
Genom irhundraden har det svenska folket, genom piffiga

och sedelirande talesitt, uppfostrats till "goda" medborgare.

Egna empriska fdrsdk har dock tvingat oss att inse att alla dessa kAcka deviser bara Ar l6gner!

Frigan som alla nu stiller ?ir givetvis: -Varf)r?

1-'a, friga inte oss. Friga nigon annan, din d6hok!

-Brott liinar sej inte!

En absolut ltign (kanske den stdrsta av alla?) Att fiffla i stort som smeft, :ir ett meste ltir att 6verleva i

den brutala vardagen. Ar du klantig nog att Aka fast kan ocksA det vara en god affiir, gratis kost och logi

att se fram emot en tid fram<iver!

-En figel i handen ir biittre in tio i skogen!

Jo, pyftsan! Hur skulle det gl ftirjegama di, minho? Inte ett enda liten pippi att skjuta ihjal!

-Den som gapar 6ver mycket, mister ofta hela stycket!

Skitsnack! Ska man IE nAgot overhuwdtaget miste man brika! Se bara pi gamlingama som ligger i de

riverfulla sjukhuskorridorema. Ar dom uppe och skriker och hiirjar? Och {Er dom oxfil6 till middag?

Ni, just detl

-Litcn tuva velter ofta stort lass!

Det handlar inte om en liten futtig tuva, utan om felaktig lastning eller andra tekniska mankemang! Liis

haverikommisionens rapporter. Hur manga flygplan har stdrtat p.E.a. en tuva2 Berodde mAhinda
'Ijerncbyl pL en llten tuva?

-Lite skrubbsir har ingen diitt av!

Jassi, inte det? I{<ir hur bamen skiker niir de cyklar omkull! Risken iir dverhingande att nigon rabiat-

psykopatisk pensionir strlper ungen bara fdr att kunna lyssna pi "Allsang frin Skansen" i lugn och ro!

-Upp som en sol - ned som en pannkaka!

Och vad iir det f<ir fel p5' pannkakor? Alla svenska bam iir uppliidda pA denna platta delikatess. Och nu

skall de dvertygas att de svenska bammagamas gnrndsten ir...farlig?...syndig?... ond?

Pannkakor it folket!

-Alla viigar biir till Rom!

Lii oss seja si hir: Varje ging vi har kdrt vilse i "slussen-maskineriet" i Stockholm (och det er inte

EN ging...) inte fan har vi dA hamnat i Rom!

Snarare Stadsgirden, Sdder Milarstrand eller ofrivilligt tillbaka till utgengspunkten.

-Man liir si liinge man lever

Varfdr g<ir man diL om samma misstag om och om igen, om man nu liir sig?

Man kan t ex ata godis tills man niistan kiiks och di har man left sig att man inte skall 5ta si mycket?

Men sen di? Bara nigra dagar senare kan man sitta der igen och proppa i sig!

-Den som viintar pi nigot gott viintar aldrig fiir liinge

Om man gir och {crr dA? Har man di inte viintat lite fdr lenge si siig? Eller om nigon annan snor den

sista pilsnem mitt framfiir <igonen pl en, di har man ju ocka ventat lite ftir liinge.

Ta fcjr er goft folk, annars liir ni {a sifia dar och venh!!!
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PROGRAIVI
Kakniistornet
Mrirka Kroken 2B-3o

Frihetens Port Buss 69 fr Kakn:is tz.Sz alt 13.09 t Manilla

Skippers Inn
Biskopsvlgen 7

FARJA
OBS! Enda turen t Fjiiderholmarna' si kom i tid!

Matmagasinet
Stora Fjlderholmen

Fjflderholmarnas Krog
Stora Fjiiderholmen

Riikeriet
Stora Fjdderholmen

FARJA
FZirjan glr till Slussen en g&ng i timmen pfl halvslaget,
si det 6r ingen katastrofom du missar den hdr turen.

Patricia
Stadsgirdskajen 152

GustavAf Klint
Stadsgirdskajen 1S3

Ankarhaket
Sridet Mdlarstrand, Kajplats 16

Rygerfiord
Scider Mdlarstrand, Kajplats rz

Riida Bfiten
Scider Milarstrand, Kajplats 6

FIyt
Kornhamnstorg

SLIIT for idag!!!

Akvarium, Spiritum, Sat
Tiltiiggning fiir fiirjoma


