
Se söta systern strålar som solen! Lennart ler. 
Söta systern slutar sekundärskolan, satsar – söker sång och steppskola. 
Snart söta systern samlar sina saker, skjutsas stora sydvästra sjöstaden. 
Söta systern sjunger, showar, steppar sköter strålkastare. Så sant, söta systern saknar 
sällskap! 
Söta systern sätter sökannons, ”Se hit, scenvan sötnos söker sällskap”. 
Snart svaren strida strömmar. 
Söta systern sorterar systematiskt svaren, synar sökanden: 
 
    * Snäll småbarnsfar söker sällskap – småbarn, så synd. 
    * Självsäker civilingenjör söker säker sex – sällan sickan! 
    * Sjövild sjöman söker sjöjungfru – sjöman, suck 
    * Levnadsglad Lundell-lyssnande livsnjutare – hmm… 
 
Söta systern stämmer sammankomst. Sippar saft, samtalar. 
Snart söta systern ser stjärnor, solen skiner – själsfrände! 
Lennart ler, lyssnar Lundell, livet leker – Livskamrat! 
Lennart lever liten lya. 
Snart systern ser sina saker, selekterar – sparas, slängas. 
Snart söta systern söker större sammanboende – Lennart letar lyxlya! 
 
Så småningom söta systern ser sin själsfrände, säger ”semester Skottland?” 
Lennart ler listigt, letar lämpligt läge… 
Semester, stora slott, storslaget, sagolikt! 
Söta systern ser sin Lennart. Lennart levererar livslång längtan: ”Leva lyckligt 
lagvigd?” 
Söta systern ser sin sambo, strålar – Solklart! 
Så skål söta systern, Lennart – Lev länge lyckliga! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Heleen och Thomas! 
 
Halloj Heleen! Todiloo Tomas! 

Hör historien hur herrskapet 
hamnade här. 
Tidig träff träningsklinik, tämligen 
tama träffar. 
Heleen har hyreshus, han husvill. 
Tomas telefonerar till 
träningsterapeuten. 
Hallå, hej – husvill? Husrum här 
hos Heleen. Hmm… 
Halvspännande herre. 
Toppen tycker Tomas, trivsam 
trea. Tillfälle till Tête à tête? 
Tête à tête tilltar. 
Tillsammans tas tåget till 
Tomtebo, tankestaden. 
Täppan trimmas, trivseln tilltar. 
Tomas tycker tvåsamhet toppen. 
Ta trånande Tomas tass. 
Hemliga Heleen hesiterar. Har 
helst handläggningstid 
hustruskapet. 

Tusan tycker trägne Tomas. 
Hesiterande Heleens hobbies hindrar hindersprövning. Hurtiga Heleen helgillar 
havsisar, 
heldagsturer, hälsobefrämjande hantelhävning, hästridning, halskotor, helbuteljer. 
Tredimensionella tomografier tröstar talangfulle Tomas. 
Trösten tar tid. Tomas tidspassning totalt tålamodsprövande. 
Tvisteämne. 
Tarvar träning. 
Holländska Heleen hemkär, hus handlas. 
Huset helrenoveras. Hagtornshäcken hyfsas. 
Heleen hänförd. 
Tomas tränar triceps, tävlar trälagg. 
Heleen hoppar högt, hojtar Heja! 
Tiden tilltagen, tio trettitre. 
Tarvar träning. 
Helen har huvudbry. 
Hymens hängslen hägrar. Helen helomvänder. Hemställer hingsten. 
Ha hustru. 
Tomas tycker tanken toppen. 
Tjillevippen 
Halleluja 


