(Brosk översållade sig med ett myller av olikfärgade knutar.)
Ni kommer bättre upp i varv genom att koppla “ros till ris” eller fästa
elektroderna på själens spegel, skrattade Brosk.
( Vi som var närvarande försökte sortera bort de all-svidande gnistorna
som sprutade över oss.)
Lipton berättade skrattande: Han hade ett lugnande inflytande genom att
betrakta oss med ett enda stort svart öga från vilket det utgick en
pulserande ljusstråle.
Brosk sänkte sig till standard-nivå. Trots att all kontroll numera sker från
utsidan sögs jag in i föremålet och måste åla naken genom hela
rörsystemet, skrattade han och pekade omotiverat bort mot polettpolerna.
Vi vet bara vad han säger, fast det är lättare att säga vad det inte
betyder, skrattade vi sinsemellan

Lipton 13)
Det spelar ingen roll om ni tvivlar, men undvik att bli arresterad mer än
27 gånger, skrattade kraftfångaren och spelade med sina gräshoppsögon.
Brosk spottade ormlikt och påstod frankt att det hela började i Övre Volta.
(Lipton masserade sitt huvud inne i spolarna.)
Tanken svindlar inför perspektiven, men det är ju ni själva som skall
bestämma, skrattade stubb-brytarna och eldade på för fullt bland
britsarna.
Här uppe har jag kristallkulissernas röntgenbilder, som ni kan kombinera i
oändliga rörelsemönster. Förstår ni? skrattade Lipton medan Brosk
placerade ut hebreiska alfabetet likformigt på globens insida.
(Brottarna fäktade disciplinerat med armarna.)
Utan att sluta skratta påstod El Jardinero:” Man behöver inte ha en mun
utan läppar men det underlättar betydligt”
(Brosk visade en enastående förmåga att krylla överallt.)
Max måste alstra mer vax, flämtade marmormannen på grund av en
plötslig syrgasbrist.
Vissa detaljer har sin grund i skillnaden mellan liv och död, skrattade
Brosk och flöt sedan strålande och majestätiskt genom den nedkylda
tunneln.
Jag behandlades inte illa men tvangs ideligen att sväva över de blå
cirklarna, skrattade äggledaren, medan hans lemmar plattades ut på ett
sätt som ingen kunde förklara.
(Trähandlaren fick den vanliga avhyvlingen.)

Varför skulle man inte kunna gifta sig i den där mojängen nu när allting i
alla fall är ren rutinsprutning, skrattade forskarna samfällt.

