk ned, mor.
Utsläpp ökat? Sett ful natur?
Äh, lev av sol, OK energi, le gott!
Om nån inte vred ä? Vem syns avig?
De med kolos i? Statsorden går isär.
Gore inser å tramsar ej, larmar fram,
raljera smart.
Å, res ni er ogräs i råg!
Nedrostats i sol?
Ok, de’ medgivas.
Nys me’ väder vet ni.
Nån mottog el i gren.
E kol o_ svavel här utan luft?
Testa, köp päls, tur om den krävs
(ull e tryggare). Hotet e “bra”.
Denna medalj e rå,
vunnen av segt engagemang,
ett idel livat. Ty ni ville vara så.
18’1

– En sne-step? Så tunga trålare, å på fel latitud.
Anmäl nån dåre, ge råd. Nån lämnad uti tall e!
– Få på era lår tag nu, tåspetsen sné!

Markrot

storkram

Ross _o Korak samtalar än,
nära latmaskar o_ kossor.

Le bon Nobel
19’1

Ruta er, kreatur!

– Å se så sunt, Nemi, dessa blå töms i o_ genererar ansvar.
– Krav? Snarare ren egoism. Ö tål bas-sediment nu, så.. Se så.

nakna ankan

lidokor-krokodil

sumo-mus

noje-lejon

0 ozone - no zoo!
20’2

olaga lo

Yrkesliv!
Vilse? Kry?

såg-gås

regi-tiger

Nisse R drar dressin.

År 74
Katla
totaldöd ödla
totalt AK47-rå!

22

Olga Rabala bara glo.

 Rosa Frö gör fasor.

Andrés ser DNA.

Olle Cari lira cello.

Karl la hall rak.

23’2

Sara Raps sparar as.		

Nina Kallur krulla kanin.

Vilgot Död tog liv.

– Mari, den sa gong o_ filibom!
– Reparera permobil i fog, noga. Sned i ram.

Räf som ta sopor - paparazzi.
På lönedan kram å på marknaden
öl- å pizzarap, apropos atmosfär!
24’2

25’2

Semestra, vart?
Se mes!

Vilt mot inre domedagen
knegade modern
i tomt liv.

Arbetssökande Edna kösste bra!
26’2

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

Turist, Sir?
Ut!
27’2

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

Snart i Mosås,
såsom i trans.

Mojes resa dit?
Å, it’s en massa glosor _o solgass.
Amnesti åt Ida;
ser sej om!

– Aj, avgår nästa månad, ert tåg, va?
– Gå!
– Tjenare, tro Pelé teleportera?
Nej, tåg avgått redan.
– Å, Mats. Än råg vaja.

28’2

– Åstol, naturö förutan lots!
–Å

29’2

Hospitala tips (Oh)

Ja, min stins, ni få palindrom-ord.
Ni la på fin snits, ni!
/ Maj

Tuta, res reverserat ut!
30’3

– Syster Åse, låt ordna tiden, kräv dem alla på stålar.
– Bet i läppar!
– Ta nu mun-atrapp.
– Ä lite..
– Bra, låt så! Palla med värk ned i tandrot å lé! Såret sys.

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

Syster K, Sid råflår vad.
Uj! Ljuda vrål!
Får diskret sys.

31’3

Var ä hundlik? Svara!
Las i salar.
Avskild nu, härav.

– Å, så redi taksirén e, vart ni
stum Simone? Gin?
– Ett antal är total-ekivoka bak,
_o vi kelat _o trälat natten igenom,
i smuts.
– Intraveneriska tider å så.

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!

32’3

O! Nu va’ ni from!
Oy, något rasats.
Tänk att i tid ni halat alla dem, Rut, ur kemisal!
Klas, i mé krut, ur med alla, tala hindi!
Titta, knät stasar!
Tog ånyo morfin av Uno.

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

33

Å panik! Sambaherre pussar en idrottartyp!
Så, Dr Oskel, räkna på sanering i tår å hår å..
Tig ni! Rena såpan. Kärleksord å spytratt ordineras!
Super-rehab-maskina på.

– Rå i tån, i knät mör, ögat ok, kota göröm!
– Tänk inåt i år!

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.
34’3

35’3

Sex o
_ samliv
(Vilmas oxes)

Ane nedkom.
Oskiljaktiga tu
nu tagit kaj, liksom.
Ok, den ena.
Dom e så fina, han _o hon. Å, i denna hammok..
Var enade som i lim _o sedan?
Er avkomma; han ned i ån o_ hon (aha) Ni få se..
mod!

36’3

37’3

Poh, illa att se Barbara. Bära släp värre. Kyrkan kokar, brak _o
knak. Ryker rävpälsar? Ä, bara bra.. Best, ta allihop!

Neka ni? Paret i koret rös.
Kel, räkor o_ kärleksörter.
Ok, i terapi, naken.

Obs! Lina låtsas tåla Nils-Bo.

38’3

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

Ute vår!
Låret är (Uj) dun!
Nä, nä men Egil då!
Va’re brut.. samlag?
Eld i puckar mé lem rak,
Cupid legal. Masturbera vådligen!
E män ännu djur?
Äter ål rå, vet’u!

Råsaknar kåta händer i våta, vilda vännen.
Nä, vad livat! Å, vi red..
Nä, hat å kranka sår
39’3

– 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!

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

– Kom! Sa Grodan
(nu unnad orgasm).
– OK!

HBT-BH?

40’4

Rus, frimod o
_ sodomi!
RFSU(r)

41’4

Dan A anad?

Låt svara, gam!
Därbak, Sir?
Uj, din satkuf!
Ta Göran..
Män: Energin
i grenen!
(Ämnar ögat
fuktas?)
Ni djuriska brädmagar av stål!

Hon e sårad, arg å ni ville få tankrum _o tid.
Strosa ni mot Kil, Per-Ols.
Nä, känslor e plikt o_ mina sorts dito murknat, å fel.
Liv i några dar.. å sen?
Oh..

42’4

43’4

Kel o
_ tro.
PS: Sport o
_ lek!

I trav
kvart i tre,
Borås + regn är kiv-ämnen.
Gav opp.. _o vagnen mä..
Vi kränger så, Robert,
i trav
kvart i.

Ja ja ja, plums i vak ska vi, smulpaj, aj aj!

Tulipan-Eros orena pil ut.

44

– Otto, log ni?
– Bingolotto!
45’4

Kropp - ork?

– ..å dojan var ut _o in, sega sulor. Ack.
– Carol (USA), ges ni otur av ‘na?
– Jo då!

Ni e veteran ni, vet ni. Inte vinnare.
Teve in.

46’4

– Aloe Vera, syrran! E min hud nu ren?
Ett antal eksem mötte vilt rop i port. Livet tömmes..
– Kelat?
– Natten e rund!
– Uh, ni menar rysare?
– Ve Ola.
47’4

Media - Va i dem

Se så naknare lida. Brukar gå “nude”.
Du, några kurbad i leran kan åses.

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?
Pytteverk.
Silikon i pad i låren.
_o le med anlet!
Stelnade meloner å lida pin,
_o kil i skrevet, typ.

48’4

– Oja, vi va slöare! Men Nanne, köp oss öl!
– Idol e melodilös sopöken!
– Nanne, mera öl sa vi va?
– Jo.

49’4

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.

– Å pass upp! Säg “Tulo’s”, bara le. (Hon _o Göran kilar absolut,
gatan närbelägen e..)
– Ni då?
– Då din ene gäle bränna, tag Tulo’s bara! Liknar ögon _o helar
absolut.
– Gäsp, pussa på..
50’5

YouTube-debut, uoy!

51’5

Mode - Se dom

Nu få ni saga med omslagsfoto, Tofsgals modemagasin å fun!
Du har bra bak inom mode. Ge dom, Monika, bar, bra hud!
Modeller av kanel, len akvarell e dom!
Surt i City: Lort-kel e mode. Ge dom elektrolyt i citrus!

Du vilar, å vrålsmala dö för bröföda, lamslår våra liv
/ UD

52’5

Prel. lägre nivå..
å viner gäller.
/P

Swenne Magniröf var öm.
Motad?
Nä, dörra bred nu, märk, trög idag.
Avträdet e där. Tvaga dig! Örtkräm under bar röd ända.
T _o m mör avföring.
A’men news?!

I gren energin e;
Ert dass + er präst = saltomortal
Lät ställa tro mot last!
Särpressad treenig ren energi.

53’5

O, jag onda karl rakad noga, jo.

Partytrap

Vild i vatten - en etta vid liv.

– Aj, mor! Far e mera from.
– Ja.

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!

SS Alkaida, hi!
Jihad, i A-klass.
54’5

55

Repyta: Vissa passiva typer

Py, ta inge skit! Eru svag, av sur etik? Seg nia, typ.
Leva tusan i pool, o
_ solo, o_ pinas utav el.
Mono-hemale kela mé honom!

Mono-hemale
Knarkar utan kalsonger
Trotsar alkotest
_ klara stort regn
E JetSet o
_o slak “naturakran”
Kela mé honom!

Deborah har 0 bed.
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.
56’5

57’5

Drogord

Tjo! Heffaklamp
mal kaffehojt.

– Nyskördat, så under junimåne kan ni få se Sune,
min ene son, tös. Kom! Ok, sötnosen, e ni mé nu?
– Se så fin, naken å min, uj!
– Red nu åstad, röksyn!
58’5

59’5

Död

Kolla fönstret! Numera kör Kovalsky spårvagn in.
Drogade Hasse dealar “E”. Bil-Gordon e körklar, e ni mé?
(Tiltad ny fjolla på pall.) Oj! Fyndat lite mineralkröken
_ drogliberala e dessa.. He!) Dagordning av rå psykslav.
(o
O krökare, muntert snöfall! Ok?
Räddar er apotek i din anabolövade proteinräd i affär?
Typ sak samma, mamma, ska spy!
Träffa i.. där ni e.. torped av öl o
_ banan i diket,
oparerad,
där.
Mor va knarkare
men e mera krank av rom.

– 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

– Här e virre, Monika, sak inom er river.
– Äh
60’6

61’6

Du Gud

– Moses drog nit, nån avled!
– Av vad?
– Elva nånting.. Ord ses om.
Å.. (dunk) elva rapp.
Utlevande mamma med navel tuppar av.
Lek nu då!

Klarögd?
Av röd klo folk dör.
Vad göra?
/ L.K.
62’6

Då Noa kör ark: Åska, stor ånger, regn å rotsaksåkrar öka!
O, nåd!
63’6

Su seja: “Tor, Oden, Kåre, Mimer! Åk ned o
_ rota Jesus.”

Du Gud, res neråt! Marklivet e hårdare!
Vit o_ monetär, gudatro borta, du grät.
En omotiverad råhet, evil.
Kram!
Tåren ser du, Gud.
Flane-Mats är präst.
Amen.
/ Alf

64’6

Dop i iPod

65’6

Ton e ton o not e not
_
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Siv, mitt i hårsalong gnolas rå hit timvis!
Sune Genus

66

Anita Latina Tora Tarot

Vilma Samliv Yngve Vevgny

67’6

Greger G

Bo Lob

Tutar dävet.. så min not
å ton ni måste vädrat ut.

Greger G
Greger G renad e
såg oss o_ de’ mojna’
Bad: Inga gåvor, beröm o_ sånt el..
..å målet nås om Örebro
våga gnida banjo med oss
o_ gå sedan.
Er Greger G
– Reed! Lås in gitarr!
– A? Tig! Ni sålde er.

68’6

69’6

Lena Kallur rulla kanel

Alva Kavla

Lena Kallur rulla kanel
Uno Brato botar Bo, nu.
Ola Tortu utrota lo.
Anna Pia galna ko kan laga i panna.
Lena Kallur rulla kanel,
Lena Kallur rulla kanel.
Anna Pia galna ko kan laga i panna.
Ture Genus Sune ger ut.
Ante Ratkis siktar Etna.
Ture Genus Sune ger ut.
Anna Pia galna ko kan laga i panna.
Lena Kallur rulla kanel,
Lena Kallur rulla kanel.
Anna Pia galna ko kan laga i panna.
Ola Tortu utrota lo.
Uno Brato botar Bo, nu.

70’7

71’7

Tår? Gråt!

72’7

Melkor Kroklem

73’7

Tår? Gråt!
Tår?
Gråt tår, gråt.
I alla få av ert inre röras.
I visor dör inte vår åtrå,
så..
Åhå.. het öm not
faztna lite lagom
_o galet
i Lantz´ aftonmöte
..hå hå
Å.. sår, tår å.. Vet ni?
Röd ros i visa rör er.
Ni treva å falla, i tår.
Gråt tår,
gråt.

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!

74’7

75’7

Dissa marknaden!
Öla i sol o
_ sia lönedan.
Kramas!
/ Sid

76’7

Kuul!

..e skitpotent!

/ K Luuk

/ netoptik.se

Ok..

Tin i volm:

I’m lovin’ it!

/ Abako
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