
Ansökan: Radioapparat 360, ADSL Lokik, Efrens 2AB 

(Lexo AB) 

Dörren: Utdrag, 570 sidor, inbundet, oavbrutet, känslomässigt förtvinat 

Understryker att jag fungerar ordningsamt, har ett sinne för detaljer, samt att jag inte har några 
problem alls att handskas med stundtals monotona uppgifter. Då ni i dessa tider säkerligen får in 
en uppsjö av ansökningar hålla jag mig relativt kortfattad här och avslutar med att jag mycket 
gärna besvarar ytterligare frågor via mejl och telefon.  

Steroidgruppen röstade härmed enligt A4 med illustrationer att de i fortsättningen kommer 
behöva refereras till under namnet Steroidgrupperingen, det är det vi passerar, fast det är 
bara jag, fast det är bara du fast det är bara du och jag och yin 
Som yin och yang och WANG feta bokstäver 
Nu utgångspunkt original abduktionen  
Därefter en intilligande möjlighet  
Nu utgångspunkt original abduktionen  
Are you doing this simply because it’s possible  

Do you blame me 
Därefter en intilligande möjlighet  
Nu utgångspunkt original abduktionen  
Are you doing this simply because it’s possible  

Do you blame me 
Are you doing this simply because it’s possible  

Do you blame me 
Därefter en intilligande möjlighet  
Nu utgångspunkt original abduktionen  
Därefter en intilligande möjlighet  
(ADSL beauty and the beast precist känslomössigt så länge rosen är kvar komme han inte in och 
stör mej när jag är mitte uppe i detaljdokumenten HAribo 
Med ett sammandraget telefonnummer  
något om ett dessförinnan Malmös centralstation när man tänker på det 
Förrästen Corteho Dront vad hette han 
När man verkligen tänker på det men inte låter tankarna vara möjligheter även alla dessa gömmor 
och grottor och trevliga små ”kryp in”  
erbjud det så kallade moment 22 momentet eller på engelska ett så kallat catch 22 där 1: 
falafelbulle, eller de säljer t svirrar med falafel bulle på som ett tryck, 2, att en högstadieelev tas 
hand om av en björnfamilj för att det är ingenting som hjälper allt är förlorat hemmaundervisningen 
hjälpte inte, och därigenom att verkligen tänka på att Malmös centralstation har alla dessa 
spännande möjligheter och med natten som bakgrund vaka över ett samhälle där både du och jag 
förrymda gästa körsbär skelletväder både yin och yang (det gode och den onde) och WANg skapar 
Sb12 välbehag  
Nu känner jag att vi är på g igen  
Nu kör vi killar  
Nu kör vi så det ryker  
Vroom vrooom 
Sniff sniff 
Vrooooooooom ferrari guatare guattari 

ibland undgår du mig 
Att en kyss alltid är en kyss någon ger någon tar  
Än finns det ingen myndighet som kan hantera det ärendet  
Än finns det ingen som försöker sitt bästa  
Som ändå inte bara blir 
Lila 
himmelen är det värsta hudutslaget  



Den hamnar i en sökruta 
Allt förspills förtvinar harklar sig i total onödan ut och invänt retrovärtat utbränt smärtsamt 
oumbärlig skugga ett glömt minne av en genomskinlig skuggas siluett  
i sluttningen, det sitter en terrier som sköter om rikedomar på toppen, i sluttningen räcker jag mig 
förtvivlat efter “jaha vetemjöl men det var inte vetemjöl” tanken om att hunden inte lägger sig i 
Inte lägger sig i, sluttningen, elgitarren, inte lägger sig i hur jag väljer att prata om relation R58: 
För mycket sperma för lite sömn för ofta som du tittar bort 
Medan jag berättar att det är alla som är nyfikna på Gilbert i kväll 
Och via Hegels mästare slav modell etablera vem som är vem i relationen kompost och 
telefonfotografi 
Fryst spenat  
Knäckebröd  
Rakblad  


