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Wappuisia lyriikoita ulvottavaksi ja rää'yttäväksi
Eiffel 65: Blue

Yo listen up here's a story
About a little guy that lives in a blue world
And all day and all night and everything he sees
Is just blue
Like him inside and outside
Blue his house with a blue little window
And a blue Corvette
And everything is blue for him
And himself and everybody around
'Cause he ain't got nobody to listen

Kertsi:
I'm Blue da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da
ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da
ba dee da ba daa (x2)

I have a blue house with a blue window
Blue is the color of all that I wear
Blue are the streets and all the trees are too
I have a girlfriend and she is so blue
Blue are the people here that walk around
Blue like my Corvette, it's in and outside
Blue are the words I say and what I think
Blue are the feelings that live inside me

Kertsi (x2)

Inside and outside
Blue his house with a blue little window
And a blue Corvette
And everything is blue for him and himself
And everybody around
'Cause he ain't got nobody to listen

Kertsi (x2)

Bat & Ryyd ‐ Rapula

Kun eilen rapulassa herättiin
Ja tyhjät pullot pois kerättiin.
Eilen juotiin liikaa sahtia
Ja pantiin vanha nainen kahtia.

Kun sohvaa ryhdyttiin me kääntämään,
Alkoi Ryydin vatsaa vääntämään.
Juomat Ryydin päähän kalahti
Ja varpusparvi housuun valahti.

Rapula! (5x)

Kun Ryydin päätä alkoi jomottaa,
Kertoi Batman: häntä oksettaa.
On vessanpönttö muka tukossa
Ja ulko‐ovi vielä lukossa.

Nyt täytyy juosta suoraan navettaan.
Ei, mutta sitähän ei olekaan.
Se paloi viime yönä poroksi
Ja vanha lehmä muuttui horoksi.

Rapula! (5x)

Niin alkaa Ryydman sankoon sontimaan,
Sormen päällä ryhdyn onkimaan.
Kohta loppuu meiltä huumori,
Tilataanpas eläinlääkäri.

Kysyi lääkäri, kun soitin, puhelimessa:
"Miksi olet sinä tuollaisessa kunnossa?"
Sanoin: "Eihän tää oo muuta kuin rapula.
Ei voi muuta tehdä, kuin huutaa apuaa!"

Rapula!

Rapula! (4x)

Rapula! (5x)







Näin piirennät penistäsi – 3 helppoa askelta
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Ville "Dysposin" Kalliokoski



Kuva 1. Skrebat Kuva 2. Testikkelit

Kuva 3. Flenssi

Kuva 3. Temmi

Kuva 4. Dicu

Kuva 5. Slaikkari ennen
ja jälkeen piirrennyksen






