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: 20/01/2011 21:48-05/03/2011 23:43)
Säsong 2, Episod 3(14): Så ensamt allt är!
I Wario Island råder som vanligt lugn och harmoni, och gräset e grönt. Blommorna sjunger sin lilla symfoni.
Och som vanligt är jag, Wario, berättaren i denna show... Nåja, Wariobröderna är ute i trädgårn och gör
sitt, och allt är lugnt och tyst.. Men inte så länge till:
Wario-Ware-Man:"Oaaah... En lugn och fridfull dag ute i hängmattan. Fåglarna kvittrar, atmosfären e ren,
och INGET kan förstöra en sådan vacker dag som denna."
Borta vid Wario's utedass:*... BBRRRÖÖÖÖÖÖLL!!!!!!*
Wario-Ware-Man:"Vad... Sniff... EEEWW, host, harkel!!.. Man kan ju inte andas!!"
Wario:"Höhö. Känn på DEN!!"
Warrio:"WARIO! Varför sitter du på ditt dass hela tiden och försöker förpesta våran tillvaro??!"
Wario:"Ämen e det inte klart! Det är ju kul. Så vad då?"
Wario-Ware-Man:"Ja, kanske för dig. Men nu vill vi ha det lugnt och skönt, annars får du med oss att göra!!"
Wario:"Jaja.. Jag slutar väl då."
Wario-Ware-Man:"Tack.. När tänker du bli klar förresten?"
Wario:"Om ungefär en minut faktiskt.. Ska bara torka röva."
VARIO:"Och dessutom tvättar han inte sina händer efter varje toalettbesök. Snacka om vidrigt!"
Wario:"Vad det tjatas om mig idag då, jag e ju strax klar säger jag ju!"
Wario-Ware-Man:"Vi låter dig vara nu. OM du inte sköter dig, så... Ja, vem VET vad vi kommer göra åt
situationen!"
Warrio:"Öhm.. Han har gått nu."
Wario-Ware-Man:"Jaså? Jaha, återgå till våra gamla vanliga syssler då!"
Warrio:"Precis. Nu ska vi bara ligga ute i hängmattan, och ha det lugnt och trevligt.."
Borta hos Wario:
Wario:"Jaha, jag e alltså inte deras favorit idag... Ok, de ska få det lugnt och skönt hädanefter. De
kanske förtjänar det... Äh, nu går jag och klipper gräsmattan. Det behövs ena göras alltså."
Borta hos Wariobröderna:
Warrio:"Hörni kolla. Wario klipper sin gräsmatta."
Wario-Ware-Man:"Som han inte gjort på flera år?? Hm.. Hoppas inte han planerar något vansinnigt bara!"
VARIO:"Äh, VAD skulle kunna hända?!"
Borta hos Wario:
*Brrööööörrrr!!*
Wario:"Da-dada. Har gjort baksidan. Har bara framsidan kvar att trimma.."
*Swopp!* *BRÖÖÖÖRRR!!!*
Wario:"Vad??... Hur tusan kunde gräsklipparn slippa ur händerna på mig!?... !!... Oh-ooh!"
Borta hos Wariobröderna:
Wariobröderna:"Zzzz.... Snaaaark!"
... *BRRÖÖÖÖÖÖÖRRR!!!!*
Warrio:"Zzzz.. Huh, what the!??"
VARIO:"Åh NEJ. EN GRÄSKLIPPARE på rymmen!!"
Warrio:"Spring allihopa!!"
Wario-Ware-Man:"Zzzz... ?? Vem fan är det som väsnas?... Huh?!"
*BRRÖÖÖÖÖÖRRRR!!!*
Wario-Ware-Man:"Vad??... GAAAAAAHH!!!"
*BRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖRRRRR!!!!!!!*
Warrio:"Aaoow. Det DÄR måste ha gjort ont!
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VARIO:"Alldeles RENRAKAD!"
Någon minut senare, borta hos Wario:
*Wario!*
Wario:"Ja, vad är det nu?"
Wario-Ware-Man:"Denna gräsklipparen... Är den din?"
Wario:"Ja. Ro hit den där skrothögen! Och låt mig vara, jag har inte gjort er nåt."
Wario-Ware-Man:"Nä, men håll lite bättre ordning på dina prylar, annars kanske den inte bara gör oss illa,
utan även alla andra invånare i Wario Island!"
Wario:"Jaja... En liten fråga bara... *Fniss..* Varför är du naken?!"
Wario-Ware-Man:"Tja, säg det själv du. Vad ser det UT som??"
Wario:"... Åh, jag förstår. Men tack för att du lämnade tillbaka gräsklipparen i alla fall."
Wario-Ware-Man:"Inga problem. Men, vad du än gör, hitta inte på något dumt, som typ att gasa ihjäl oss
när vi ligger ute i hängmattan och sover.. Om det nu så skulle ta 6 dagar att få ut den där stackars fisen ur arslet..."
Wario:"Ok, ni kan lita på mig."
6 dagar senare:
Wario, vid sitt utedass:"Hnn.. Hnnn..."
Warrio:"Jaha, nu ska han lägga en vitlök igen."
VARIO:"Jepp. Men det låter inte lika bedrövligt som för 6 dagar sen."
*Fluuuush!*
Wario:"Aaah, var bannemig skönt.. Tjena bröder, ni ligger och trynar som vanligt!"
Wario-Ware-Man:"Japp. Kan du ge dig på."
Wario:"Ok. Ha det så bra!"
Warrio:"Detsamma!... Åter till trynandet bröder."
Borta hos Wario:
Wario:"Hm... Undrar om jag glömde nåt inne på dass.. Får nog gå och kika efter.."
*Slam.*
... *KAABOOOM!!!!*
Wario:"Ah, här e den!... Huh?? Vart tog dasset vägen?"
Wario tittar bort mot Wariobröderna, där de ligger i sina hängmattor och latar sig, och sen upp mot himlen,
och ser det bedrövliga:
Wario:"Ooh shit..."
Borta hos Wariobröderna:
Warrio:"Aaah. Detta är livet!... Vad i.. Ett flygande utedass!??"
VARIO:"Vilket ser ut att landa... Rakt PÅ OSS?!!"
Wario-Ware-Man:"NÄÄÄ!??"
*BRRAABOOOM!!*
Warrio:"Host, harkel... Pheew... Vilken STANK!!"
Wario-Ware-Man:"Phöö!!.. Nä, DETTA var DROPPEN! Nu har jag fått NOG av det här stället!! Vad säger
ni, ska vi ta det Wariofritt ett litet tag??"
VARIO:"Japp, det kan ni ge er på. Inte nog med att Wario kan skita så man storknar, hans utedass kan
även skickas upp i luften, som sen kommer ner rakt MOT vårat område, exploderar, och frigör sin jävla,
äckliga fisodör!!"
Wario, pratar tyst för sig själv:"Det var inte meningen att det skulle hända sådär..."
1 halvtimme senare:
Wario-Ware-Man:"Så. Har vi packat med oss allt?"
Warrio:"Jepp."
Wario-Ware-Man:"Ok, då far vi härifrån bröder!"
Borta vid grannhäcken, där Wario står & blegar:
Wario:"Vafan, ska NI flytta?"
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Wario-Ware-Man:"Just det. Och fråga oss inte varför! Men vi kommer inte tillbaka på ett ganska bra tag
iallafall. Kom grabbar, nu far vi iväg härifrån!"
Warrio:"Hejdå fatso!"
Wario:"Jaha.. Byebye då..."
Efter att Wariobröderna gått iväg tills dem inte längre syns:
Wario:"He, losers... Jaha. Nu är man helt för sig själv! Hoppas de får det trevligt då... Jag vet varför ni
flyttar!! Det är bara på grund av den däringa incidenten som bara skedde oplanerat! Fattar ni eller? Det
skedde inte med mening!... Ah, lönlöst. De e redan borta... Nåja, nu kan jag göra vad jag vill, och inte
behöva ta hänsyn till tre stycken feta tjockisar som hela tiden klagar! WAAHAHAHAHAHAAA!!!... Nåja,
bara att göra vad jag känner för't."
Wario går in i sitt hus och gör iordning lite & äta:
Wario:"Aaah, det ska bli gott med lite rostade mackor, med lite vitlökssenap på. Och så lite saft! Detta
kommer bli mumsfillibabba!!... Hm.. Ringer det på dörrn tro?... Nä, konstigt. Det brukar det ju göra...
När det gör det förstås, det brukar ju aldrig ringa på dörren så värst ofta ändå."
Wario går ut till vardagsrummet med sitt käk, och tänker njuta av känslan av Wariobrödernas flytt. Till en
början är han en lycklig liten tjockis, men sen efter några timmar så... Ja, ni kan nog gissa:
Wario:"GÄÄÄSP... Nää, det börjar kännas lite tråkigt nu tycker jag... Något stämmer inte... Om jag gör
något annat, typ, spela lite Wii..."
Någon minut senare:
Wario:"Nää. Tycks inte hjälpa... Vad sägs om något annat, utom det..."
Någon minut senare, igen:
Wario:"... *Suck...* Nää.. Hjälper inte det heller... Vad allt känns så ensamt numera... Men... Kan det
bero på Wariobrödernas flytt tro?"
Timmarna bara går, och Wario blir bara allt mer och mer trött och uttråkad, så att han till slut inte orkar
hålla sig vaken:
Wario:"Nää... Nu borde väl NÅGOT hända snart... Borde nog gå & lägga mig & sova kanske."
Senare, efter att ha sovit i några timmar:
Wario:"Nää. Tycktes inte hjälpa det heller. Är fortfarande lika såsig... Aha. En liten promenad kanske gör
mig gott!"
Wario går ut på en promenix(för att glömma känslan av Wariobrödernas frånvaro.) för att vädra sin näsa och knopp:
Wario:"Aaah. Detta kändes mycket bättre... Jag tror nog Wariobröderna kommer tillbaka snart. De blev
väl bara lite trötta på att sitta och dega hemma, och gick ut på en liten utflykt."
Efter att Wario vart ute och gått i 2 timmar bestämmer han sig för att sätta sig ner på en trästubbe och ta det
lite lugnt.:
Wario:"Hm... Allt är så lugnt & tyst häromkring.. Fåglarna kvittrar, och ekorrarna springer runt och samlar
nötter & ekollon..."
Borta vid fältet, där ekorrarna springer runt och letar:
Fru Ekorre:"Vad tusan snackar det där fettot om egentligen? Vi samlar ju för tusan VITLÖK!"
Herr Ekorre:"Tja. Antingen är han dum, eller också bara jävligt blind. Bry dig inte om honom, vi gör det vi
ska, eller hur?"
Conker:"Ähum ähum!... Är det inte något som är fel här eller?"
Herr Ekorre:"Huh?... Conker?? Vad FAAN gör DU HÄR?!"
Conker:"Ni ska ju samla ekollon och nötter, inte VITLÖK!!"
Fru Ekorre:"Du, vi gör vad fan vi vill, så det så, och stick härifrån. Du hör inte hemma i denna serien!"
Conker:"Sorry... Jaha, då går jag igen då!... (Tänker:"Hmpf.. Those bastards. These squirrels nowadays
ain't what they used to be!")"
Herr Ekorre:"Jaha. Återgå till vitlöksplundringen då!"
Fru Ekorre:"Ämen tjena. Någon bonde går och kollar sin vitlöksskörd! Ska vi gå dit och sabbotera??"
Herr Ekorre:"Japp. Klart vi gör det! Vi springer dit när han gått iväg!"
Wario Show series2 ep14 sida3

Tillbaks till Wario, där han sitter på trästubben och kikar:
Wario:"Tja.. Allt i naturen är som det ska.. Men ändå känns det som om något fattas... Äh, får väl ta och
vandra bort till glasskiosken på hemvägen och köpa mig en vitlöksstrut."
Wario vandrar hemåt igen, och köper sig lite glass på vägen hem:
Wario:"Mumsfillibabba va' gott det ska bli med vitlöksstrut!"
*Slafsa slafsa, mumsa mumsa!!*
Ungefär 5 minuter senare, när Wario väl kommit hem igen:
Wario:"Hallå? Är ni hemma eller?... Skumt, inget svar... Ah, får väl gå och knacka på dörrn då, och kolla
om de e hemma!"
Wario går in till Wariobrödernas tomt och knackar på ytterdörrn. Misstänksam över att ingen kommer och
öppnar dörren bestämmer han sig för att gå in och ta sig en liten titt... Men som vanligt..:
Wario:"Så har Wariobröderna låst ytterdörren... Får väl kolla bakdörrn då."
Wario går bakom huset och kollar om bakdörrn är olåst. Lyckligtvis för honom är den ej låst, och Wario går
in för att se efter om de är hemma... Under tiden går vi vidare till Wariobröderna, och dem verkar ha en
bit kvar att åka. Som det ser ut så har de bestämt sig för att bo på ett lite renare och fridfullare ställe:
Warrio:"Wario-Ware-Man. Är det långt kvar eller?"
Wario-Ware-Man:"Inte alls. Bara några svängar här och var, och vi är strax framme!"
VARIO:"Jag ser det. DÄR!"
Wario-Ware-Man:"Aha, så det är här det är. Ok, sväng vänster grabbar!"
Efter att de svängt vänster:
*Screeetch!!*
Wario-Ware-Man:"Då så. Då var vi framme grabbar!... Oaah, känn på den friska luften... Bagaget?"
VARIO:"Hnn.. Of... Här Wario-Ware-Man!"
*BOOM!*
Wario-Ware-Man:"... Eehm, du hade väl inte behövt ta med hela HUSET eller?!"
VARIO:"Tja. Allt det var som fick plats helt enkelt."
Wario-Ware-Man:"Nåja, nog om det. Dags att packa upp!"
VARIO:"Inga problem..."*Pfjjuuuuuutt!*
Wario-Ware-Man:"Herrevitlök!! Är det där halva huset eller?? Detta kan bli lite klurigt..."
Någon timme senare:
Wario-Ware-Man:"*Phew*... Äntligen fick vi in alltihop. Ok, dags att möblera!"
Samtidigt, borta hos Wario, inne i brödernas hus:
Wario:"Hmm... Vad allt känns tomt utan Wariobröderna... Tja, bortsett från det där med att förpesta
deras tillvaro, så saknar jag dem i övrigt... Men, vad har vi här? De verkade lämna kvar deras papegoja..
Papegojan? e du vaken eller?"
Papegoja:"Zzz... Huh.. Kraa? Vem FAAN e du?"
Wario:"Öh, tjena. Jag heter Wario, och e granne till Wariobröderna."
Papegoja:"Jaha? Och vad gör du här då?"
Wario:"Jag skulle bara kolla om de var hemma, men det verkade som om de inte var det."
Papegoja:"Kraa. Jaså? Vad vill du ha då? Vitlök?"
Wario:"Öhhm... Nej tack, jag åt precis en liten glass förut, och... Haöh?! Wha.."
Papegoja:"Papegojan, mästerkocken, i tjänst!!"
Wario:"Jaså? Kan den laga MAT också?? Tjaa, varför inte. Wariobröderna e ju inte hemma nu, så... Ok,
då vill jag ha en vitlöksburgare. Lite vitlökschips vid sidan om, och lite saft."
Papegoja:"Ok, kommer på en gång!"
Wario:"Wow. Detta e vad jag kallar käk på beställning alltså!"
Borta hos Wariobröderna:
Warrio:"Aaah.. Snacka om underbart alltså!"
Wario-Ware-Man:"Precis. Och inte känner man närvaron av Wario's illaluktande utedass överhuvudtaget."
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VARIO:"Japp... Och så har vi förstås Kabel-TV, så det går ingen nöd på oss!"
Wario-Ware-Man:"Du, hur långt bakåt i tiden är du egentligen? Det finns faktiskt Digital-TV numera."
VARIO:"Ja, jag vet. Men jag ser ingen skillnad mellan Kabel-TV & Digital-TV. Samma slags TV-apparater
allihopa!"
Wario-Ware-Man:"Lägg av, Digital-TV är ett boxerpaket, inte en jävla TV-apparat."
VARIO:"Jo, det är faktiskt en TV-apparat. Jag svär, på heder och samvete. Jag har gjort research på
det också."
Wario-Ware-Man:"Jaha, vart då? På Fatsopedia eller?, heheh.."
VARIO:"Jepp."
Warrio:"Men kom ihåg VARIO; allt som de säger på Fatsopedia kanske inte är sant. De kan luras också!"
VARIO:"Äh, skitsnack..."
Wario-Ware-Man:"*suck*... Jaja, Digital-TV är väl en TV-apparat då.."
VARIO:"Precis."
Wario-Ware-Man:"*Suck*... Till och med Snake har gått över till Digital-TV nu."
**Borta vid Snake's hus, som fortfarande ser ut som en jävla liten plåtlåda, sitter han och kikar på DigitalTV, och vad han tittar på så är det... fotboll:
Snake:"Yaaaah!! Kom igen, kom igen!!"
TV'n:"spelkommentator Dumb-Crow:"(knasig röst.)Dööh.. Och nu ser vi att matchen börjat! Det ser ut att
team "Snake Rattle'n Roll!" tar hem bollen idag!.." "
Snake:"Jaa!!! Kom igen Snake Rattle'n Roll, kom igen!!"
TV'n:"spelkommentator Dumb-Crow:"(knasig röst.)Och Snake Rattle'n Roll är inne på att göra sitt första
mål... Men, vad händer? "Rareware" kommer plötsligt in och tar bollen ifrån Snake Rattle'n Roll!""
Snake:"Men NÄÄ för FAAN!! Snake Rattle'n Roll, kom igen. Kämpa!!"
TV'n:"spelkommentator Dumb-Crow:"(knasig röst.)Snake Rattle'n Roll återupphämtar sig igen efter den där
lilla grejen med att "Rareware" hade blandat i knaspulver i deras bärs, som de omedvetet drack upp
tillsammans med bärsen, vilket gjorde de knasiga och konstiga i huvudet.. Men nu är de på topp igen, och
försöker ta tillbaka bollen!""
Snake:"Kom igen era slöfockar. Gör mål!!"
TV'n:"spelkommentator Dumb-Crow:"(knasig röst.)Snake Rattle'n Roll snor tillbaka bollen från Rareware,
springer och skuttar stolta mot Rarewares mål, OCH GÖR MÅL!!! YEEEAH, DÖÖ-HÄR kommer de ta hem
segern för!!""
Snake:"YEES!! Snake Rattle'n Roll, ni är bäst. BÄST!!"
... Öhm.. Ja. Och när Snake är som mest uttråkad, gissa då vad han gör framför TV'n...; Spelar på hästar:
Snake:"Få se. Vilken häst ska jag satsa.. Aha. Snake Rattle'n Roll!"
TV'n:"hästkommentator Dumb-Crow:"(knasig röst.)Dööh.. Och nu går starten igång. Snake Rattle'n Roll ser
ut att ligga på förstaplats! Men vad händer? "Banjo-Kazooie" tar över ledningen, och stormar på glatt!..
Men Rareware, som verkar ligga sist, återupphämtar sig väldigt bra, och susar förbi alla andra, och när
Rareware kommer fram bredvid Snake Rattle'n Roll, pushar han Snake Rattle'n Roll åt sidan för att göra
upp plats för sig själv. Därefter lyckas han göra så att hästen Banjo-Kazooie får sladd, och Banjo-Kazooie
hamnar långt efter alla andra... Och Rareware går i MÅÅL!!!... Och resultatet tack!... Rareware kom på
förstaplats. Snake Rattle'n Roll kom tvåa.. Hästen som kom på trea blev... Battletoads.. Gruntilda blev
fyra. Banjo-Kazooie hamnade femma..."
Björnen Banjo, där han sitter på sin häst Banjo-Kazooie:"Guu-haa!" "
Snake:"NNEEEEEJJ!!! Jävla förbannade Snake Rattle'n Roll. Du är skitkass! Jag ska aldrig mer satsa på
den där amatörhästen. Den bara förlorar hela tiden!!"
... Öhm... Ja, och inte nog med det, han sitter även och kikar på Gayboy kanalen(En slags kanal för
homosexuella män..). Men det tar vi inte upp i denna serie, på grund av det där PEGI crappet!.. Och. Tja,
det är vad Snake numera gör på dagarna, nu när han skaffat en DigitalBoxer, med de nya, hetaste
kanalerna för alla Snakesnubbar (Personer som själva ser ut som Snake exempelvis.)!...**
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Warrio:"Ömm. Wario-Ware-Man.."
Wario-Ware-Man:"... öh, ja? Vad är det Warrio?"
Warrio:"Hade du somnat eller??"
Wario-Ware-Man:"Öööh... Nä, försvann bara i tankarna, hur så?"
Warrio:"Har du någonsin funderat; Ända sedan vi flyttade, känns det ändå inte som om något är fel?"
Wario-Ware-Man:"Vad pratar du om. Vi har ju det roligt här utan Wario. Varför frågar du?"
Warrio:"Ööh.. Jo, du vet... Vi ÄR inte ensamma om man säger så!"
Wario-Ware-Man:"Är vi inte ensamma säger du? Har Wario lyckats spåra oss, med hjälp av sin fis-o-radar??"
Warrio:"Naaee. Inte Wario, utan någon annan.."
Wario-Ware-Man:"Jaså?!!"
Samtidigt, borta hos Wario, där Wariobröderna förut bodde:
Wario:"Ooaaah.. Snacka om förstaklassens käk alltså, av högsta kvalite´!"
Papegoja:"Papegoja tackar så mycket!"
Wario:"Ooah!!... Nä. Nu är det dags för mig att gå och leta efter Wariobröderna, för dom har inte dykt
upp igen på senaste tiden... Vart har de bosatt sig någonstans egentligen? Jag kan inte ge mig iväg ut och
leta efter de utan att veta vart de är... Hm. Det ligger ett tidningsurklipp som de rivit sönder innan de gav
sig iväg. Hoppas någon del är välbehållen..."
Någon sekund senare:
Wario:"Aha. HÄR har de bosatt sig alltså, ute på landet, i ett litet hus. Ok, bara att ge sig iväg."
Papegoja:"Papegoja kanske kan vara till annan nytta än att laga mat kanske?"
Wario:"Öhm.. Tja, mycket möjligt. Kom Papegojan. Dags att leta efter Wariobröderna!"
Wario går ut igen, tillsammans med Warrio's papegoja, och ska ge sig ut på en resa för att leta efter
bröderna. Hur detta går borde vi nog luska igenom lite mer:
Wario:"Hm. Tyvärr kan jag inte ta min Wariobike, för den e trasig i motorn.."
Papegoja:"Papegoja kanske kan laga den?"
Wario:"Eeh... Mjaaee.. Jag lämnade in den på lagning för några veckor sen, och fortfarande har jag inte
hört något från de där snubbarna.. Hmpf.. Snacka om att lura folk på pengar alltså."
Papegoja:"Jahapp. Väldigt olägligt."
Wario:"Hm.. Det vill säga.. Kan du flyga tro??"
Papegoja:"Vad menar du tjockis??... Ja, klart jag kan flyga, vad annars?"
Wario:"Du, jag tror faktiskt att jag kan ha användning för dig..."
Papegoja:"Vad fan?.. Tjocksmock menar väl inte... Vad, släpp!!"
Wario:"Lugn, jag ska bara testa en grej!... Ok, flaxa nu!"
Papegoja:"Hnn. Hnnn!!" *Flaxa, flaxa, flaxa!*
Wario:"Tjohoo. Då far vi uppe i luften! Wariobröderna, nu kommer jaaag!!"
Väl uppe bland molnen, där Wario flyger med Papegojan:
Wario:"Hm... Utsikten e ganska dålig här uppe.. Kan du flyga lite lägre eller?"
Papegoja:"Ok!"
... Wario:"Aah. NU ser jag mycket bättre!"
Wario och Papegojan far iväg, för att leta efter de "Försvunna" Wariobröderna! Under tiden går vi över till
Wariobrödernas nuvarande boplats, och de njuter av livet ute på landet... Utom att Bastard, en skithög till
The Great Mighty Poo, som dessutom också är hans vän, bor granne med Wariobröderna(i sitt eget hus
förstås, alldeles bredvid Wariobrödernas). Och de verkar inte speciellt kompisar med varandra om man säger
så, för det första, så är han en skithög. Och för det andra, så stinker han verkligen SKIT:
Wario-Ware-Man:"Jahapp. Just när man skulle lägga sig i hängmattan och njuta, så känner man helt
plötsligt stanken av en skithög i sitt unkna lilla hus!"
Warrio:"Tjaa.. Han har faktiskt börjat sola han med verkar det som!"
Wario-Ware-Man:"EEEWW!! Han e faktiskt MYCKET värre än Wario ibland!"
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*BBRRRÖÖööÖööÖööÖÖL!!!!!!!*
Wario-Ware-Man:"ÅH FYY FAAAAN!! NÄ, nu ska jag bannemig gå och ta ett litet snack med den där
skithögen, han kan inte hålla på och lägga brakskitar sådär nu när vi ska ha det trevligt! Strax tillbaka!"
Warrio:"Jaha. Lycka till."
*Du, lyssna nu här din förbannade SKITHÖG. Jag försöker sitta i hängmattan och njuta av atmosfären, och
så kommer du med dina brakskitar och förstör allt, och blablablablablabla...*
Efter 5 minuter:
Warrio:"Jaha. Gick det skit, eller blev det skit av alltihopa?"
Wario-Ware-Man, som fått en skitboll rakt över sig:"Öööhm... Det sistnämnda... Kan du få av mig den
här skitbollen eller?"
Warrio:"Usch. Det DÄR ser inte bra ut. Ska försöka.."
Borta hos VARIO, där han står och tittar på:
VARIO:"Jahapp, nu blir det grannfejd helt plötsligt... Nåja, det har inte jag med och göra.. ÄN så länge."
Någon halvkvart senare:
Warrio:"Phew!.. Äntligen fick jag av den, annars hade det stelnat i värmen."
Wario-Ware-Man:"Och där står Bastard vid sin tomt och skrattar åt oss!"
Warrio:"Äh, bry dig inte om honom. Han vill bara jävlas lite. Om vi bara låter det gå ett litet tag, så kanske
han lämnar oss ifred.."
Wario-Ware-Man:"Mjaa.. Jag e nog inte så säker på det.. Men jag ger detta ett försök, så får vi se...
Äh, nu går vi ut på en liten runda, vill nån av er följa med?"
VARIO:"Där sa du minsann något Wario-Ware-Man."
Wariobröderna går en liten promenix för att känna på den friska luften, och bekanta sig med området som
de bosatt sig i. Under tiden går vi tillbaks till Wario & Papegojan, där de flaxar uppe bland molnen:
Wario:"Hm.. Utsikten e inte så pjåkig här uppifrån.. Hoppas vi hinner dit... Vart nu det huset ligger... Äh,
får vi väl se då!... Men, vad?.. Vad fan, se er för hur ni kör era fartdårar!!"
Dumb-Crow Pilot, i flygplanets cockpit:"Flytta på dig tjockis, vi ska flyga här, och om du inte flyttar dig nu,
så kommer vi köra över dig!"
Wario:"Äh shuddup! Hur planerar ni era flygresor egentligen, ni ska inte flyga så här lågt!!"
Dumb-Crow Pilot, i flygplanets cockpit:"Skiter vi fullständigt i ditt uppkäftiga lilla fetto! Om du inte vill flytta
dig, så får vi tvinga dig till att göra det!"
Wario:"Jaha? Hur då?"
Dumb-Crow Pilot, i flygplanets cockpit:"Ok, du BAD om det. Dags för battle!!"
Wario:"Vafan, det har jag inte bett om?!"
Dumb-Crow Pilot, i flygplanets cockpit:"Skiter vi i. NU ska du få smaka på lite avgaser!!"
Piloten grejar och fipplar med spakarna & knapparna i cockpiten, och ut från motorerna kommer det rök som
INTE luktar speciellt gott:
Wario:"*Host, Phöö!!*.. Nä nu jävlar! Vill ni ha battle, så ska ni få det!... Hnnn!... HNN!!!"
*BBRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLL!!!!!!*
Inne i Pilotens cockpit:"*Sniff, sniff*... EEEEEWW!! Det stinker MYCKET värre än mina egna brakskitar!!"
Wario, utanför själva planet:"Ha-HA, känn PÅ DEN pilotpucko!! *Klappar sjärten mot piloten.*"
Dumb-Crow Pilot, i flygplanets cockpit:"Du ska FAAN få fatso!! Vänta bara!!"
Wario:"Oh-oh, bäst att sätta fart Papegojan, vi kommer inte ha en chans över den där galna piloten!!"
Papegojan:"Jaså, varför inte?"
Wario:"För att... Han har satt på sig en gasmask nu. Och inte nog med det, han har även en hel mängd
gadgets inbyggda i flygplanet!! Flaxa snabbare!!"
Papegojan:"Jag flaxar så mycket jag bara kan!!"
Öh, ja, verkar som om Wario har fått problem med ett flygplan, och försöker flaxa ifrån det.. Hur det
kommer sluta har ingen av oss någon aning om än, men det ser vi ju då.. Medans detta håller på så går vi
vidare till Wariobröderna, som e ute & traskar:
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Wario-Ware-Man:"Oaah...*Sniff*. Känn på den friska luften bröder. Det var nog en bra ide´ att gå på en
liten promenix."
Warrio:"Ja, och inte känner man stanken av en skithög som ligger vid sin hängmatta och lägger brakskitar jämt."
VARIO:".. Men, känns det ändå inte som om något fattas?"
Wario-Ware-Man:"Vad menar du VARIO?.. Åh, just det, han ja, Wario!... Mjaa, håller nog med lite där,
men han har det nog säkert bra hemma hos sig. Han sitter väl vid sin TV-soffa och spanar på repriser av
"Tjockis-nyheterna", skrattar och käkar vitlök... Men vi behöver inte oroa oss över honom, han kan ju
faktiskt ta hand om sig själv, och han kan ta sig vart han vill utan problem."
Warrio:"Ja.. Då är det väl bara jag och VARIO som har lite problem där.. Oftast vet vi inte vart vi ska ta
vägen liksom, så antingen kommer vi dit vi tänkt oss, eller också går vi helt vilse.. Och lite annan skit där."
Wario-Ware-Man:"Jaja. Men nu e vi snart hemma igen. Wario har det bra, det e jag tvärsäker på."
VARIO:"Phew, äntligen. Ska ta mig ett glas saft sen när vi kommer hem!"
... Hoppas inte Wariobröderna hör mig nu... Ok. Riskfritt.. Tja, de har nog ingen aning om vad Wario har
på huvudet just nu... Vilket vi nu ska gå vidare in på.. Som ni vet så blev Wario antastad av en galen
flygplanspilot, som sen jagade honom bland molnen. Som det verkar så har Wario och Papegojan ofrivilligt
fått lift med planet. Men för att kompromissa så tar Wario kommandot som flygpilot. Han har självklart
lite problem med att sköta alla spakar & knappar, eftersom han inte flugit på flera år. Men som tur är har
han Papegojan till hjälp... Kommer detta gå bra eller?:
Wario:"Jaha. Vad gör jag nu?"
Papegojan:"Prova med att trycka på knappen framför dig."
Wario:"Ok." *Klick.*
"Autopiloten slås på!"
Wario:"Aha. Så denna knappen slår på autopiloten! Vad innebär det?"
Papegojan:"Det innebär att datorn tar över istället, typ om man kanske behöver göra något annat och inte
behöva hålla koll på styret hela tiden."
Wario:"Typ om man behöver gå på dass kanske?"
Papegojan:"Eem, ja, ungefär."
Dumb-Crow Pilot:"Men jag måste varna dig, att auto-piloten inte är 100% intelligent, så var inte off duty i
flera timmar, annars..."
Wario:"Jaja, jag vet. Annars slås autopiloten av och vi kraschlandar med nosen före, vi vet. Jag går och
kikar omkring lite i flygplanet så länge, strax tillbaka!"
Dumb-Crow Pilot:"Var inte off duty FÖR länge bara!"
Wario:"Nädå."
Medans Wario tar en break från jobbet så återgår vi till Wariobröderna igen, och dem e nu hemma och
har det gott & mysigt!... Wario-Ware-Man däremot stör sig på deras nya granne Bastard, som är rätt
äcklig & otrevlig av sig. Tja, det verkar som om att ha en skithög som granne inte riktigt går för sig, och
Wario-Ware-Man planerar nu att på något sätt göra sig av med honom, men det verkar inte gå så bra:
Wario-Ware-Man:"*Flås..* *Flämt..*.. Nä, nu har jag försökt allt för att bli kvitt honom, och INGET
funkar, absolut INGENTING alls funkar!.. Fan heller, jag vill bli kvitt den där skithögen... Ah, får ta
och filura lite till då.."
Warrio:"Tjenare Wario-Ware-Man. Går dina planer bra? Har du lyckats få den där skithögen till att flytta härifrån?"
Wario-Ware-Man:"Näpp. Har jag inte!.."
Warrio:"Tjaee.. Någon gång borde du väl lyckas kanske.."
Wario-Ware-Man:"Jaja.. Men tack för komplimangen iallafall."
VARIO:"Fy faan vad det luktar SKIT HÄR..."
Warrio:"Tjenis på dig VARIO, våran saftdrickande broder, som tror på att Digital-TV är TVapparater!...
By the way, har du sett något fräckt & roligt på TV eller?"
VARIO:"Jepp. "Snake och hans vardagliga sysslor; the UNCUT version!"."
Warrio:"Jaha? Och hur var den?"
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VARIO:"Ganska rolig fakiskt! Jag skrattade nästan ihjäl mig när han gick in på badrummet och skulle ta sig
en dusch. När han väl vred på handtaget, så exploderade duschslangen och tände eld på Snake!.. He he.. Ni
skulle ha sett hans ansiktsuttryck när han sprang runt hela huset, speciellt kommentaren han fällde efter att
elden avtagit, när han blev alldeles sotsvart;"Jävla förbannade duschjävel till att explodera och tända eld på
mig!! Det är säkert den där bögen "Snake Rattle n' Roll" som ligger bakom detta! AArgh. När jag väl får tag
på honom, så ska jag ta honom och stoppa ner en bomb i halsen på honom!!"..."
Warrio:"Jaha?.. Var det något mer roligt än det?"
VARIO:"Jepp. Typ när han ska gå upp på morgonen, men vill fortsätta sova vidare när klockan ringer, så
säger han till den att "Gå och dränk dig i toaletten jävla skithusklocka!!!", och då slutar den att ringa... Men,
tar plötsligt upp en vitlök kryddad med pepparstark Chilicurry, och stoppar in den i gapet på Snake. Och
gissa vilken fart det blev på honom sen!... Resten av alla de andra scenerna var rätt så kuliga också, medans
vissa var lite VÄL FÖR privata.. Vilket vi tyvärr inte borde gå för mycket in på... Hur går det förresten?"
Wario-Ware-Man:"Inte ett dugg bra. Inget funkar på honom.. Jag har till och med försökt med att ljuga
om att hans kompis "The Great Mighty Poo" kommer på besök hos honom!.."
VARIO:"Och det funkade inte?"
Wario-Ware-Man:"Precis.."
VARIO:"Tja.. Om inget funkar.. Varför inte bara ge upp tanken då, och fortsätta njuta av livet ute på
landet, som jag & Warrio gör?"
Wario-Ware-Man:"... Ja. Du har nog rätt där.. Jag har slösat bort nästan fem timmar på att försöka
göra oss av med den där Bastard..."
Warrio:"Snacka om slöseri med tid!"
Wario-Ware-Man:"Exakt... Nä, det e väl bara att skita i hans existens och... Tja, bara skita i honom helt enkelt!"
VARIO:"Mycket klokt beslut Wario-Ware-Man."
Samtidigt uppe bland molnen, där vi ser flygplanet som vi tidigare såg. Inne i det ser vi Wario sovandes i ett
av passagerarsätena, helt omedveten om att han sover på jobbet, något som man INTE borde göra när man
flyger flygplan:
*Kraa! Kraa!! Wario, vakna!! Du sover på jobbet!!*
Wario:"Zzz... *GÄÄÄÄSP!*.. Vad tusan vill papegojan? ... !!... Åh fan, har jag somnat?!! Måste skynda mig
bort till cockpiten och ta över!!"
Väl inne i cockpiten:
Wario:"Höh?? Vafan? Vad gör DU i mitt förarsäte!??"
Dumb-Crow pilot:"Jaså, har fettot vaknat? Ditt förarsäte?? Det är jag som är piloten här. DU är bara en passagerare!"
Wario:"Din LÖGNHALS!! Du lurade in mig på det där med att ta rollen som flygpilot, och när jag väl somnade
i passagerarsätet där ute så tog du över i smyg!!.. By the way, jag ska nog av nu.. Landa flygplanet!"
Dumb-Crow pilot:"Åh nä. Det är JAG som bestämmer nu. Jag flyger dit jag tänkt mig!"
Wario:"Nu är det jag som säger till dig!! Släpp av mig, annars tar jag över igen!"
Dumb-Crow pilot:"Haa-ha, försök du bara!"
Wario:"Ge mig styret pilotpucko!!"
Dumb-Crow pilot:"Hördu, undan med dig! Jag sitter här nu!!"
Wario:"Men dessutom har jag fortfarande uniformen på mig, punkt slut! Ge mig styret!!"
Dumb-Crow pilot:"ALDRIG!!"
Medans Wario och piloten bråkar om vem av dem som ska vara pilot så går planet ur styr, snurrar runt och
en hel del annat konstigt... Tills de slutligen störtar neråt... Vart kommer planet att störta ner nånstans
tror ni? Under tiden går vi åter tillbaka till Wariobröderna, där de nu njuter av livet ute på landet:
Warrio:"*Gääsp*.. Jaha, då börjar solen gå ner."
VARIO:".. Jepp. Vackert, eller hur?"
Wario-Ware-Man:"Just det... Till skillnad mot Bastard förstås... Mycket värre än Wario..."
Warrio:"Tja, som tur är har han gått in nu. Inget att bekymra oss över nu."
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Wario-Ware-Man:"Mjaa.. Jag har mina misstankar där.. Jag tror han tänker planera något... Äsch, han
tänker nog gå & lägga sig eller nåt... Men... Hm.."
Warrio:"Vad e det nu Wario-Ware-Man?"
Wario-Ware-Man:"Tjaae.. Angående om Wario.. Jag börjar sakna honom lite jag med.."
Warrio:"Äh. Han har det säkert bra. Han kan ju alltid åka ut hit och hälsa på oss.. Om vi bara gav honom
den nya addressen innan vi åkte förstås.."
Wario-Ware-Man:"Ja, precis!.. Nåja, han har nog det bra faktiskt... Men.. Höh? Vad är det för susande ljud??"
Warrio:"Susande ljud? Jag hör inget."
VARIO:"... Vad? Spana in det där grabbar!!"
Wario-Ware-Man:"Något där uppe?? Jaså är det från det där störtande flygplanet som det där ljudet
kommer ifrån!? Ok, då var det uppklarat!... Vad.. GAAH, TA BETÄCKNING GRABBAR!!"
... *KAABOOOOOMM!!!!*
... Wario-Ware-Man:".. Jaha? Var det ALLT? Ett flygplan som bara störtar rakt ner vid vårat område.
Sånt ser man inte SÅ värst ofta!"
Warrio:"Men titta. Det kommer någon ut från planet!"
Wario-Ware-Man:"Ämen tjena, det är ju WARIO!"
Warrio:"Och min papegoja?!"
VARIO:"Har Wario börjat flyga flygplan eller??"
Wario-Ware-Man:"Tjeenare Wario! Vad gör du här?.. Och varför är du klädd som en flygpilot??"
Wario:"Tjenare på er! Lååång historia det där faktiskt.. Tja, jag började känna mig lite ensam, så jag gav mig ut
på en flygresa med eran papegoja för att hitta upp er!"
Wario-Ware-Man:"Tja.. Du hade kunnat RINGA oss om du ville något, typ ta ett litet snack eller så."
Wario:"Em, min telefon e trasig, och eran papegoja hade tuggat sönder sladden till eran telefon också, så
jag kunde inget annat göra än att ge mig ut på en liten flygtur bort till er bröder.. Så det är HÄR ni bor
alltså!... Har ni det bra där ni bor nu?"
Wario-Ware-Man:"Ja, allt går bra med oss.. Utom EN sak; Våran nya granne, Bastard, som är en vän till
The Great Mighty Poo, är MYCKET värre än vad vi hade förväntat oss.. Och inte bara det, han e dessutom
rätt rå och otrevlig av sig, och roar sig med att retas med mig när jag ligger i hängmattan & sover!!"
Wario:"Jaså? Så får han inte hålla på & göra!... Tja, jag retas väl lite jag med, men oftast vet jag när det
väl börjar bli nog.. Vill ni jag ska köra bort honom härifrån?"
Wario-Ware-Man:"Ja tack, hemskt GÄRNA!"
Wario:"... Hörru du! Vart har du tänkt ta vägen va, din förrädare till pilot? Kom hit, jag har ett litet uppdrag åt dig!"
Dumb-Crow Pilot:"NÄ. Inte dööh-där fettot igen!"
Wario:"Kom hit säger jag... Wariobröder, hjälp mig ta mig an det där pilotpuckot!"
Wario-Ware-Man:"Ok, vi kommer!!"
Dumb-Crow Pilot:"Döööh. Skit också.."
Någon minut senare, utanför Bastards ytterdörr:
Dumb-Crow Pilot:"Era jädra tjockisar, ni ska fan få för det här!!"
Wario:"Försent! Om du ursäktar mig, så måste jag lägga av en rökare... Hnn.. HNN!!"
Wario-Ware-Man:"Backa bröder!"
....... *BBRRÖÖÖÖÖÖÖLL!!!!!* *BRRAAABOOOM!!!*
Wario:"AAH. Det DÄR behövde jag verkligen! Cha' dumpilot, hö hö hö! Tyvärr får du klara dig själv nu, Jag drar!.."
Dumb-Crow Pilot:"?? Vad? En enorm skithög i pyjamas?!!"
Bastard:"Vad FAAN hände med mitt hus?? AhA, var det DU som ihjälgasade mitt hus till spillror!! AARRGH!
Jag ska faan spöa skiten ur dig när jag väl får tag på dig, din klena lilla kråkjävel!!"
Dumb-Crow Pilot:"O fan, bäst & springa för livet!!"
Bastard:"Åh nä. KOM HIT!!!"
Dumb-Crow Pilot:"Yaaaarrgh!!!"
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Någon stund senare, inne i Wariobrödernas hus:
Wario:"Vet ni bröder, ni har det rätt mysigt här!"
VARIO:"Precis. Vi har till och med Kabel-TV!"
Wario:"ÖÖm.. Det finns faktiskt Digital-TV numera!"
VARIO:"Ja, jag vet... Men, VAD tror du skillnaden är mellan Kabel-TV och Digital-TV egentligen va? De e
ungefär samma slags TV-apparater båda två."
Wario:"Digital-TV, en TV-apparat??"
VARIO:"... Öh, glöm vad jag sa. Digital-TV är enligt Wario-Ware-Man ett boxerpaket.."
Wario:"Medans du tror tvärtom?"
VARIO:"Just det."
Wario-Ware-Man:"Tja. Bortsett från VARIO's syn på Digital-TV, så måste vi tacka dig för att du körde
iväg den där otrevliga skithögen."
Wario:"Äh, var väl inget! När tänker ni flytta hem igen förresten?"
Wario-Ware-Man:"Mja.. Vet inte riktigt när.. Det beror på.. Om det där som hände imorse.. Gjorde du det
där med flit?"
Wario:".. Nej, det var inte menat. Jag skulle bara gå in på dass igen, eftersom jag glömde något efter att
jag sketat klart.. Troligen var det morgontidningen.."
Wario-Ware-Man:"Jaså, på så vis!.. Ok, ursäkta oss om allting blev så fel!... Men, hur tusan åkte dasset
upp som en jävla raket egentligen?!"
Wario:"Ööh... Det har jag själv ingen aning om.."
Wario-Ware-Man:"Ok, då så. Då har vi nog rett ut det där missförståndet!... Tja.. Vi bor nog kvar här ett
litet tag till, men du kan alltid komma och hälsa på oss precis när du vill!... Om vi inte e ute på något ärende
förstås!"
Wario:"Klart jag kommer på besök mina kära tjockisar!... Tja, jag e lite trött efter allt som hänt idag, så
jag funderar på att sova över här denna natt om det går bra för er!"
Wario-Ware-Man:"Ja det går bra för oss!"
Senare, när tjockisarna väl gått & lagt sig:
... *Fiiis.*
Warrio:"WARIO!"
Wario:"Sorry."
Och så har tjockisarna, efter en väldigt lång och tuff dag, äntligen återförenats igen... Ja, det ni nu hittills
sett/läst var bara lite uppvärmning. I nästa episod, liksom alla andra kommande episoder blir det som lovat;
äventyr inne i TV-världen, och gissa bara hur mycket som kan gå snett i den tecknade TV-världen. Och det
lär dessutom komma lite parodier här och var också... Ha det bra kära läsare, och missa inte nästa episod
av "the Wario Show!"... När det blir av förstås... Under tiden kan ni väl gå och peta er i näsan, sitta på
muggen och lägga vitlök, eller bara ligga & lata er ute i hängmattan ute i vårvärmen och ha det gott... Nåja,
återigen; byebye kära läsare, och missa inte episod 15 av "the Wario Show"!...
SLUT~THE END...
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