'Nu falmer
skoven trindt om land
for d€t er alt hvad skoven kan
nir efteriret kommer
Nu falmer min bevidsthed med
og jeg kan se det finde sted
helt indtil naste sommer
For al natur er streng proces
fra Sahara til Tuse Nas
er den sin egen dommer'

'En

rose si jeg skyde
Den havde et gevar

blev en rosenhar

og de bod mensket trods
for de var hver og 6n
besat af had til os'
'Til

os som havde plukket

dem

og sat dem ned i vand
Til os som havde bukket dem
til redskab for Fru Mand'
'En

rose si jeg skyde
Den mejed'mensker ned
Og fuldt oprigtigt sa'e den
den gjorde det for fred'

'Vold renser luften
Vold skaber hygge
Vold giver stemning
og kort efter lykke'
'Vold skaber hygg.
Vold gir harmoni
Med Vold skal man bygg.
en Lovs inerti'
'Robinson

Crusoe
gik ud af sit husoe
Traf Robin Hood
og kobte lidt kroodt'
'Si skod de los
i hvid mands dos
Krudt er samlivets klister
for imperialister'
'Nir alle
kugler er skudt
og har brugt alt krudt
si er f@rstHistoriens
Rode Tr5.dbrudt'

E^ vw< ri (.5 \b\rq
q < dt* \"a,< \7vd
Ev rttx * ig f\,r.
,:

Den lod sig intet byde
De blev en rosenhar'
'De
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'Punktum

punktum
Komma streg:
Kontrakter med
en bolighaj'
'Punktum punktum
kolon lave
hver en dydig
skrankepave'
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'Solen er si rod, Mor
Solen er si blod, Mor
Sidder pi dit skod, Mor
Indtil du er dod, Mor'
'Pakke gaver ind

Pakke gaver ud
Alle gaver kommer
fra den Gode Gud
Sendesgennem IIIum
Magasin og Daell
jordiske depoter
for HojenLoftsSaell'

'Under dine Vingers Skygge
vil vor swimming-pool vi bygge
Under dine Vingers Skygge
vil vi franske boffer tygge'
'Til du vil hjemkalde os
vil vi kobe ind pi klods
N6l du siger 'Evig Hvile'
har vi brillestel fra Thiele
Vi har mobler fra lkea
vi har dakketoj fra Svea
vi har toj fra IVlagasin
vi har checks og coq au vin
Vi skal dvale i en rus
i et Himmelsk Varehus'
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,,Verden er si fuld'af lir
mellem drenge, mellem pi'r"
,,Verden er si fuld af dyd
Det er Herrens glade fryd"

,,Verden er si stor si s t o r
LasseLasselille"
,,Megetst@rreend du tror
Meget vild're dille"
,,Verden er si stor og gal
som en stc{afsindig hval"
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,,Verden er si. slidt og tret
af at vare regnebret"

,,Fra,en,grib-og_tilet resel
Fra.engeddetil'en v a s e l "
,,Verden er si fuld af sprit
Dette har jeg sandet tit"
,,Verden er si fuld af rog
Fuld af affald lort og mog"
,,Verden er si fuld af slid
hvert et sted til hver en tid"

l,Verden er si stor og strrk
Srtter Verdensur i vark"
,,Verden er si syg og sloj
Fuld af kemisk gift og rr.og"

,,Skont den nu og da er blid
er dog Verden fyldt med bid"
,,Der er mange skorpioner
rundt omkring i Verdens zoner"

,,Verden er si hdlt beredt
skont den synes lidt distrat"
,,Verden 9r si uoPlagt
Den kan ikke holde takt"

,,Verden rummer mange ting
Verden kender mangen art"
,,Verden er hdlt pingeling
hvis man ikke er for sart"

..tVerdener i fint humor
rer sig_somaldrig for"

,,Verden er alt hvad der sk6r
Alt hvad alle gar og sdr"
,,Verden er hvad alle sir
Verden var og er og blir"

r{en pf@teFsyrepr

,,Verden kender hvert er nor
over denne vide Jord"
,,Verden kender hver en knagt
i sin store menskeslagt"
,,Verden kender hver en unge
der har lrrt at strakke tunge"
,,Verden kender hver en pusling
Verden kender hver en usling"
,,Verden er si uopslid'lig
Verden er si h6lt ulid'lig"
,,Verden er si r@v-sympatisk
Elsker sig si vildt fanatisk"

,,Verden kender hver en stymper
Verden over dem sig krymper"
,,Verden kender hver en stodder
bag enhver af Verdens skodder"
,,Verden kender hver en sut
med sin flaske billig sprut"
,,Verden skuer hver en nar
bag hans stinkende cigar"

'rrV:erden er en femme, fatale

iom pltrdsli sigb'ifstpb-enhal' "

,,Verden skuer hvert et kvaj
som klodser i't med sin pagej"
,,Verden skuer hvert et fa
som snubler over egne knr"
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,,Verden hylder Verdensinden
Verden fylder efterhinden"
,,Verden tror pi Verdensorden
Mon den nogen sinde ni.r den? "
'Det'bare

-nllLtw
Denne
g@t e

Denn
gor e

en Verden af smerte
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rflerfs glft
ef til Fran

en Verden af sir
Det er bere sidan, det er de'
Det har var't det i mange ir'

Det'bare

'Det'

bare en Verden af angst

En Verden af paniske chok
En Verden af fanger og fangst
hvor begge er giet amok'

,,Verden kender paranoia
Kender Soya GoyaTroja"
,,Verden vdd alt om at gi amok
Den har osse s6t Van Gogh"

Hov-Hov
Sw:-ng I"cx,v
over Fures@ens vove

,,Verden fanges ind med lasso
af en type som Picasso"

Der er rr,Emgefarlige
krinkelkroge

,,Verden er en stor psykose
syn's den sov'nde Tomerose"
,,Verden er en fal gang snot
synes stakkels Askepot"

Der er rreget ondt
l4eget er beskidt
Meget l@ber nmdt
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er en regning

en dag er den betalt
Je>dt- I
en vejning
lNer
nen \Eegten viser galt
Vo ol,t-)
en konto
Wer
er ska,rt

hvis tal
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se tit

som blot

har rn:ndet haffd
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og tit

g8r det for
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