ABC

Rattmuffarnas Rebusrally våren 2011
Ska ej lämnas in

Rallyts ABC
Förmaningar och hjälp / Allmänt trams och stjälp
Av poetiskt slag / Från ert läggarlag

A

Amiral kadetten tror
den skall bli när den blir stor.

P

Pysslingar är inte långa;
därför svårare att fånga.

B

Backpris får man om man kör
som en rallymarodör.

Q

Q han rustar varje Bond-lurk,
sätter P för fjärde-stånds-skurk.

C

Columbus var en hedersman,
men felmätt karta hade han.

R

Rallyfordon kör på led
fort som en velociped

D

Digerdöden hålls i schack
med ett stort glas armagnac

S

Skräckfilm kan man trolla fram
ur ett flickskräm-anagram

E

Esso fyllde förr bensin
i bilisters dollargrin.

T

Tuta det är strängt förbjudet –
traktens bönder störs av ljudet.

F

Frislängen skall ge oss tröst
när vi vinner nu i höst.

U

Utklätt lag är kul att se;
minusprickar kan det ge.

G

Gavotten är en rolig dans,
men den leder ingenstans.

V

Vägen får du ej tangera,
häfta eller makulera.

H

Håret kan bli extra kort
med en kniv av bästa sort.

W

Webben får du ej besöka
för att pyssellösning söka

I

I-omskrivning måste till
om man rebus lösa vill.

X

X:et vill väl alla lagen
skall få lösas hela dagen.

J

Jägarn såg ej var han klev.
Stampad gnu till lunch det blev.

Y

Y-koordinaten här
mäts på millimetern när.

K

Kartan fästes ej med klister.
Halva världen då man mister.

Z

ZNARKGUBBENN är nåt vi minns
så länge som det rallyn finns.

L

Läggarlaget ångrar bitterst
att det inte la' sig mitterst.

Å

Ångström var fysikprofet
mest känd för sin längdenhet.

M

Muffen pryder bussens ratt
om det rimfrost blev i natt.

Ä

Älgen mitt på vägen står;
bussen långsamt köra får.

N

Nödkuvertet hoppas vi
att ni slipper titta i.

Ö

Övertid vid rallyts slut
ger er en prick per minut.

O

Oldies motstår tidens tand;
hålls vid liv av coverband.

