Wario World Pictures Inc. Presenterar; En Svensk Animeserie; i högsta topphumor;
STARRING:Wario
SIDE STARS;Wario-Ware-Man, Warrio, Smällfete VARIO, i:
THE WARIO SHOW!!
(Datum detta påbörjades/skrevs klart: 10/04/2010 01:27-28/06/2010 02:03)
Episod 8: Wario och Wario-Bikes!!
I Smash Bros världen är allting lugnt och vindstilla. Wario-Ware-Man, däremot, har andra planer än att
bara sitta hemma och dega, för han ska nämligen ta om körkortstestet, om han ska få ha tillståndet att
köra runt med sin Wario-Bike överallt. Och det är jag, Wario, som berättar här, och ingen annan.... Tja,
men iallafall, den här episoden kommer INTE att bli som den förra, det lovar jag:
Wario-Ware-Man:"Nå grabbar, har det kommit någon post idag eller?"
Warrio:"Ja, har det faktiskt."
Wario-Ware-Man:"Jamen få se det då.... Hmm... Och så är det RÄKNINGAR, som vanligt.. Reklam..
Reklam... Och Räkningar IGEN!!.. För sista gången, jag TÄNKER INTE betala.. Grrr.. Ibland undrar man
om nån försöker vräka oss!!"
VARIO:"Men vad har vi här? Ett meddelande från Wario-Bike-körskolan! Det måste vara till DIG
Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"Får jag läsa! ... "Käre Wario-Ware-Man, för att körkortet till din Wario-Bike ska
fortsätta gälla så ber vi dig att komma till Körskolan och tar om körlektionerna, annars tar vi Wario-Biken
ifrån dig, inklusive rättigheterna till vilket annat fordon som helst. Kom till oss senast kl.12.30, om du
hinner. Om du tänker använda Wario-Biken i fortsättningen så måste du komma i tid. Och INGA ursäkter
tack, det har vi hört flera gånger från dig. Med Vitlökens Hälsningar.. Wario-Man, chef över Wario-Bikekörskolan, samt kontrollant över dem som kör Wario-Bike, och HUR dem hanterar den..""
Warrio & VARIO:"??..."
Wario-Ware-Man:"Gosh.. Ajaj alltså.. Vet ni vad detta innebär.."
Warrio:"Ska du ta OM ditt körkort??"
VARIO:"Just det. Hörde du inte nyss eller?!"
Wario-Ware-Man:"Precis. Jag får nog lämna er andra här hemma tyvärr, eftersom allting ändå bara skulle
bli fel om ni följer med mig."
Warrio:"Va?? Orättvist."
VARIO:"Det blir nog bäst så här Warrio, detta är något som Wario-Ware-Man själv får sköta.. Men,
hoppas att du klarar testet då Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"HA. Skämtar ni?? Jag har klarat mig igenom det förr, och kommer göra det nu med!
Men, önska mig lycka till iallafall!"
Warrio:"Detsamma."
Wario-Ware-Man:"Bye så länge. Jag är tillbaka när jag väl är klar där borta!"
VARIO:"OK."
.....Warrio:"Hmm.. Undrar hur detta kommer sluta egentligen.."
VARIO:"Öh, det är nog som vanligt; Först börjar allting galant, sen blir det bara skit av alltihopa."
Warrio:"Aja, skit sak samma, huvudsaken är om han klarar testet."
VARIO:"Och kommer vi någonsin att sluta säga ordet "skit" innan det går både oss och läsaren på nerverna, eller?"
Warrio:"Kanske, kanske inte."
VARIO:"Ah SKIT också! ... OK, nu får vi ta och sluta med det. Kan vi gå vidare till nästa parten av denna
episod Warrio?"
Warrio:"Ok. Jag tänkte ändå gå på dass och lägga vitlök."
VARIO:"Ok, gör det, jag vill INTE veta hur det ser ut i avloppet sen!"
Wario-Ware-Man ska iväg och ta om körlektionerna, men tyvärr får dom andra bröderna stanna hemma,
eftersom han inte vill ha de efter sig när han ska köra, samt att det där är något som Wario-Ware-Man
får ta sig igenom på egen hand.(Körlektionerna dumhuvud.)Samtidigt ser vi Wario utanför sitt hus bredvid
Wariobrödernas, och han verkar också vilja köra Wario-Bike, men det verkar inte gå så bra:
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Wario-Ware-Man:"Tjena Wario, hur är läget?"
Wario:"Jodå bara bra, men jag tänkte prova denna Wario-Bike som jag köpte nånstans billigt."
Wario-Ware-Man:"Jaså? Går det bra då?"
Wario:"Nä inte ett dugg, jag har inte fått igång den, och jag vet inte ens hur man STARTAR den!"
Wario-Ware-Man:"Följde det med några startnycklar till den?"
Wario:"Njaaee.. Snubben sa att det inte behövdes några till den här."
Wario-Ware-Man:"Ok?!.. Vilken modell är det förresten?"
Wario:"ÖÖh.. Denna har en Wario-mustasch på framsidan."
Wario-Ware-Man:"Fick du alltså tag på den där? Vet du om att dem inte görs längre??"
Wario:"Öh. Nä, hur så?"
Wario-Ware-Man:"Åh, så du har inte sett nyheterna alltså."
Wario:"Nej."
Wario-Ware-Man:"Jahapp... Ok.. ÖÖh, enligt "Tjockis-News" så har företaget som tillverkade dessa
Wario-Bikes tyvärr lagt ner dess produktion, och fokuserar nu på den lite vanligare modellen.. Och resten
kommer jag inte ihåg."
Wario:"Fan heller vad tråkigt att höra... Men, kan du hjälpa mig att starta den här mackapären eller!?"
Wario-Ware-Man:"Ok, jag ska se vad jag kan göra... ... ??.. Öh, tyvärr, det verkar nog inte ens finnas
en START-knapp iallafall!"
Wario:"Vänta nu, vad betyder den där vitlökssymbolen??"
Wario-Ware-Man:"Få se!... Öh, jag tror nog att denna Wario-Bike drivs av VITLÖK."
Wario:"Jaha, man måste alltså STOPPA in vitlök i avgasröret på den, så går den automatiskt igång sen??!"
Wario-Ware-Man:"ÖÖh, nej, man måste stoppa in vitlöken HÄR!"
Wario:"I MIN RUMPA?!!.. ÅH NÄ, aldrig i livet!!"
Wario-Ware-Man:"NEEJ. Inte arslet, locket UNDER dig."
Wario:"Här??"
Wario-Ware-Man:"ÄHUM!!, du SITTER på den!"
Wario:"JASÅ?!... Vafan gör den i sätet?!!"
Wario-Ware-Man:"Amen fråga inte MIG va, hur ska JAG kunna veta??"
Wario:"Jaja, blabla.. Men nu vet jag vart bränslet stoppas in."
En halvminut senare:
Wario:"Då så. Då var det bara att trycka på knappen så går biken igång sen... Vart den nu är."
Wario-Ware-Man:"Prova med att trycka på vitlökssymbolen!"
Wario:"Ok."
*Klick!* *BBRUUM, BBRUUUUMM!*
Wario:"HA! NU går den igång minsann! Tack för hjälpen Wario-Ware-Man."
Wario-Ware-Man:"Inga problem... Nu måste jag tyvärr åka, för jag ska iväg och ta om körlektionerna!"
Wario:"Jaså? Varför?"
Wario-Ware-Man:"Jag kan inte riktigt förklara varför just nu, jag har lite bråttom liksom. Men jag berättar sen!"
Wario:"Ok."
... Wario:"Hmm.. Jag undrar fortfarande varför Wario-Ware-Man ska iväg och ta om sina körlektioner..
Ah, inget jag behöver bry mig om, nu ska jag bika!!"
Samtidigt inne i Wariobrödernas hus:
VARIO:"Amen kom igen eller, hur länge har han varit inne på toaletten egentligen!? Jag behöver pinka.."
Senare: Wario-Ware-Man:"Ha. Äntligen framme!"
*BBRUM, BBRUUM!!*
Wario-Ware-Man:"Ok. Bara att gå in och anmäla mig."
Samtidigt inne i byggnaden, där Wario-Man sitter vid sitt runda bord, och räknar pengar,(Som vanligt när
man alltid nämner "Wario", så tänker ALLA bara på pengar..) men ser också till att alla Wario-Bikare
kommer i tid:
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Wario-Man:"Detta går bannemig som smör i solsken, det var nog en himla bra ide´ att jag tog jobbet som
körskolechef.. Undrar vart Wario-Ware-Man håller hus.."
*PLING!*
Wario-Ware-Man:"Tjena Wario-Man."
Wario-Man:"Tjena på dig själv hördu. Tyvärr så är du 1 minut sen faktiskt... By the way, du MÅSTE ta
med din Wario-Bike in, oavsett om du låter den stå utanför eller inte!"
Wario-Ware-Man:"Måste jag ta med den IN numera?! Det var då fasiken.."
4 minuter senare:
Wario-Ware-Man:"Puh.. Jag fick äntligen in den genom dörren!"
Wario-Man:"Jo du, må så vara.. Men angående om skadorna borta vid ytterdörren, så ser det INTE speciellt bra ut.."
*Kameran riktar sig mot ytterdörren, liggandes på golvet, som har ENORMA skador, men själva ingången
har fått en konstig form, som liknar nånting man brukar se när man går på dass.*
Wario-Ware-Man:"Ah kom igen eller, den behöver ju ändå renoveras, hehe."
Wario-Man:"Äh KÄFT, gå och sätt dig."
... Wario-Ware-Man:"Vad ville du att jag skulle komma hit för."
Wario-Man:"Ta OM körlektionerna så klart, du kör väl Wario-Bike fortfarande?"
Wario-Ware-Man:"Skämtar du? Ha, jag använder den jämt, några gånger om dan."
Wario-Man:"Åh då så. Ok, jag ska kolla lite i min notbok över ditt senaste besök, detta kan ta lite tid."
Wario-Ware-Man:"Äh, jag har ALL tid i världen, jag kan vänta."
Wario-Man:"Om du blir sugen på något så finns det en gåttigottgott kiosk där borta."
Wario-Ware-Man:"Åh, tack."
Samtidigt hemma vid Wariobrödernas hus:
VARIO:"WARRIO!! Hur LÄNGE har du tänkt sitta där inne och skita va? JAG BEHÖVER PISSA!!"
Warrio:"Men vad fan, får man inte sitta och läsa tidningen eller?!!"
VARIO:"Hördu, ÖPPNA! MIN blåsa SPRICKER SNART!!"
Warrio:"Låt mig läsa färdigt, jag har snart sketat klart!"
VARIO:"Hur länge till dröjer det då??"
Warrio:"Tjaa.. Jag har en vitlök som inte vill komma ut, och jag väntar fortfarande på att det ska plumsa nån gång.."
VARIO:"Tror du verkligen att jag vill höra på det där när jag väntar på att få komma in och pissa va?!!"
Warrio:"Amen gå och låna Wario's utedass då!"
VARIO:"Du det kan du bara glömma alltså, det är fullt med snorkråker på väggarna, vitlöksklyfter på
golvet, och toalettpapperet är så skitigt och smutsigt så att man inte ens vågar TA på det.. Och du skulle
bara veta hur jävla VIDRIGT och ÄCKLIGT det luktar där inne!!"
Warrio:"För sista gången, jag tänker inte lyfta på röven förrän vitlöken kommer ut!!"
VARIO:"Grrr... Ah, jag har inget annat val, jag får väl gå ut och se efter om det finns en toalett ledig."
VARIO vill gå på toaletten och pissa, men eftersom Warrio håller på och brottas med att bajsa ut en
vitlök som är ENVIS av sig så går han istället ut och letar efter lediga toaletter. Och hur det kommer
sluta senare bryr vi oss inte så mycket om just nu, för nu går vi tillbaks till Wario-Ware-Man, i körskolan:
Wario-Ware-Man:"... Hmm.. Börjar känna mig lite hungrig. Kanske ska gå och få i mig lite krubb iallafall."
... Wario-Ware-Man:"Herrevitlök, här finns det rätt mycket & välja på minsann; Chips, vitlök, choklad,
färdig dipp, äpplepaj, och "Wario-special"; Wario's egen hemgjorda julskinka. Och vad det innehåller för det
mesta är.. Ja, för det mesta bara vitlök.. Vad ska jag ta?"
Borta hos Wario-Man:
Wario-Man:"Grr.. Vart står det nånstans?"
... Wario-Man:"AAh, här har vi Wario-Ware-Man! ... Få se.. Hans senaste besök var 12;e.."
Borta hos Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"Ah, här har vi nåt som verkar smaskens! .. Eller det där... Vad SVÅRT det är &
bestämma sig."
Borta hos Wario-Man, igen:
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Wario-Man:"Jaså så det var hans senaste visit. Jag borde informera honom om det.."
Borta hos Wario-Ware-Man, igen:
Wario-Ware-Man:".. Eller det.. Eller kanske det där... Japp, jag hade rätt, man har tusentals saker &
välja på, men kan ändå inte bestämma med en gång vad man egentligen vill ha.. Nån gång borde det väl gå!"
Samtidigt:
VARIO:"Var sjutton finns det en toalett nånstans, jag behöver PISSA!! ... Äh, jag går väl runt och knackar
på varenda husdörr, och frågar ägarna om jag kan få gå på deras toaletter."
... *Knack knack.*
Dumb-Crow:"Dööh?"
*Squueek*
VARIO:"Öh, tjenare kära granne, kan jag få låna din toalett en snabbis?"
Dumb-Crow:"Öh nä tyvärr inte, någon annan sitter där nu och skiter. Vad ska du göra där inne?!"
VARIO:"Pinka så klart!"
Dumb-Crow:"Åh nä den gubben går inte, för jag ska städa dasset sen när min kusin är klar där inne."
VARIO:"Jaha.. Men ha det så bra, och ursäkta om jag kom och störde er.."
Dumb-Crow:"Ah, ingen fara. Jag höll inte på med något speciellt vettigt ändå."
*SLAM*
VARIO:"Jaha. Då var det att gå till nästa hus då.."
*Knack knack.*
*Squueek*
Woodstock:"Dööh, vad vill tjockis mig?"
VARIO:"Kan jag få låna din toalett? Jag behöver pissa!"
Woodstock:"Döööh, visst, inga problem."
VARIO:"ÅÅh, tack.."
*SLAM*
... *BOOOM*
VARIO:"Höh?!, vad faan hände egentligen, jag SKULLE JUST pinka?!!"
Woodstock:"Ah dööh-fan också, jag glömde att jag hade satt på mitt "Anti-Dass" larm, som jag brukar ha
på när jag inte är hemma, höhö."
VARIO:"Amen varför använder du inte HJÄRNAN då!?, den har man ju att TÄNKA MED!"
Woodstock:"Döööh... Öh, jag har ingen hjärna tjockis!"
VARIO:"Jaha?.. Men varför kan du PRATA då?!?"
Woodstock:"ÖÖÖh.. Woodstock har ingen aning, för jag är bara en stor, klumpig, dum trästock."
VARIO:"Jaha, då går jag väl till nästa hus då!.. Öh, by the way; HUR tror du att du ska bygga upp huset
igen, va?, med lite fågelskit, toalettpapper, eller vadå?"
Woodstock:"Woodstock får nog luska ut det, antar jag.."
VARIO:"Ok, ville bara veta.. Och HUR du kommer bygga upp huset vill jag nog tyvärr inte veta alls!"
*SLAM!*
... VARIO:"OOOh faaasen, SÅ PISSENÖDIG!!, måste hitta en toalett!!"
VARIO, som bara ville låna en toalett för att pinka, kommer om någon timme eller så att pissa ner sig...
Hö hö. Skulle nog bli pisseroligt alltså.. Äh, inget mer toaletttjafs just nu, för nu borde vi ta och se efter
hur det går för Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"Men fan heller vad SVÅRT det är att bestämma sig!.. Ah, tar mig väl en vitlöksburgare då."
Samtidigt borta hos Wario-Man:
Wario-Man:"Och här har vi lite om hans två, feta korkade bröder.. Hmm.."
Borta hos Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"Sisådär. Då fick man nåt & käka till slut."
Borta hos Wario-Man:
Wario-Man:"Hmm. När var det jag fick lön senast..?"
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Borta hos Wario-Ware-Man:
Wario-Ware-Man:"*CHOMP**CHOMP**CHOMP**CHOMP*!!"
Wario-Man:"Tjenare Wario-Ware-Man, så det började suga lite i tarmen på dig va."
Wario-Ware-Man:"Jepp. Har aldrig ätit något så himlans gott i hela mitt liv."
Wario-Man:"Vill du veta vad det är i dom där vitlöksburgarna?"
Wario-Ware-Man:"ÖÖh. Vitlök?"
Wario-Man:"Tjaa. Precis.. Och resten av ingredienserna vill du nog INTE veta."
Wario-Ware-Man:"Varför inte?!"
Wario-Man:"Annars skulle du nog kräkas upp den igen. Det är inte jag som gör vitlöksburgarna, utan en
Woodstock, anställd. Och jag vet inte vilka övriga tillsatser han blandar i dom, så det förblir hemligt för min del."
Wario-Ware-Man:"Det är ok Wario-Man, jag vill nog inte veta ändå."
Wario-Man:"Då så... Öh. Jo, jag höll på att glömma.. Jag kikade lite i min notbok, och ditt senaste besök
var 12;e Mars 2008."
Wario-Ware-Man:"Jaså var det då?.."
Wario-Man:"Och angående dina två, feta, korkade bröder, så var deras senaste besök, med dig, den 21;a
Januari 2007!"
Wario-Ware-Man:"Och nu är det den 28 Juni 2010."
Wario-Man:"Japp, 2 års uppehåll är det alltså, så det var därför jag bad dig att komma och ta om dina
körlektioner!"
Wario-Ware-Man:"Och nu bara en liten fråga; Varför?"
Wario-Man:"Jo, annars skulle du bli av med tillståndet att få ha Wario-Bike... Och JAG skulle få sparken
från mitt jobb."
Wario-Ware-Man:"Och var är din chef då?"
Wario-Man:"Öh.. Jag har ingen chef."
Wario-Ware-Man:"Amen varför skulle du få sparken då, om du nu inte har någon CHEF??"
Wario-Man:"Ok, du vet nog inte om detta; arbetslivet har förändrats en liten del, och NU talar jag inte
bara om lunchraster, vitlöksfrossning, dasstävlingar under arbetstid. Utan något mycket värre; Nu är det
ens egna anställda som SPARKAR sin egen chef numera, vilket jag tycker är lite orättvist!"
Wario-Ware-Man:"Jaså, har dom börjat med DET nu helt plötsligt. Ger sina egna chefer SPARKEN?!!"
Wario-Man:"Ja tyvärr. Och jag skulle dessutom bli arbetslös om INGEN kom i tid alls, och förlora ALL
MIN LÖN!!"
Wario-Ware-Man:"Verkar lite taskigt. Det ska ju vara CHEFEN som ger en sparken, INTE anställda!..
Något har nog säkert gått snett där."
Wario-Man:"Håller jag med om, bra att det finns lite vett i dig också, det är inte många jag känner som
faktiskt ANVÄNDER sin lilla ärta i huvudet när dom pratar."
Wario-Ware-Man:"Åh tack."
Wario-Man:"Äh, vad säger du? Ska vi ta och lyfta på röven och gå och ta om körlektionerna?"
Wario-Ware-Man:"Där sa du minsann nåt Wario-Man."
Samtidigt hemma i Wariobrödernas hus:
Warrio:"Hmm.. Värst vad tyst det blev nu helt plötsligt, kunde han inte vänta eller?"
... *Plums!*
Warrio:"OOAAAAh... DÄR satt den minsann, äntligen... Nåja, dags & torka mig i röven."
Utanför toalettdörren:(Ok, jag försöker bara censurera, pucko..)*Fluuuuush!*
Warrio:"AAh, var skönt och få skita lite.. Undrar om papegojan behöver mat.."
... Warrio:"Huh?! Var är buren någonstans??... *sniff, sniff.*.. Hm. Luktar grillad korv.. Väldigt skumt."
Warrio går ut till bakgården via dörren i köket, eftersom lukten verkar komma därifrån:
Warrio:"!!.. Öh, OK, jag tror nog han har det ganska bra faktiskt."
Ute vid bakgården så står papegojan på en trädgårdsstol, med kockmössa & förkläde, och använder sin bur
till att grilla korv med.. Vad mer sjukt kan komma härnäst?:
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Warrio:"Undrar om han tänker planera något, eller?"
*SLAM*
Warrio:"Den där papegojan har bannemig börjat bete sig väldigt konstigt på sista tiden. Istället för att
använda en riktig utegrill så använder den sin egen bur till att grilla korv med? Jag borde berätta för
VARIO senare.. När han bannemig kommer hem förstås."
Tillbaka till körskolan:
Wario-Man:"Ok Wario-Ware-Man, du vet väl hur man kör Wario-Bike va?"
Wario-Ware-Man:"Ja, klart jag vet det.. Men.. Vilka körlektioner ska jag ta om?"
Wario-Man:"Bara några få av dem, du vet ju hur man kör med den och så, så dem första 5 lektionerna tar jag bort."
Wario-Ware-Man:"Åh va bussigt."
Wario-Man:"Däremot. De lektionerna du BÖR ta om är sådant som inte går riktigt in i skallen på de flesta
nybörjare, typ.."
Wario-Ware-Man:"Ok, jag fattar!"
Wario-Man:"All right then, let's go!"
Wario-Ware-Man, som ni vet, har blivit inkallad till Wario-Bike körskolan för att ta om vissa saker.. Tja,
vi får se hur det går helt enkelt. Antingen så klarar han sig genom det, eller så blir det pannkaka av alltihop:
Wario-Man:"OK. Då var det dags, att ta oss igenom dem viktigaste körlektionerna... Nummer ETT, ta på
dig en HJÄLM!!"
Wario-Ware-Man:"Men hallå, detta ÄR min hjälm."
Wario-Man:"Åh förlåt, jag såg den inte, trodde att det var en keps utan skärm."
Wario-Ware-Man:"Lätt hänt.. Och lektion Nr.2 då?"
Wario-Man:"Det var JUST det jag tänkte ta upp; Vägskyltar."
Wario-Ware-Man:"Meeh, lite för lätt... Men, jag har nog glömt vad vissa skyltar betyder, så ja tack!"
Wario-Man:"Ok då KÖR vi! .. Vad betyder denna skylt med gubbe & snorunge på?"
Wario-Ware-Man:"Tjaa.. De går över gatan."
Wario-Man:"Ja, men VAD BETYDER SKYLTEN? VAD menar den?"
Wario-Ware-Man:"Tjaaa... EEEh.. Dom skyndar sig över gatan för att inte bli påkörda av en galning
körandes på Wario-Bike?"
Wario-man:"Ganska nära, men ändå inte det svaret jag vill ha. Vad betyder SKYLTEN? VAD ska man göra
om man ser någon gå ut mot övergångsstället?"
Wario-Ware-Man:"ÖÖÖh.. Man kör på snabbt som fan och hoppas på att gångtrafikanten blir platt som
en pannkaka?"
Wario-Man:"NEEEJ. Man STANNAR sitt fordon, och låter gångtrafikanten passera över! ... Om det inte
är en elaking förstås, DÅ är det ok!"
Wario-Ware-Man:"Jaha, det är så alltså!"
Wario-Man:"Anyway, vi kör på; Vad betyder DET HÄR?"
Wario-Ware-Man:"UUUUmm.. "SE UPP, galna Woodstocks på rymmen!!"?"
Wario-Man:"Nä."
Wario-Ware-Man:"UUmm... "Här kan vi ta ett STOP bärs"?"
Wario-Man:"NÄ."
Wario-Ware-Man:"ÖÖÖmm.. Hmm... En tjockis har glufsat i sig för många tårtbitar, och kommer snart
att få en STOP attack??"
Wario-Man:"NEJ! Om man ser den skylten så måste man STANNA, eftersom då råder det stopplikt, typ
exempel vid vägkorsningar där sikten är extremt DÅLIG, och vidare."
Wario-Ware-Man:"Oh, ok."
Wario-Man:"Du har nog inte lyssnat så mycket på vad jag sagt om vägskyltar senast du var här, eller hur?"
Wario-Ware-Man:"ÖÖh.. Nä!"
Wario-Man:"Det är ju det du ska göra, tjockis. Nu tar vi nästa skylt; VAD betyder denna?"
Wario-Ware-Man:"En vitlök korsar gatan?"
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Wario-Man:"Ja vad annars? Men ändå inte rätt."
Wario-Ware-Man:"EEh, ok.. Vad sägs om.. En galning på Wario-Bike kör över den?"
Wario-Man:"Lägg AV, den har du redan dragit."
Wario-Ware-Man:"Jaha? Sen NÄR DÅ?!"
Wario-Man:"Ämen har du REDAN glömt det, potatishjärna??"
Wario-Ware-Man:"Vadå?!"
Wario-Man:"*Suck..*Bara svara på frågan nu så vi kan gå vidare, snälla?"
Wario-Ware-Man:"Ok.. ÖÖh, om skyltens betydelse, så vet jag inte ETT DYFT!"
Wario-Man:"Japp, trodde väl det."
Wario-Ware-Man:"Föörlååt."
Wario-Man:"Ingen fara. Dags att gå vidare till lektion Nr.3."
Samtidigt:
Woodstock:"Ledsen, men jag använder faktiskt dasset nu, du får låna den senare."
VARIO:"Men jag behöver ju GÅ OCH PINKA!!"
Woodstock:"Kan du inte gå in på en av de andra toaletterna då?"
VARIO:"Detta är KRIS, JAG BEHÖVER PISSA, ANNARS SPRICKER BLÅSAN!!"
Woodstock:"Ämen gå och pinka borta vid en parkeringsautomat då."
VARIO:"ÄR DU KORKAD eller??, snuten kommer & MISSTÄNKA MIG!!?"
Woodstock:"Vad du är KLEN AV dig!, ut härifrån innan jag kallar på TOALETTSERVISEN!"
VARIO:"Fan vad ni är envisa DÅ!.."
Woodstock:"Och stäng dörren efter dig!"
VARIO:"JAJA!!"
*SLAM.*
VARIO:"OK OK, jag pinkar väl bakom en parkeringsautomat då... Om nu inte snuten åker på mig."
Någon minut senare:
Woodstockkonstapel:"STOOPP & BELÄGG!!"
VARIO:"Men vad fan, jag har inte ens hunnit PINKA!!?"
Woodstockkonstapel:"Nä, men du var på väg att göra det, och det finns regler om parkeringsautomatspinkande tjockisar!"
VARIO:"Ämen SNÄLLA, detta kommer & gå FORT, jag LOOVAR!!"
Woodstockkonstapel:"Åh nä du, du kommer med här!"
VARIO:"WHAAAA??!!!"
Woodstockkonstapel:"Du HÖRDE vad jag sa; KOM MED MIG HÄR!!"
VARIO:"ÅH NÄ, JAG BEHÖVER PINKAAA!!!"
Woodstockkonstapel:"JODÅ!"
VARIO har blivit anhållen för att försökt pinka bakom en parkeringsautomat, som det tydligen finns en lag
på.(Fråga mig inte varför, men du skulle nog själv inte våga göra det i verkligheten, tro mig, DET ÄR INTE
ROLIGT att göra så!):
VARIO:"ÅÅh, TOPPEN. Jag ville bara låna en toalett så jag skulle få pinka lite, och vad händer då? JO,
man blir ARRESTERAD bara för att man försöker pinka BAKOM EN PARKERINGSAUTOMAT!!.. Vad fånigt."
Woodstockkonstapel:"Dåså, då var vi framme vid Polis-stationen."
VARIO:"Jaha, jag kommer tydligen hamna i finkan också. Jippi, hurra.."
Woodstockkonstapel:"HA-HA, var lagom sarkastisk bara, för det kommer bli VÄRRE för dig när du väl
sitter bakom galler sen!"
VARIO:"För sista gången; Det enda jag vill göra är att gå på TOALETTEN!!!"
Woodstockkonstapel:"För sista gången!; NEJ, tyvärr. Det finns inga toaletter i fängelset, bara så att du vet det."
VARIO:"ERA SVIIIN!!"
Woodstockkonstapel:"HA. Ta & pinka ner dig i fängelset bara, vi poliser kommer att skratta ihjäl oss!"
VARIO:"Så schysst då... EEhm.. By the way, är det inte dags för eran lunchrast nu??"
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Woodstockkonstapel:"Oh fasen, du har rätt tjockis, hur kunde vi glömma bort det!, kom allihopa, dags för
lunchrast!"
WoodstockPoliser:"YAAAY!!"
VARIO:"... NÄÄ-NÄÄ-NÄ-NÄ-NÄÄH, jag drar härifrån!!!"
Woodstockkonstapel:"Vad i helvete??, han KOMMER UNDAN. TA HONOM!!"
WoodstockPoliser:"STOOOOPP!!!!"
... *SLAM!!!*
VARIO:"*Pust, Puh, Flämt..*Måste ha nåt att köra med... Ah TUSAAN, min Wario-Bike står ju där
hemma!! .. Äh, får väl sno snutens bil då!"
*VRROOOM, VROOOOMM!!*
Woodstockkonstapel:"Vad faan, han snor VÅRAN POLISKÄRRA, efter honom!!!"
*WOOEEUH, WOOEEUH, WOOEEUH!!!*
VARIO:"Aj fan, jag har snuten bakom MIG!!, måste gasa FORTARE!!"
Woodstockkonstapel:"Kom igen, FORTARE grabbar, ta FAST rymlingen!!!"
VARIO har lyckats lura poliserna, och är nu på rymmen, rallykörandes över hela Shadow Moses Island i en
polisbil.. Ajajaj.. Undrar hur detta kommer sluta egentligen... tillbaks till körskolan:
Wario-Man:"Ok, hittills går allting bra. Men, varför körde du på den där?!!"
Wario-Ware-Man:"Ämen det var ju bara en liten fisig vitlök."
Wario-Man:"Liten & fisig!??, det där var min bauta-VITLÖK som jag nyss skördat och odlat, som jag skulle
få ett pris för!!"
Wario-Ware-Man:"Amen ursäkta, hur skulle jag kunna veta??"
Wario-Man:".. Äh, never mind, vi kör vidare."
Wario-Ware-Man:"Men. Hade du inte ett pris att vinna?"
Wario-Man:"Äh, det kan vänta tills tävlingen börjar en annan gång!.. Se upp för fartguppet!!"
Wario-Ware-Man:"No worries!"
Samtidigt:
Woodstockkonstapel:"För helsike, kan ni odågor inte gasa fortare? Vi måste ta HONOM, och sätta honom
bakom galler!!"
WoodstockPolis:"Men vi gasar så fort vi bara kan!"
Woodstockkonstapel:"Amen då får vi väl skaffa en sån där jetmotor då!!"
WoodstockPolis:"Bra ide´ konstapeln!"
Något tillfälle senare:
VARIO:"Fasen också, först ville jag bara pissa, och nu helt plötsligt är jag på rymmen, och blir dessutom
förföljd av en flock arga poliser.. Undrar om jag någonsin kommer gå på toa någon gång, min blåsa är på
väg att EXPLODERA snart!!... Huh!?.. Vad i hela?, inte visste jag att poliserna hade sådan avancerad teknik!!?"
Woodstockkonstapel:"HÖHÖHÖÖ. NUU DU tjockis ska du få!!"
VARIO:"JISSES, dom har monterat en gigantisk JETMOTOR bakom deras fordon! Hur FAAN ska jag skaka
av mig dom NU DÅ?!!... AAHH, NU vet jag!... STANNAAA!!"
Woodstockkonstapel:"Vad.. Vad vill han??.. STANNA ODÅGOR!!"
VARIO:"Är det inte dags att tanka snart?"
Woodstockkonstapel:"Oh fan, fettot har rätt, vårat bränsle håller på att ta slut!"
VARIO:"Mitt med. Så jag ska nog ta och fylla på jag också."
Woodstockkonstapel:"Ja, gör det."
...VARIO:"(Visslar i några sekunder)... Hehe. Att dem är så korkade ibland.. Nu ska vi se här... Höhö.."
Woodstockkonstapel:"Vet ni, den nya jetmotorn vi monterade där bak?, den drar på TOK FÖR MYCKET
bränsle ibland alltså."
WoodstockPoliser:"Vi går in på macken och köper oss lite fika konstapeln."
Woodstockkonstapel:"Ok, gör ni det, det har ni förtjänat."
Konstapeln vänder sig om en liten stund medans han fyller på tanken, och VARIO smyger obemärkt bakom
deras bil och.. Ja, ni vet nog vad han tänker göra, eller hur?:
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*VROOM, VROOOM!!*
VARIO:"TJOHOO. NU ÅKER JAG HÄRIFRÅN!"
Woodstockkonstapel:"Fan vad dom väsnas därinne, vad är det som är så himla kul?!"
WoodstockPolis:"Ok konstapeln, nu har vi köpt fika!"
Woodstockkonstapel:"Öh, vad var det ni tjoade om därinne i macken va?"
WoodstockPolis:"Va? Vad menar konstapeln?"
Woodstockkonstapel:"?? .. Men, va det inte ni som.. Ah ok, glöm det där. Vi har en rymling att ta fast."
WoodstockPolis:"Men. Hallå, vart tog kärran vägen??"
Woodstockkonstapel:"Vad FAAN, har han SNOTT DEN!!? Jag hade ju inte ens hunnit tanka klart!!"
WoodstockPolis:"Grundlurade, igen!"
Woodstockkonstapel:"Äh, ÄN finns det hopp, han kan inte ha hunnit långt. EFTER HONOM!, vi tar bilen
han stal förut."
Poliserna sätter fart och försöker hinna ifatt VARIO, och sätta honom i finkan förstås.. Hur långt han har
hunnit, så är det väl några få mil kanske, eller nåt:
VARIO:"YAHOOO!! Jag är nog snart hemma igen, bara 7 mil kvar!"
Men redan efter 3 mil börjar saker och ting krångla för stackars VARIO:
*VROOOuuuyooom....*
VARIO:".. ??.. Vad fan. Jag kan väl inte ha fått soppatorsk nu REDAN!?.. Typiskt! Nu får jag GÅ
resterande mil hemåt... Men först måste jag hitta en toalett, så jag kan få pissa."
1430 fotsteg senare:
VARIO:"AAgh, jag kan knappt hålla mig längre... !! .. AHA, här fanns det toaletter minsann. Vilken ska jag
ta?"
... *Squueek.*
*DÖÖÖH!*
VARIO:"Ops, ursäkta."
*Slam.*
... *Squueek.*
*Dööh!!*
VARIO:"Åh, förlåt."
*Slam.*
... *Squueek.*
*EEEEEK!!*
VARIO:"Hoppsan Applelin, ursäkta mig!!"
*Slam.*
VARIO:"Det måste väl finnas NÅGON toalett ledig!"
... *Squueek.*
VARIO:"Aah, denna var minsann ledig. Äntligen.. Så LÄÄNGE som jag väntat.. Och inga kameror tack!"
Vi filmar nu VARIO, som, efter en lång och helveteslidlig resa, äntligen får gå på toaletten och pinka..
VARIO:"INGA KAMEROR säger jag ju!! UT härifrån, jag försöker pinka!"
Ok, eftersom VARIO inte vill att vi filmar honom på dass så beger vi oss tillbaka till körskolan:
Wario-Ware-Man:"Vad? Har jag klarat det?!"
Wario-Man:"Japp, precis. DU är bannemig en hejare på & köra alltså!"
Wario-Ware-Man:"OO, man tackar!"
Wario-Man:"Just det. Du får ha kvar din Wario-Bike, och köra runt med den så mycket du bara vill!"
Wario-Ware-Man:"Waahooo!! Jag klarat'!.. Men bara en fråga; Varför?"
Wario-Man:"Jooo.. ÖÖh.. Det är så att.. Jag slutar för dagen snart, och du har som vanligt.. Inte fattat
ett enda dyft om vägskyltar.. Men, det sistnämda behöver du inte bry dig om."
Wario-Ware-Man:"Jag får ha kvar min Wario-Bike!!.. Nåja, tack iallafall Wario-Man. Nu åker jag hemåt."
Wario-Man:"Det gör du rätt i min käre tjockis. Bye-bye!"
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Wario-Ware-Man:"Bye-bye. Ta hand om dig!"
Wario-Man:"Detsamma. "Happy Biking"!"
Exakt. Verkar som om Wario-Ware-Man får behålla tillståndet att köra Wario-Bike, och åker nu hemåt..
På sin Wario-Bike förstås.. Samtidigt hemma i Wariobrödernas hus:
Warrio:"Zzz.. ??.. Hmm.. Hur länge har VARIO vart ute egentligen? Jag börjar bli lite fundersam.. Han
borde vart hemma nu för flera timmar sen!"
Santidigt någon annanstans:
VARIO:"Var bannemig skönt och få pinka lite.. Åh, jag har inte långt kvar hem nu. Ska bli skönt att få
sätta mig ner sen och ta mig en tupplur!... !! Ajdå, får nog ta och skynda litegrann, eftersom polisen är
på väg att hinna ifatt mig snart om minst en halvtimme!"
Samtidigt, igen:
Wario-Ware-Man:"Hö-hö.. Ska bli skönt och få sätta mig i soffan och ta en vitlök sen när jag kommer
hem!"
Tillbaka hemma i Wariobrödernas(Tjockisarnas.. Ok, jag var bara tvungen, igen.)hus:
Warrio:"Hmm.. Väldigt gott måste jag säga papegojan, jävligt god korv med bröd alltså!.. Och potatismoset
var ju bara GULD alltså!"
Papegojan:"Papegoja tackar så mycket!"
... Warrio:"... Nä nu alltså, vart sjutton har VARIO tagit vägen!"
*Slam.*
Warrio:"OOAAhh.. Nu är jag FULLPROPPAD!.. HÖH!?"
*SLAM!!*
Warrio:"Ämen tjena VARIO, äntligen är du hemma igen!"
VARIO:"Du kommer fasenimig inte att tro mig!"
Warrio:"Va? Vad är det med dig?!!"
VARIO:"Jag blev haffad av polisen!!"
Warrio:"Och du lyckades smita iväg??"
VARIO:"Jepp.. Och nu är de ute efter att få sätta mig i finkan!!"
Warrio:"Vad har du gjort då?!"
VARIO:"Jag försökte pinka bakom en parkeringsautomat, men sen kom han och haffade mig, INNAN jag
ens hade börjat tömma blåsan!"
Warrio:"Jaha?? Och du har alltså hållt dig ÄNDA VÄGEN HEM!??"
VARIO:"Mjaee.. Jag hittade en toalett till slut."
Warrio:"Ah, tur det. Annars hade det blivit lite pinsamt."
VARIO:"Japp, håller med dig... Ajaj, nu kommer de! Fort, GÖM MIIIG!!"
Warrio:"Lägg av, jag kan bara inte gömma dig, och sen ljuga för dem att du inte är hemma!!.. Bara STÅ
kvar bredvid mig, så ordnar jag detta."
Woodstockkonstapel:"Hallå! Är ni hemma Wario-Ware-Man?"
*Squueek.*
Warrio:"Åh tjena konstapeln, vad gäller saken om?"
Woodstockkonstapel:"Vi har en rymling på flykt. Har du sett honom?"
Warrio:"Menar ni en tjockis, med vit t-shirt, vit keps och svarta overaller?"
Woodstockkonstapel:"Exakt, med mustasch och rosa näsa!"
Warrio:"ÖÖÖh.. Han är här inne med mig, men tyvärr kan jag inte låta er gripa honom!"
Woodstockkonstapel:"Varför inte? Han är ju våran misstänkt!"
Warrio:"Vänta lite tills Wario-Ware-Man kommer hem, är ni snälla?"
Woodstockkonstapel:"Jaha, och NÄR kommer han hem då?"
*BRUMM, BBRUUUM!!*
Warrio:"Ungefär nu!"
Wario-Ware-Man:"Hallå? VAD pågår HÄR?!! Vad i HELVETE vill ni oss??"
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Woodstockkonstapel:"Vi har en tjockis på rymmen, misstänkt för att ha försökt pissa bakom en parkeringsautomat!"
Wario-Ware-Man:"Åh NÄ, här griper vi INGEN alls!! Vi är fredliga och civiliserade tjockisar, här pissas
det inte bakom några parkeringsautomater inte. Försvinn, och låt oss vara!!"
Woodstockkonstapel:"Ok ok, ursäkta. Vi visste inte om det. Ursäkta om vi kom och orsakade problem!"
Wario-Ware-Man:"Ingen fara. Ha det så bra, och hoppas ni tar fast alla skurkar och banditer!"
Woodstockkonstapel:"Kan du ge dig på. Kom grabbar. Dags att dra oss hemåt."
*Slam.*
Wario-Ware-Man:"Ok, vet DU något om detta Warrio?"
Warrio:"VARIO kan berätta alltihopa."
En LÅÅNG berättelse senare:
Wario-Ware-Man:"OK, få se om jag fattat rätt: Det hela började med att du satt på dass och skulle
lägga en vitlök, medans VARIO stod utanför och väntade på sin tur. Det hela slutade med att VARIO
sprang ut för att hitta en ledig toalett, och blev till slut haffad av polisen, men lyckades rymma i en
polisbil, som sen fick soppatorsk, vilket VARIO då fick gå resterande kilometrar hemåt, och äntligen
lyckades hitta en toalett.. Och nu är han hemma igen... Jag kan knappt bärga mig alltså!"
VARIO:"Jag vet, men jädrar VILKET äventyr det var för mig alltså!"
Wario-Ware-Man:"Ja ja. Hoppas detta aldrig händer någon mer gång i fortsättningen... By the way, jag
behöver gå på toa."
Warrio:"ÖÖh, det går inte just nu."
Wario-Ware-Man:"Jaha? Varför inte??"
Warrio:"Du kommer inte tro dina ögon! Öppna dörren och se efter själv."
*Squueek.*
Wario:"HNNNNN, HNNNNN!! ... ?.. Hallå, stäng dörren va?"
Wario-Ware-Man:"Åh NEEEJ, vad gör han på VÅRAT DASS?!! Jag behöver PINKA!!"
Warrio:"Jaha, nu ska det hela börja om på nytt igen."
VARIO:"HUR ska detta bara sluta egentligen?"
Warrio:"*Suck..*Jag vet inte jag heller VARIO, men det kan bara INTE sluta lyckligt ibland alltså.."
VARIO:"GÄÄÄÄSP!.. Nä vad säger du Warrio, ska vi gå och ta oss lite kvällsmat och sätta oss vid soffan
och glo på TV?"
Warrio:"Bra ide´ VARIO, jag är hungrig, och trött... Hoppas Wario-Ware-Man lyckas ta sig ut på rymmen han med."
VARIO:"IIINGEN risk alltså. Han kommer nog säkert hem helskinnad.. Eller mörbultad kanske, vem vet!"
SLUT~THE END...
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