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af ’Rimerikker’.

De 150 pikante vers er betydeligt mere sexede end i de foregående fire bind,
men de allerfleste af ’fy-ordene’ er erstattet af mere kultiverede ord,
så læseren selv må gætte sig til de oprindelige. Et par eksempler: >

'Attributiv' >

En lille attributiv sidse /
Som mødte en aggressiv bisse /

Fik fyren dresseret /
Og dybt interesseret /

I en legesyg proaktiv - ‘hundehvalp’. /

'Boller i karry' >

En nybagt student som hed Harry /
Drog Afrika rundt på safari /
Han elsker krydderier /
Og mørklødede piger /

Som han ligger og - ‘fortæller eventyr’. /

'Den grimme ælling' >

Kong Harald i østjyske Jelling /
Gik i clinch med en vellystig kælling /

En rap lille gås /
Med en rap lille - ‘cykel’ /

Som fødte en grim lille ælling. / epub
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