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Saltat Atlas



Ko råmar:
Fånga dagen 
knega
dag nå fram 
år OK



Inte vred 
nu naturen död
alla fara
I natt Aniara falla död ner 
utan under, vet ni.



Yr 
redi rök 
IRA nöts ner. 
Utan era drömmar 
få de då fram mördare?
Naturen stönar i kör
i Derry.



Göd era drömmar
fånga dagen 
knega dag 
nå fram
mördare dög?



Arbeta med nattört e tröttande
Mat e bra



Viltkörv = rökt liv



Koka trött ål blött.
Ös ett tefat kanel i. 
(bom!)
In scones, pils, is å skölja ner Absolut kall. 
Efter galopp, arg å pank av å vakna på 
Grappolagret, fel, Laktulosbaren. 
Aj! Löksås i slipsen o CSN i mobilen! 
Akta, fett té, sött öl, blått örtakok!



Vila giva oral kraft! 
Å! Ponera gam i rena Sahara, blött? 
Nej. En TT-öl bara hasa ner i magar.
En OP åt far klar!
O aviga liv.



— O ja! Vissa pojkar var äkta män.
— Nä, matkära vrak!
— Jo, passiva, jo..



Surmorsan ammar fromt.
Åt mor frammanas romrus.



Kräv:
Nog rom i téet,
i morgon värk!



Amor i Roma:



— Ave!
     (ludna, kåta, vilda vrål; animerad livrem;   
      stönar äkta..)
— Rappa dem nu, mina tu!
— Ta tutan i mun! 
— Med apparat, kära, nöts mer/vildare mina lår. 
— Vad livat! Å, kan du.. leva?



Under våta o goa taj-natten, 
manar då era drömmar fram mördare? 
Å dra namnet Tanja-Tao goa tå-vred nu?



— Å du då? Neg usle kräket i lång ull-anorak.
— Aron Al, lugn å lite kär, kelsugen, å du då?



Var kåt sen nyår.
Å, ynnest!
Å, krav.



Var kåt sen nyår.
Av ännu mera “love” vore Ines i stort sett öm, 
inte död, i vår alkov. 
O, den ystra brud är tagen.
Kom i kimono,
kela tafatt i hosor,
pöka i payamas sa Maya-Pia.
Köp ros o hitta fatal ekonomi, Kim o knega. 
Träd ur bart.
Syn e dov, oklar, å vid ödet ni möttes 
trots isen i er.
O ve! Volare! Mun, nävar å ynnest..
å krav.



Vi lakas ur o er tid mäts. 
Den nu moget timida sa: 
Frugal massage till lyfta tuttar, 
ritsal, latex, UV-lampor.. 
Alla kalla rop mal.
Vuxet? 
Alla stirrat, tutat,
“Fyll lite gas”, “samlag”.
Urfasad i mitt ego, mun nedstämd i treo-rus 
aka liv.



Res er!



Nivå ett: Té å vin



Nivå tu: Lut å vin



Tre: Baka makabert



Nia: Park, sova, öl, sil, bli slö av o skrapa in.



Res er gard! 
Stelna i kork å få krok i anletsdrag?
Res er!



Res er gard, stelna i kork å fånga dem, sa ni. 
På rad nu Hoki summit ström i kranar. 
Anarki, mörtstim, musik o hundar. 
Å, pinas med agn å få krok i anletsdrag.
Res er!



Rafs rafs..
Oh tänk att i sopor rota, 
gå på dekis, le, hava helsike.
Då, på gator rop o sitta knät 
hos fars far.



Res! 
Inre resan nu unnas er.
Er ni ser.



Resan? 
Nu teg ni.
Inget unnas er.



Styr å ryt! (s)

Mera marknad nu, undan kramare! (m)

Vräk av adel i leda. Va kär! (v)

VAL (e du nu del av!)



Ha vi flatnat?
Teatern Akten ger imorron:
“Ni V-kvinnor” 
Rom i regnet kan reta ett antal.
(fi) (v) (ah?)



— Tja redo?
— Tjena, få’ la kolla vallokal. Å fan? Ej to de rajt!



Körde man kärnenergin 
i grenen 
räkna med rök



O 
Ge åt svag
Avstå ego
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