Det var bätt

En revy med två
publike
önskenummer samt

Tungt erkännande:

...på flera sätt! ; ) Jag vet vad ni tänker nu ...hoho! ..
åt ”buskis-humor”! ...För visst är det väl vad det kal
Min kväll tog i alla fall en världsvändning och blev
Det var Revy på byn må ni tro...jojo! ...å då inte en
hittat hit! ; ) ...Annars kan pubkvällarna vara nog u
bland oss!

...Å som jag skrattade......Jag ömsom hoppade, skruv
bjöds på alla typer av skratt.. från försiktiga fniss ...t
till hysteriska skälvande utbrott....

Jag har hört någonstans att man inte ska skratta så m
mardrömmar....å det vill man ju inte! ...Så försäkerh
(...fyndigt...!) å fick i sig nåt lugnande för nerverna p

Å just ja! Kom på en rätt rolig sak där jag satt och sk
Utan att hålla för munnen! Jag har varit snusfri i 2
mig att sluta! ...Visst skrattade jag förut oxå...joooo..
hade ju liksom alltid den där jävla snusen som gled o
på... Det gick ju aldrig att le med hela ansiktet efters
förjävligt ut!!)...å tänderna sen....gula som en lusseb

...Åååh.... bulle..! Nä. Bäst att skynda i säng innan
med eldgaffeln....vilket hon oftast gör... : / Mia Mod
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När Garvsyra kom till byn.
Mia Modins personliga
upplevelse som vi
kopierat från hennes
bkogg med benäget
tillstånd.

Jag är en buskis...

..men just nu syftar jag på att jag faktiskt skrattar
las??
hur oväntat 3vlig som helst! ; )
vanlig pubafton utan självaste ”Garvsyra” hade
underhållande med alla karaktärer som finns mitt i

vade, vred mig och ålade omkring där jag satt.. Det
till hö-HÖ!! ...tårdrypande tysta kvidande skratt och

mycket innan man ska sova för då drömmer man
hets skull slank man in på Panget på ”after-garv”
på väg hem...

krattade...det faktum att jag faktiskt gjorde det!
1/2 månad (!!!!) och det var en av de saker som fick
.men aldrig så ”fritt” å ”lössläppt”(? haha..) Man
omkring i käften som i en tvålkopp att hålla reda
som man alltid hade snus inne som då syntes (Ser
bulle....snyggve........YUCK!!

den lilla med glorian kapitulerar för den lilla röda
din
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