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: 29/06/2010 15:01-07/07/2010 15:52)
Episod 9: Drömmar KAN smitta av sig!!
I Smash Bros världen är det sena kvällen, och alla i hela området kommer snart att krypa till kojs, och
snarka. Och det är jag, Wario, som berättar här, och ingen annan.... ÖÖh.. Om titeln på denna episod, så
har jag själv INGEN aning faktiskt.. Det är nog en bra fråga faktiskt; KAN drömmar VERKLIGEN smitta
av sig??:
Warrio:"*GÄÄÄÄSP!!*.. Nä, vad säger ni? Ska vi ta och krypa till kojs eller?"
VARIO:"Nä, först vill JAG titta lite på Tjockis-Nyheterna!"
Wario-Ware-Man:"Ok, Tjockis-Nyheterna var det.. Vart fjärren nu ligger förstås."
Warrio:"Jag går och fixar käk så länge."
VARIO:"Ja gör det, jag e lite hungrig by the way."
Wario-Ware-Man:"Oh fan. På nyheterna visas det att en Woodstock har stampat ihjäl HELA Mushroom
Kingdom!"
VARIO:"Varför skulle jag bry mig om det?"
Wario-Ware-Man:"Du, det är MYCKET värre än vad du kan föreställa dig genom att titta åt ett annat
håll!"
VARIO:"Jaså?... Vad I?!.. NU ser jag!.. Det ser FÖRSKRÄCKLIGT UT!!"
Wario-Ware-Man:"Japp, jag antar nog att Woodstocks verkar vilja ta över allt och alla snart!"
VARIO:"Tja.. Undrar hur det ser ut hemma hos Bowser nu, He he!"
Wario-Ware-Man:"Totalt fördärvat kanske!"
Warrio:"Någon som vill ha vitlök?"
Wario-Ware-Man:"Ja tack."
VARIO:"Hm.. Vad är detta för en vitlök?.. *Crunch**Crunch*.. RAAAP!!.."
Warrio:"Nå, hur smakade det?"
VARIO:"... ÖÖh, galant.. Men.. Jag hade en så kuslig mardröm en natt. Jag drömde att jag bara låg och
latade mig ute i hängmattan, men sen kom någon gnagare och stal MIN vitlök, så jag lyfte på arslet och
följde efter den där lille tjuven. När jag hade jagat den ÄNDA bort till änden av Shadow Moses Island
då var den inte i sikte, men jag såg allt några vitlöksklyftor som hade ramlat av, så jag följde spåret som
vitlöksklyftorna hade format.."
Warrio:"Jaha, vad gjorde du med dem då?"
VARIO:"Jag åt förstås upp de, en efter en. Spåret slutade vid ett litet hål, som jag var lite tveksam
över. Men jag hoppade ner, eftersom jag ville ta tillbaks min vitlök. Men det blir värre; När jag landade,
på rumpan förstås, efter att ha fallit i en timme nerför hålet, så förstod jag först inte vart jag hamnat,
men sen, efter att jag gått runt lite, så blev allt genast mycket klarare; Jag hade hamnat i min värsta
mardröm, EVER!!"
Wario-Ware-Man:"Vadå?"
VARIO:"I någon slags Discoklubb, men inte vilken annan som helst. Wario var där också!!"
Warrio:"Skämtar du!?"
VARIO:"Nej, jag skämtar inte. Och dessutom ville han att jag skulle gå ut på discogolvet.."
Warrio:"Och du GJORDE DET?!!"
VARIO:"Japp. Jag var tvungen. Jag hade ingenstans att ta vägen!"
Wario-Ware-Man:"Jahapp. Och hur slutade det hela då?"
VARIO:"INTE så illa faktiskt."
Warrio:"Men om det nu var en mardröm, då skulle väl allt inte ha slutat ok, eller hur?"
Wario-Ware-Man:"Kan det bara inte ha vart en av dina knäppa, urflippade drömmar igen?"
VARIO:"Va?.. Åh, nu när du säger det så KAN det ha vart det ja!"
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Wario-Ware-Man:"Warrio, vad för vitlök gav du honom?"
Warrio:"Bara vanlig vitlök, hur så."
Wario-Ware-Man:"Mjaae.. VARIO brukar inte komma ihåg vad han drömt för flera nätter sen, så.. Ro hit
skålen!.. Hm.. M-hm... Herrevitlök, säg inte att du köpte FEL påse!"
Warrio:"Men jag... Hm.. Jag tyckte väl att försäljarn såg väldigt skum ut!"
Wario-Ware-Man:"Naa. Det kan inte ha vart det, vi bad ju att få påsen kontrollerad och så.."
Warrio:"Nähä? Då kan det vart något annat då?"
Wario-Ware-Man:"Ja. Men vad?"
En halvtimme senare:
VARIO:"*RAAAP!!*.. ?.. Vart är jag?"
Warrio:"Här hemma förstås, vad annars."
Wario-Ware-Man:"En sak ska jag bara säga iallafall; Vi köper nog aldrig MER vitlök på påse i
fortsättningen!"
Warrio:"Nä vet du vad, den vitlöken innehöll något olämpligt!"
Wario-Ware-Man:"Typ bekämpningsmedel?"
Warrio:"Ja, typ!"
VARIO:"Nä vad säger ni, dags att gå och lägga oss eller?"
Warrio:"Håller jag med om, klockan är ju för tusan nästan halv elva."
Wario-Ware-Man:"Jag går och gör iordning mig för kvällen."
Warrio:"Jag med."
VARIO:"Jag går och lägger mig med en gång!"
Warrio:"Visst, gör det!"
... Inne på toaletten:
Wario-Ware-Man:"*Brush, brush, brush, brush!!*"
Warrio:"*Brush, brush, brush, brush!.. RAAAP!!.. Brush, brush, brush, brush!*
Wario-Ware-Man:"Bleech! DU är ju mycket värre än Wario ibland alltså!"
Warrio:"Jaså säger du det?"
Wario-Ware-Man:"Ja, du rapar till och med när du borstar tänderna!"
Warrio:"Jamen hur skulle jag kunna rå för det?.. Aja, dags att sätta mig & skita."
Wario-Ware-Man:"Vad fan? Jag borstar ju tänderna för i helvete! Kan du inte vänta med det?"
Warrio:"Nä tyvärr inte, jag måste bajsa ut en vitlök. HNNN.. HHNNNN!!"
Utanför toaletten:
*RAAAAP!!!*
Wario-Ware-Man:"Vad var DET DÄR!??"
Warrio:"Oh, sorry, bara en liten rap som vägrade komma ut genom gapet!"
Wario-Ware-Man:"Ok, DINA rapar kan då bannemig komma ut från vilket håll de själva vill alltså, även
när du sitter och skiter!"
Warrio:"Ja, fiffigt va?"
Wario-Ware-Man:"Äckligt skulle jag nog ha sagt."
*Fluuuuush!!*
*Squueek.*
Wario-Ware-Man:"Ooaaah.. Dags att gå och lägga sig och bara få en slägga i skallen."
Warrio:"Jag skulle nog ta och äta en vitlök innan jag går och lägger mig.."
Wario-Ware-Man:"Du det skulle du bara VÅGA!... *Sniff, sniff.*.. Konstigt, Warrio satt ju där inne och
sket ut en rap nyss, men ändå luktar det inget?!.. Nåväl, dags att krypa till kojs. Vi kommer ha en låång
dag framför oss imorrn."
... Warrio:"Nää vet du vad, att äta vitlök innan läggdags är nog ingen bra ide´!"
Wario-Ware-Man:"Ah, trodde väl det. Kom nu och lägg dig."
Warrio:"Ok."
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Nu är det dags för Wariobröderna att krypa ner i sängen och sova bort alla obehagligheter som vart och
hänt under dagen. Om ni inte vet, så sover Wariobröderna i en och samma säng, så det blir lite trångt för
var och en av dem.. Eftersom sängen bara är gjord för två personer, så blir det lite slagsmål om täcket
medans de sover, den ena av dem har det gott, medans en annan fryser röven av sig:
Wario-Ware-Man:"Ok, dags att sova. Natti natti, sov gott mina bröder."
Warrio:"Natt natt Wario-Ware-Man."
VARIO:"Zzzzzz!!"
Wario-Ware-Man:"Och han sover redan förstås.. God natt VARIO, dröm sött.."
*Släcka.*
*Zzzz... Zzzzz...*
... Och på bara några sekunder så sover allihopa som svin.. Men sover Wario då?:
I Wario's sovrum, i hans hus:
Wario:"Zzzzz!!! SNNAAAAARRK!!!!*FIIIIS!!*.. Höhö... Zzzzz!!"
Japp, Wario däremot är det STÖRSTA svinet och trynet. Han sover redan djupt.. Och drömmer om pengar,
vitlök, tjejer, och Wario-Bikes.. Men varför har han fönstret öppet??.. Ingen vet riktigt varför, inte ens
jag själv!.. Ok, nog om Wario, tillbaks till Wariobröderna, som nu sover i sin sköna, goa säng.. GÄÄSP.. Jag
börjar känna mig lite trött jag med, så jag ska nog ta mig en liten tupplur innan jag fortsätter:
Wario-Ware-Man:"Zzzzz.. Snaark!!... Wha.. Wha?!... Hmm... Zzzzz..."
I Wario-Ware-Man's drömbubbla:**Det är en HELT vanlig dag i Shadow Moses Island, och Wario-WareMan ligger ute i sin hängmatta och solar, och latar sig och har det gott.. Inget kan väl bara gå fel eller?:
Wario-Ware-Man:"Ooaaahh.. Vilken härlig dag. En liten stund ute i hängmattan, för sig själv. Wario har
rest bort på skattjakt, tillsammans med mina feta, korkade bröder!"
En liten gnagare:"HACHACHA fatso!"
Wario-Ware-Man:"Mmm. Dags för en vitlök.... ?... HÖh?? MIN VITLÖK? Vart tog den vägen?"
Gnagaren:"Kom och ta mig om du kan!!"
Wario-Ware-Man:"NEEEJ, kom tillbaka med min skål din vitlökstjuv!!"
Wario-Ware-Man är nu på språng, och ska sin vitlöksskål ta tillbaks, men den lille gnagaren är skitsnabb,
så snabb att inte ens Wario-Ware-Man kan hålla tempot:
Wario-Ware-Man:"Kom tillbaka din lille bandit!!"
Wario-Ware-Man jagar den lilla gnagaren, ända bort till slutet av Shadow Moses Island:
Wario-Ware-Man:"Stanna säger jag! Kom hit ditt lilla ynkrygg!!"
*SCREEETCH!!*
Wario-Ware-Man:"Vad i?! Vart tog den där feglorten vägen?"
... Wario-Ware-Man:"Aha, vitlöksspår! Det är nog ditåt han har gått och gömt sig!"
Wario-Ware-Man följer spåret av vitlöksklyftor, och käkar upp dem, en efter en, och stöter på något som
han inte har sett förut:
Wario-Ware-Man:"Jaha, och här slutar spåret.. Mitt framför ett bottenlöst hål... Ska jag våga hoppa
ner?... Äh, jag gör väl väl det då!"
Han hoppade nerför det bottenlösa, och faller, och faller, och faller, och faller, och faller... Och faller..
Precis, han bara faller & faller i timtal:
Wario-Ware-Man:"Herregud, hur DJUPT är det egentligen? Man hinner kanske peta sig i näsan eller nåt!"
Och så petade Wario-Ware-Man sig i näsan medans han bara faller och faller..:
Wario-Ware-Man:"Schack MATT!! Dessutom hinner man att spela schack mot datorn!"
Och sist, men inte minst av allt:
Fallande utedass:*HNNNN.. HNNNNN!!* *BROOOUBADAFF!!!*
*Squueek.*
Wario-Ware-Man:"Ooaah!!.. Man hinner till och med att gå på dass också!.. Hur lång tid tar det egentligen
att komma till botten av hålet?!"
15 minuter senare:
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Wario-Ware-Man:"Zzzzz... Huh?.. AAAh, nu ser jag slutet! ... Wha? YAAAARRRGH!!!"
*BOOOOM!!!*
Wario-Ware-Man:"Aaaao, MIN RÖV!! Måste vara platt som en pannkaka nu.. Äh, bäst att röra på fläsket,
jag har en gnagare att spöa skiten ur!"
Wario-Ware-Man, efter att ha fallit nerför ett "bottenlöst" hål i flera timmar, bestämmer sig för att leta
upp gnagaren, och spöa skiten ur den förstås:
Wario-Ware-Man:"Hmm.. Åt vilket håll ska jag gå åt?.. Åt Öster, Nordost, eller Väster... Ah, ok,
Öster får det väl bli då."
Så började Wario-Ware-Man gå åt Öster, men under sin lilla upptäcksfärd stöter han på en hel del, men
väldigt knäppa fenomen:
Wario-Ware-Man:"Jaha. Här har vi en Trästock som förfrusit till is.. Jaha? Förfadern till dagens
Dumb-Crow eller?.. ?? .. Inte visste jag att snömannen börjat bada i skärselden!.. Har jag hamnat i
helvetet eller?.. Jaha, kvarlevorna av Titanic finns tydligen välbevarad här nere, inklusiv folket, för det
var då ett jädrans liv därinne... Vad i, finns King Kong verkligen på RIKTIGT?!!.. Ok, han lever inte som
tur är, men man kan se att pupillerna rör sig.. Wooo.. Creepy!... Äh, dags att fortsätta.. Vad i??.. Åh,
tjena Gruntilda, kul att se DIG här nere!"
Gruntilda:"Hallå tjockis, vad snackar du om!"
Wario-Ware-Man:"Öh, inget speciellt, blev bara lite förvånad att se dig här nere."
Gruntilda:"ÄÄh, hade inget annat för mig, så jag fick ta och spela poker med dumbjörnen Banjo och hans
uppkäftiga fiskmås!"
Wario-Ware-Man:"Öh, låt mig gissa; du blev, som vanligt, återigen besegrad, för sista gången i hela ditt
liv, eller hur?"
Gruntilda:"Precis. Jag har gett upp tanken om skönhetsbestulning, och allt annat sånt trams, jag tjänar inte
nåt på det ändå!"
Kazooie the 1st:"Hördu Banjo, när fan kommer våran Pizza någon gång!!"
Banjo:"Ta det lugnt Kazooie, den kommer alldeles strax! Det tar bara lite tid."
Wario-Ware-Man:"Mmmm.. Var det någon som sa Pizza?*DROOL...*"
Gruntilda:"Ja, men den är inte till dig, utan till oss!"
Wario-Ware-Man:"Kan man möjligen få smaka en bit??"
Gruntilda:"Nej, ta och beställ din egen Pizza!"
Wario-Ware-Man:"Jaha. Och VAR kan man göra det då?"
Gruntilda:"Ööh. Det finns telefonkiosker här och var i detta underjordiska ruckel till grotta! Förresten, du
MÅSTE berätta var du är någonstans, och STÅ kvar på samma plats, annars hittar Pizzabudet inte."
Wario-Ware-Man:"Ok, tack för tipset häxa."
Gruntilda:"Vem FAAN kallar du för... Öh, ok, jag ÄR en häxa, men inte en direkt begåvad en.."
Wario-Ware-Man:"Ingen orsak. Ville bara påminna om att du är en häxa."
Gruntilda:"Ok, tack för det iallafall."
Wario-Ware-Man:"... Hm. Undrar om jag stöter på något annat konstigt.. Jaha, vad pågår där borta?!..
??!... Har Conker börjat träna karate helt plötsligt eller??.. Öh, ursäkta om jag avbryter, men vad tusan
gör du här nere, och VEM är den där tjejen??"
Conker:"Öh, va?.. Åh, tjena. Vad JAG gör här nere? Hur ska jag kunna veta, detta är faktiskt DIN
dröm."
Wario-Ware-Man:"MIN dröm?? Detta är väl ingen dröm, eller?"
Conker:"Inte vad jag vet, men det ryktas iallafall om det!"
Wario-Ware-Man:"Ärligt talat, vad håller du på med?"
Conker:"Övar karate, med min lillasyster Ysha."
Wario-Ware-Man:"Jaha.. Men. Hon/han ser VÄLDIGT lik ut dig, på många sätt."
Conker:"Jag vet, men..*Viskar i örat på Wario-Ware-Man:She's got boobs, you nut.*"
Wario-Ware-Man:"Åh förlåt, jag såg dem inte.. Öhm, går det bra med karaten då?"
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Conker:"Njaa.. Har inte riktigt greppat det än, jag undrar hur hon lärde sig det där.."
Wario-Ware-Man:"Hmm.. Jag tror hon vill dig nåt."
Conker:"OK, NU gäller det. Jag SKA få till det denna gången. Wish me good luck fatso!"
Wario-Ware-Man:"Yea, sure!"
Ungefär efter att 15 sekunder gått:
*HAAAIIYAA!!*
Conker:"YAAAARRGH!!!"
*BOOOM!!*
Wario-Ware-Man:"Jaha? Gick det bra?"
Conker:"Eeh.. NÄ, inte alls. Ysha är EXTREMT stark alltså!!"
Wario-Ware-Man:"Oh fan, visste jag inte att hon var.. Men, hoppas du får det rätt till slut!"
Conker:"Tack så mycket.."
Wario-Ware-Man:"Nu måste jag tyvärr gå vidare. Ha det så toppen!"
Conker:"Öh, tack."
Wario-Ware-Man:"Hmm.. Få se.. Vart tusan har den där gnagarn tagit vägen?... OK, det HÄR är
konstigt.. Gigantiska Sötkorn?!!.. Dom verkar inte röra på sig iallafall.."
*MIII, MI-MI-MI-MI-MIIIII!!!*
Wario-Ware-Man:"ÅÅH NEJ, SÄG inte det!"
The Great Mighty Poo(aka. Skitprästen):"Jo. Det ÄR jag. Men vem är DU?"
Wario-Ware-Man:"Tjena skithög, jag är Wario-Ware-Man!"
Skitprästen:"Hm. Det låter lite bekant."
Wario-Ware-Man:"Låter lite som namnet Wario va?"
Skitprästen:"Tja, typ!"
Wario-Ware-Man:"En liten fråga bara innan jag traskar vidare; Varför är du här nere?"
Skitprästen:"Väldigt bra fråga fatso.. Eller vad du nu hette. Jag skulle bara ut och leta efter lite sötkorn,
men sen trillade jag ner i ett 99% bottenlöst hål."
Wario-Ware-Man:"Vänta nu. Det är ju det hålet som jag föll ner i!"
Skitprästen:"Jaså, vilket sammanträffande!"
Wario-Ware-Man:"Vet du vart man kan få tag i en telefonkiosk här nånstans?"
Skitprästen:"Jaså, du ska beställa pizza, eller hur?"
Wario-Ware-Man:"Ja."
Skitprästen:"Alldeles bakom mig!"
Wario-Ware-Man:".. Men. Den är ju flera meter bort!"
Skitprästen:"Vill du jag ska ta HIT den eller?!"
Wario-Ware-Man:"Öh, nä, jag kan gå själv! Ha det så bra Skitprästen."
Skitprästen:"Detsamma tjockis!"
Wario-Ware-Man:"Jaha. Då var det bara att gå mot telefonkiosken då!"
Efter att Wario-Ware-Man stött på en massa konstiga grejer och fenomen så bestämmer han sig för att
gå till en telefonkiosk.. Som ligger flera meter bort, och beställa pizza:
Wario-Ware-Man:"??.. Jaha? Och här var det täckt med skit minsann, över hela golvet.. Undrar hur
djupt det är... Åh, skylten där precis mitt i skitfloden säger att den är... "SKITDJUPT, GÅ EJ UT!!"
.. Äh, kan det verkligen vara SÅÅ djupt??"
Wario-Ware-Man började gå ut mot skitfloden med bestämda steg, eftersom han bara TÄNKER gå till den
däringa telefonkiosken och beställa sin pizza:
Wario-Ware-Man:"HA, jag SJUNKER inte ens.. Den kanske inte är så djup som skylten påstår!"
Efter att Wario-Ware-Man kommit över skitfloden:
Wario-Ware-Man:"Jag fick lite skit på mina skor, men.. Äh, inte så farligt.. Ok, dags att gå och beställa
pizza!"
5 sekunder senare:
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Dumb-Crow:"Dööh.. Ska jag våga gå över den där skitfloden?.. Hmm.. "SKITDJUPT, GÅ EJ UT!!"... Ok,
jag gör väl det då."
Dumb-Crow började gå ut mot skitfloden. Vad händer med honom tror ni? Just det, motsatsen:
Dumb-Crow:"?!.. Dööööh.. Ok, tror nog att jag borde..*BLUBB BLUBB BLUBB BLUBB BLUBB BLUBB!!!*"
Wario-Ware-Man:"??.. Vad var det där?... Ok, VÄLDIGT skumt... Hallå eller, att det ska ta sån jäkla
tid... Ah, äntligen.. Hallå, är det pizzabudet? Ok, jag skulle vilja beställa en pizza, med vitlök på.. Vadå
"med eller utan vitlök"?! Klart jag ska ha vitlök på min pizza, BARA vitlök, och inget annat! Och låt det gå
FORT också.. Ja, klart jag står kvar på samma ställe.. Vad? Måste jag berätta VAR jag är??.. Jag står
vid en telefonkiosk dumhuvud, alldeles vid en skitflod, en bit ifrån en operasjungande skithög.. JA, en
OPERASJUNGANDE skithög, en SKITHÖG som sjunger OPERA!!.. Har du FATTAT nu eller? Ok, när kommer
du med pizzan då? Ok. Tack, då vet jag det.. Jaha, ok. Bye bye."
*Booop.. Click.*
Wario-Ware-Man:"Dåså, då kommer min pizza om en kvart eller nåt... Grr. Vad det där pizzabudet
fattade trögt, vem fanken anställde det där puckohuvet egentligen?.. Äh, huvudsaken är om jag får min
pizza levererad DIREKT utanför telefonkiosken."
1 timme senare:
*Pizza!!*
Wario-Ware-Man:"Ah, äntligen.. ?... Vad i, inte ska jag väl hämta den själv!? Jävla latarsel, du kan väl
inte bara LÄGGA den där, jag vill ha min pizza!!.. Jaha, dags att gå ut mot skitfloden igen då!.. Åh NÄ,
jag går inte ut dit en gång till."
Efter flera "tappra" försök senare har Wario-Ware-Man lyckats få tag på sin efterlängtade vitlökspizza..
Undrar om den smakar gott.. Äh, vem skulle bry sig:
Wario-Ware-Man:"Denna pizza ser ut att vara väldigt delikat! Jag kommer nog äta mig mätt.. Aaaah!..
*Crunch, crunch!*... MMph?!... PTVIII!!.. Bläää.. Den smakade URKASST!!.. Äh, dags att fortsätta."
Wario-Ware-Man fortsätter sin färd, efter att ha käkat en smaklös Pizza, som han förstås inte tyckte
om, i jakten på den "lille gnagaren", och spöa skiten ur honom såklart.:
Wario-Ware-Man:"Hua alltså, idag har jag stött på en massa konstiga saker. Typ vem visste att snömannen
hade flyttat ner till helvetet, och badar bastu i skärselden, eller att titanic fortfarande finns? Hoppas jag
inte stöter på knäppare saker än vad jag redan sett... OK, bortsett från bananskal med Warionäsor..
Detta blir bara knäppare och knäppare!... Men.. Vad har vi där borta? Något slags Discotek.. Kanske
skulle ta & göra en visit."
*BOOM, BA-DA-DA-BOOM, BA-DA-DA-BOOM!!*
Wario-Ware-Man:"Fy fan vad dom spelar här!!"
Borta vid något hörne:
Dumb-Crow med Warionäsa:"Hördu brorsan, spana in tjockisen där borta!"
Dumb-Crow med Warionäsa & afrofrilla:"Jag ser det. Ska jag hämta han eller?"
Dumb-Crow med Warionäsa:"Menar du våran boss?"
Dumb-Crow med Warionäsa & afrofrilla:"Jupp!.. BOSS!!"
Skuggad tjockis med Warioröst:"Jaså, har vi fått publik eller?"
Dumb-Crow med Warionäsa & afrofrilla:"Det verkar så, vi har ett fetto där!"
Skuggad tjockis med Warioröst:"Överlåt detta till MIG, jag vet hur man tar sig an lättledda tjockisar."
Dumb-Crow med Warionäsa & afrofrilla:"Yeaah, Our Boss ROCKS!!"
Wario-Ware-Man:"Hallå eller, här var det ju bannemig fullt disco alltså!!"
Skuggad tjockis med Warioröst:"Precis baby, välkomna till vårat speciella Wario-Disco, hoppas ni får det
roligt."
Wario-Ware-Man:"Åh, tjena på dig du.. Vänta, jag känner igen rösten!"
Skuggad tjockis med Warioröst:"Gör du? Hur vet du att det är JAG?!"
Wario-Ware-Man:"Amen tjenare Wario, vad gör du här nere?"
Wario:"Naah, jag hittade ingen skatt, så jag bestämde mig för att ta mig en liten tupplur någonstans."
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Wario-Ware-Man:"Jaha, hur hamnade du här då? Föll du nerför ett bottenlöst hål precis som jag eller?"
Wario:"Ja, just det. Vet ej hur jag blev chef över det där discoteket, men jädrar vad man får gratis vitlök
här alltså."
Wario-Ware-Man:"Jaså?.. Men, måste JAG betala något?"
Wario:"Näpp, ALLT är gratis, även för besökare!"
Wario-Ware-Man:"Ooh, tack!!"
Wario:"Men, problemet är; att jag inte får något betalt, så jag tänkte fråga dig.. Kan du Disco?"
Wario-Ware-Man:"Jag? Disco? Ööh. Tja.."
Wario:"Tjooho, jag visste att jag kunde lita på dig!"
Wario-Ware-Man:"Jag har inte pratat klart än.. Vad ska jag göra? HUR ska jag bära mig åt?"
Wario:"Ööh, bara gå ut på discogolvet och... Ööh, gör någon breakdance eller nåt.."
Wario-Ware-Man:"Men för tusan, jag KAN INTE ENS breakdansa!"
Wario:"Jahapp... Ok, ta tillbaka det där.. Bara gör någon typ av discogrej, spelar ingen roll vad det är
för nåt, bara så att discosnubbarna ger mig lön!"
Wario-Ware-Man:"Tjaa.. Skulle nog kunna gå.. Om jag får en vitlök för VARJE lyckat försök."
Wario:"Hmm.. Deal!.. Ok, gå ut på discogolvet och gör discosnubbarna impade!!"
Wario-Ware-Man:"Ok, here I come!"
Wario-Ware-Man beger sig ut mot discogolvet och kör igång med lite rövkliande, näspetande, MEGA rapar,
och upprepningar av ordet "WARIO-TIME!!" flera gånger i rad. Sen efter allt trams blir det bannemig disco
så det står härligt till.. I Wario-Ware-Man's EGEN stil förstås.. 1 timme senare:
Wario:"Yahoo! Detta går ju galant. Stålar bara rullar in här!"
Wario-Ware-Man:"Och jag får vitlök så jag bara storknar."
Wario:"Japp!.. Har du tänkt stanna i några timmar till eller?"
Wario-Ware-Man:"Ööh.. Nä, jag måste tyvärr gå iväg och leta efter en liten gnagare, som STAL min vitlök
hemma imorse!"
Wario:"Ah, synd.. Men, hoppas du får tag i den där gnagaren då."
Wario-Ware-Man:"Tack."
En liten stund senare, någon annanstans nere i grottorna:
Wario-Ware-Man:"Det här var grejer minsann.. Först blir man bestulen av en gnagarjävel, sen faller man
nerför ett bottenlöst hål, sen stöter man på massor av konstiga saker, beställer en pizza som smakar
URKASST, sen går man på ett discotek och får masser med vitlök!!.. Vad mer kan hända?"
*Crunch, crunch, crunch!!*
Wario-Ware-Man:"Höh!? Käkar nån vitlök här eller?.. Äh, får nog gå och se efter."
.... Gnagaren:"Crunch, crunch, crunch!!"
Wario-Ware-Man:"Vad faan, där har vi ju gnagaren!.. Och han käkar upp MIN VITLÖK!! Nä NU JÄVLAR!!"
Gnagaren:"??"
Wario-Ware-Man:"Kom hit din lille vitlökstjuv!!"
Gnagaren:"Oh shit, inte fettot IGEN!"
Wario-Ware-Man jagar gnagaren, oavsett vilken väg den än tar för att lura tjockisen följer han ändå efter
den.. Tills de slutligen, efter att ha sprungit runt i timmar, kommer till en..:
Gnagaren:"Ånej, en ÅTEVÄNDSGRÄND!.. AhA!!"
Wario-Ware-Man:"??.. Oh FAN, här tog vägen tydligen slut. Bromsa Wario-Ware-Man!!"
*Screeeeeeetch!!!*
Wario-Ware-Man:"Pheew!... Hmm.. Hur fasen ska jag komma över till andra sidan??.. Huh? Va fan,
försöker du knuffa NER mig så jag faller?! Det var då det fräckaste, gnagarjävel!"
Gnagaren:"Ähum, ähum!"
Wario-Ware-Man:"Vad är det nu om?.. Vad gör du?.. NÄÄ, Kasta inte iväg vitlöken, jag kommer min
älskade vitlök!!"
*Streeetch*
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Wario-Ware-Man:"ÄH, hade den nästan!.. Öh, Wha, Wha! WHAAAH!!"
*GRABBA!*
Wario-Ware-Man:"Gaaah!.. Phew, DET var nära alltså!!"
Wario-Ware-Man hänger nu på plattformskanten som han höll på att falla ner från. Hur ska han ta sig ur
detta tror ni?:
Wario-Ware-Man:"Toppen alltså.. Här sitter jag och hänger, och kan då faan inte ta mig upp igen.. Allting
är ditt fel, GNAGARJÄVEL!! Jag ska få tag i dig!"
Gnagaren:"Ha, försök du bara! Kom & ta mig om du kan fetto!!"
Wario-Ware-Man:"Det kanske jag lyckas med om du inte vaktar din tunga!"
Och så gör gnagarn det dumma; att gå ut vid plattformskanten och reta stackars Wario-Ware-Man:
Gnagaren:"Nää, nää, nä-nä-NÄÄÄH!!"
Och Wario-Ware-Man gör det dummaste; att försöka fånga gnagaren, samtidigt som han hänger kvar på
plattformskanten:
Wario-Ware-Man:"HA, fick dig!"
*Stenbitar som lossnar ljudeffekt*
*CRACK!!*
Wario-Ware-Man:"OH-OH.. WAAAAAAAAAHH!!!!"
Hmm.. Undrar om detta verkligen är slutet för Wario-Ware-Man.. Och gnagaren(Ok, gnagarn är det inget
synd om, för det var ju han som började, än sen?). Och är det som Conker sa verkligen sant, att alltihopa
bara är en dröm??.. Titta inte på MIG, hur ska jag kunna veta?.. Anyway, efter att Wario-Ware-Man,
tillsammans med gnagarn, fallit nerför det djupa, mörka hålet blir allting svart. Just det, ALLT blir bara
KOLSVART i en liten stund.. Efter några sekunder går det svarta bort, och nu ser vi Wario-Ware-Man
igen, liggandes, helt knockad efter det höga fallet. Men det konstiga är, att vi inte längre är inne i någon
grotta, utan någon HELT annanstans.. Ööh, vart sjutton är gnagarn? Borde han inte ligga här nånstans i
närheten?!.. Nevermind, han klarade väl sig, som vanligt:
Wario-Ware-Man:"... Aaagh.. Oof, var ÄR jag någonstans?... Måste ha brutit arslet eller nåt!"
... Wario-Ware-Man:"Aaoow... Ämen vänta nu, var har JAG hamnat på för ställe, och vart är gnagarn?"
Wario-Ware-Man gick runt och letade överallt efter gnagaren, men INGENSTANS syntes den, inte ens
bakom en liten sten:
Wario-Ware-Man:"Hallå, gnagarn? Vart är du??.. Konstigt, jag var rätt säker på att han var med mig när
vi föll ner... Men hallå, vad har vi här? Tre skålar på ett bord?? Undrar om det finns vitlök i dom.."
Skål Nr.1:
Wario-Ware-Man:"Nähä, inget i den."
Skål Nr.2:
Wario-Ware-Man:"Va, inget i den här heller?"
Skål Nr.3:
Wario-Ware-Man:"Men här fanns det lite.. Men bara en knappjävel?!.. Ska jag våga trycka?"
*Trycka!*
*BOOM!!*
Wario-Ware-Man:"Huh? Vad hände?.. Åh fan, är detta en fälla eller?!!"
*DÖÖÖÖH!!*
Wario-Ware-Man:"Goulp?!.."
...*DÖÖÖÖH!*
Wario-Ware-Man:"Jaha, ska jag bli uppäten av en Woodstock eller?"
Mega BAUTA Woodstock:"DÖÖÖH.. Oh fan, ÄNTLIGEN KÄK!"
Wario-Ware-Man:"Ööh, ursäkta mig herr Mega BAUTA Woodstock, men kan du möjligtvis tänka dig att
låta mig gå?"
Mega BAUTA Woodstock:"Haa haa, skämtar bara lite, tänker inte alls äta upp dig."
Wario-Ware-Man:"Åh, tack för det.."
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Mega BAUTA Woodstock:"Du undrar förstås varför jag gillrade den där fällan!"
Wario-Ware-Man:"Nä, varför då?"
Mega BAUTA Woodstock:"Bra fråga faktiskt, det är det jag inte kommer ihåg."
Wario-Ware-Man:"Ååååh.. Ni blir ju bara dummare och DUMMARE!"
Mega BAUTA Woodstock:"Precis."
Wario-Ware-Man:"Så.. Kan du släppa mig fri nu??"
Mega BAUTA Woodstock:"Ok."
*Click.*
Wario-Ware-Man:"Och som vanligt, så råkar du bura in dig själv!"
Mega BAUTA Woodstock:"Ja, är det inte konstigt?"
Wario-Ware-Man:"Jo vad annars, ni skulle ju inte ens kunna erövra en hel arme´ av Dumb-Crow's om ni
fortsätter så här! Jag går nu, och du får tyvärr ta dig ut själv."
Mega BAUTA Woodstock:"Kan ju alltid försöka!"
Wario-Ware-Man:"Hmpf.. Träskalle.. Nåja, nu borde jag hitta en väg tillbaka igen, så jag kommer hem."
... Wario-Ware-Man:"??.. Ämen titta, det är ju ett litet sötkorn."
Sötkorn:"Zzz.. Höh, vad vill DU mig tjockis?"
Wario-Ware-Man:"Ööh. Jag tänkte bara fråga; Vet ni om man kan ta sig ut ur denna konstiga värld?"
Sötkorn:"Sorry, har INGEN aning faktiskt.. Men vi sötkorn är ena hejare på disco alltså!!"
Wario-Ware-Man:".. ÅNEJ, säg det INTE!!"
JO, det ÄR vad du tror Wario-Ware-Man. Sötkornen bestämmer sig för att köra lite disco!!.. För att
inte tala om att de drar igång världens KASSASTE skiva!.. 5 minuter senare:
Sötkornen:"Vad tycker du om låten va? Väldigt fräsig va!?"
Wario-Ware-Man:"Jaoo. Om jag skulle uttrycka det på ett mildare sätt."*Tänker:ÅÅÅh, säg att detta
bara är en dröm, en helt vanlig jävla MARDRÖM!!*
Jaha? Ska det verkligen sluta så här för Wario-Ware-Man? Kommer han någonsin att få tag i gnagarn?
Kommer han överhuvudtaget att ta sig hem igen? OM de andra Wariobröderna kommer tillbaka, blir de
inte förvånade om Wario-Ware-Man inte är hemma? Kommer de att leta efter honom, och råka ut för
samma saker som han själv gjorde? Eller kvittar det bara lika?? Kan jag sluta ställa en massa korkade
fråger, som läsarna själva inte har något vettigt svar på?? Kanske får Wario för sig att disco inte är hans
grej, och istället bestämmer sig för att gasa ihjäl HELA Shadow Moses Island?!! We may never know, det
får nog en expert avgöra isåfall.. Eller nåt.. OK, jorden kanske sprängs till bitar, och allt liv FÖRINTAS,
på grund av ett par Warioaliens i ett litet tefat kolliderar med planeten.. BWAAHAHAHAA!!!**
Wario-Ware-Man:"YAAAAARRRGH!!!"
Warrio:"Zzz.. Huh? Hallå, vem är det som skriker så!!"
Wario-Ware-Man:"Pust, phew.. Det må vara JAG!"
Warrio:"Jaha, vad har du drömt för nåt NU då? Att en Woodstock stampade ihjäl HELA Shadow Moses
Island eller?"
Wario-Ware-Man:"Nä. Något ÄNNU VÄRRE!!"
VARIO:"Ööh.. Jag e bara halvt klarvaken.. Men, jag tror nog jag vet vad han drömde om.."
Warrio:"Vadå?"
VARIO:"Det var nog det.. Jag berättade om igår kväll."
Warrio:"Jaså!.. Så drömmar KAN alltså smitta av sig eller?"
VARIO:"Tjaa.. Jag vet inte hur.."
Wario-Ware-Man:"Just det, EXAKT SAMMA jävla dröm som VARIO drömde om för flera nätter sen, fast
då var JAG där istället!"
VARIO:"OK, VÄLDIGT konstigt tycker jag!"
Wario-Ware-Man:"Ja, och inte nog med det, jag råkade dessutom ut för samma händelser som i VARIO's
dröm.. Fast några saker var lite annorlunda; Typ vem visste att snömannen börjat bada bastu i helvetet?
Kanske Gruntilda, som gett upp allt ont, och istället börjar spela poker med Banjo?"
Wario Show ep9 sida9

VARIO:"Ok, DET DÄR minns jag inte."
Wario-Ware-Man:"Jupp. Till och med kvarlevorna av Titanic fanns där nere, helt välbevarad."
Warrio:"Jaha? Och alla passagerarna levde fortfarande?"
Wario-Ware-Man:"Precis. Jag kunde höra en massa skrik och tjut där inne!"
VARIO:"Jaha? Slutade allt lyckligt då?"
Wario-Ware-Man:"NÄ!"
Warrio:"Ok, knäppt.. Äh, nu tycker jag vi borde ta och stiga upp."
Wario-Ware-Man:"Klokt sagt av dig, jag vill helst bara glömma denna hemska mardröm!"
Zzzz... Höh? Är det REDAN morgon? Oh fan, måste nog ha sovit igenom alltihopa.. Nåväl. Efter att
Wario-Ware-Man berättat sin version av VARIO's "mardröm", så går tjockisarna upp och äter lite frukost.
Wario verkar redan vara uppe i sitt hus, och brazzar igång lite WarioWare på sitt Nintendo Wii(TM):
Wario:"Wahoo, DÄR satte jag minsann in kråkan i spelet!.. Uh.. Oh fasen, dags att fisa lite.. Hnn.. Hnnn!!"
*BRRÖÖÖÖÖL!!*
Tillbaks till Wariobröderna:
Wario-Ware-Man:"*Munch!* *Munch!*.. Vet ni, frukosten var inte så pjåkig!"
VARIO:"Samma här. Vitlöken smakade bättre idag.. Och ger inga konstiga effekter."
Warrio:"Hmm.. Kanske skulle vi ta och göra en film om Wario-Ware-Man's mardröm, så vi tjänar lite
kosing! Vad säger ni?"
VARIO:"Naah. Vore nog ganska meningslöst. Först måste vi göra ihop ett manus, script, eller vad fan det
nu kallas, som sen måste korrigeras i vissa delar, och annat jobbigt."
Wario-Ware-Man:"Håller med VARIO. Den skulle nog inte bli så bra.. Men det betyder inte att det inte
kommer att ske, utan det kanske tar lite tid att få ALLA detaljer perfekta."
Warrio:"Ok, glöm vad jag sa. Det var bara ett förslag."
Wario-Ware-Man:"*Munch!* *Munch!*.. Hm.. *Sniff, sniff..*... Blää, vem sjutton är det som har FISIT
SÅ ILLA?!!.. Mmmph.. Måste gå på Dass och SPY!!"
Warrio:"Huh?.. Vad? Jag känner ingen fislukt? Gör du det VARIO?"
VARIO:"Nää vet du, har ingen aning jag heller.. Såvida inte..."
Warrio:"Hmm.. *Sniff.*. !!.. Gissa EN gång till!"
VARIO:"*Sniff, sniff.*.. EEEEWW, har Wario lämnat fönstret öppet IGEN??"
Warrio:"*Host, harkel!!*JAA, tydligen.. ÅÅH FY vad han fiser ILLA!!"
VARIO:"AAGh.. Han blir ju bara värre och värre för varje episod som passerar!"
Warrio:"Ja, vem vet.."
*BRRÖÖÖÖL!!*
Wario vid sitt sovrumsfönster:"Tjena bröder, känn på lite frisk luft!"
Warrio & VARIO:"Du, den varan har vi bannemig fått tillräckligt av!!.. AAAgh, vi tuppar nog av VILKEN
minut som helst!!"
1 minut senare:
Warrio:"NU KOMMER DET!.."
*DING DONG!!* *Bump!*
Japp, och så slutar ännu en episod av "The Wario Show!", med doften av fräsha vitlöksfisar på
morgonkvisten!.. Anyway, som jag brukar säga, missa inte episod 10 av "The Wario Show!". Ha det gott
kära läsare!..
SLUT~THE END...
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