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   Tomas Svart, Tomas Svart, 
i plytet som en tomat.  (franskt uttal) 
Vid baren han står med slappa lår. Vill bli hemburen på en bår. 
Tomas Svart, Tomas Svart, 
har en humor som ingen förstår.   
 
Stackars Katrin, stackars Katrin, 
tog reda på skiten efter fyra svin. 
Hon tvätta all byk sen åkte hon på stryk i bilen som ägdes av hennes kusin. 
Stackars Katrin, stackars Katrin, 
ingen kallade henne förgyllande skrin. 
 
Katta-Lo, Katta-Lo,  
kunde twista må ni tro. 
Knäna ihop och vaderna ut, hon twistade hon till hon blev helt slut. 
Katta-Lo, Katta-Lo,  
i hennes famn fann ingen ro. 
 
Byggnads-Sten, Byggnad-Sten, 
satte sig i solen sken. 
Då regnet föll imagen höll. Detta var visst en medfödd gen. 
Byggnads-Sten, Byggnads-Sten, 
ingen kallade honom liten och klen. 
 
 
Bond-Yasmine, Bond-Yasmine, 
åt spickesill på blommigt porslin. 
Hemma gick hon naken från topp till tå om det nu var nåt att titta på!? 
Bond-Yasmine, Bond-Yasmine, 
en ungkarlsdröm som pimplade hostmedicin.  
 
 
Mamma Eleanor, mamma Eleanor, 
bar en peruk av eldrött hår. 
I den gröna lund, på egen torpargrund hon levde frisk och sund. 
Mamma Eleanor, mamma Eleanor, 
en gratispsykolog som allting förstår. 
 
 
Birger Båt, Birger Båt, 
kunde konsten att säga förlåt. 
Med blomsterkvast i valkig hand han skyndade sig iland. 
Birger Båt, Birger Båt,runt honom hördes en massa gråt. 
Kalle Kavat, Kalle Kavat, 
världens värste tennsoldat! 
Inget tenn till hjälm och bajonett! Kalle ställdes inför krigsrätt. 
Kalle Kavat, Kalle Kavat, 
bankades flat som en oblat.  

 



 
Bonusrim: 
    
Robert kamrat, Robert kamrat, 
beskylldes för att vara divalat. 
Glest mellan tänderna, närsynt som fan, kanske den ballaste killen i stan? 
Robert kamrat, Robert kamrat, 
den tappraste av tappra i ett grötfat.     
 
Kose-Jan, Kose-Jan, 
smorde in flickan med marzipan. 
Jan gav allt så jänta smalt. Så nu vill alla ha´n! 
Kose-Jan, Kose-Jan, 
en rumsren erotoman. 
 
Fru Musikant, Fru Musikant, 
tjänade en extra slant 
som servitris på ett café där det gavs en varieté. 
Fru Musikant, Fru Musikant, 
trumpetade i bakgrunden som en elefant. 
 
Connie Cart, Connie Cart, 
försvann åt något håll. Vart? 
Ingen har sett´ na sen igår. Ingen vet längre hur hon mår. 
Connie Cart, Connie Cart, 
fick cellskräck av alltför trånga kår. 
 
Gullan Sulfit, Gullan Sulfit, 
sa att jag ”lokte drit”. 
Ändå skrubbade jag bröst och lår och tvättade mitt hår. 
Gullan Sulfit, Gullan Sulfit, 
fick aldrig mer en invit. (Inte av mig i alla fall!) 
 
Ragnar Rock, Ragnar Rock, 
klämde en bärs five o´clock. 
Konstnärsbarn precis som far´n löpte han amok. 
Ragnar Rock, Ragnar Rock, 
att han skrev kärleksdikt kom som en chock! 
 
 
 
 
 
                                             
                                            


