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Ack-ord, man väl säga får
när musiken blir för svår
Blazonering, det är vetenskapen
om färg och form på ädla vapen
Cykla sträckan går väl bra
om man mången prick vill ha
Doktor Bomb, ej dum i taxin
kör dig snabbt till flaxiflaxin
En broöppning kan bussen stoppa
stanna - eller våga hoppa!
Från ena kyrkan till den andra
kan man här på leden vandra
Grilla korv eller chateaubriand
på trevlig lunchplats invid strand
Hårt mot hårt är ej det rätta
färg mot färg får man ej sätta
I vävstolen, där är det bra
att ögonen på tuskaft ha
Jägarn många bössor har
men ej fler än veckans dar
Kulor o raketmissiler
far fram o bak som projektiler
Laplace vi skriver utan x
Fourier är mer komplex
Mac, han var en egen sälle
Kontrade med rutor iställe
Nätet får du ej besöka
för att lagets kunskap öka
Om du tänkt att färjkarln muta
gör det då med rätt valuta
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Psalmsång är ett Herrans läte
fromt den stiger från vart säte
Quantum satis smakar äckligt
om man fått nog och fullt tillräckligt
Rita uti Beatles visa
borde kanske hetat Lisa
Surikater och genetter
är de kattdjur eller getter?
Tvärtjock ligger hantverksiden
ty nu stundar sömmartiden
Utan tvivel blir man klok
med bussen full av mången bok
Vi lämnar kvadratiskt ideal
och ökar kartans areal
Wolfram är en rätt tung sten
krossar fotens alla ben
X och )( får ni göra
men samma väg ej åter köra
Yodas öron ser man även
på den lilla ökenräven
Zebrarandig akterspegel
har en Junko ej i regel
Åker ni mot Arkösund
kör ni rätt en liten stund
Äta mat från liten burk
tycker många smakar urk
Ökar ni på väg mot mål
blir plockblanketten full av hål

