
rivoapina herttua se syo
banaanain ottaa kuoren
              pois
mutta!: *alkaa biisi(
  lentaen marssiin menee
monta apinaa jaa asetta
kun ne haluaa tappaa
monet viholliset kokonma.
sitten!: *ja mogulit)
groove/agentti *se rivo
herttua) jyo viinaa
banaanista ja ottaa
ananaan mogulista kovaa.
ja kansa hiljenee sen
edessa. Rummut soivat
kovaa ja agentti
varastaa paljon.
mutta: sitten!L: &sen
jalkeen!)
ympari ja YMPARI se
 sotaraketti pyorii kun
se kuski ^lintuapina kai(
pyorii ja raketti putoaa
tivoliin jossa on hylje
ja parrakas nainen.
siella ne kaikki ihiset
(yleiso) ne apinat ottaa
raajasta ja repii kun
GROOVE soi apinaorkesetri
soittaa musiikkia niin ne
repii ne palat,
       SITTEN:
veri houkuttelee paikalle
sen yliloordin ylitse kak
ikkien lintuapinain.
uhkaava musiikki (groove
pysahtyy) soi. Loordi
kutsuu lakeijansa paikale
. se lakeija (katyri)
nuolee se ylilordin yli
kaikkien lintuapinain
perse. molemmat pitaa
hauskaa se perseella.
sitten:!

verin hurma nousee paahan
apinaille, kuin huumeessa
ne ovat sen jalkeen ja
tekevat hassuja ilmeita
ja heittavat kuperkeikkaa
ja se sama GROOVE apina/
FUNK soi se sanma outo.
Hastur *paha) BOOGIE
sen nakee sen arrkkkivi-
hollisen apinain loordin.
seuraa:  aapo.
Sitten: *illalla)
Kaupungin yoelama houkut=
telee ne apinat pois
ne tanssiii BOOGIE FUNK
apinaklubilla ja juo ba-
naaniVVINA!

kun monta BANAANIviina on
ohi ne apinat on ihan se-
kaisin paasta. voi kun ni
iiden paassai pyorii ja
keikkuu, ne apinat vallan
innostuvat ja vetkuttavat
BOOGIE FUNK APina itseaan
TANSSI monin tavoin.
SITTEN:
aamulla on taas uusi pai-
va ja tie avaruuteen vie
niilla apinoilla.
Siella uudet haasteet
odottavat sita SOTAlaiva-
    stoa. Se yliloordi
siirtaa itsensa internet-
ttiin.
sieklla: se liikkuu halki
tunetun maailman hallitse
e BOOGIE FUNK sita pahala
mielellaan sepaha valtias
yliuloordi BOOGIE FUNK
yli kaiken lintuapinain.
Ihmiskunta menee pii,oi-
hinsa: TURHAAN!
et edes sina voi menna
(piiloon) lintuapinain
BOOGIE mahdilta.
TIIBET GROOVE FUNK SALSA
AGENTTO GROOVEBANAANI
seuraavaksi:
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             *    ia,
          * * *     ia!
           *   *

              *  kutulu!

1. RUUMISTALKOOT

 BISHOP HELL/MEDUZALEM

2. APINA PILKILLÄ

 PASTORI PANETTELIJA

3. FUNGI FOR BREAKFAST

 BISHOP HELL/MEDUZALEM

4. PELIHALLIMUSAA

 LORD OF WOLF AND SERPENT

5. GROOVE APINAHAPPO

 BISHOP HELL/MEDUZALEM

6. BANAANIALKIO

 VOITTAMATON KIM HAPPOPASUUNA

7. NOSTALGIAHOURE

 BISHOP HELL/MEDUZALEM

8. B57
 LORD OF WOLF AND SERPENT

9. ORAVIEN VASTAINEN TYRANNIRINTAMA

 BISHOP HELL/MEDUZALEM

10. ULTIMATE VIOLENCE

 BISHOP HELL/MEDUZALEM

11. HILLOA JA TEKOPENIKSIÄ

 PASTORI PANETTELIJA

12. HENKIOLENTO

 BISHOP HELL/MEDUZALEM
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13. TAMBURIINI JA APINA

 BISHOP HELL/MEDUZALEM

14. DISPERIN

 LORD OF WOLF AND SERPENT

15. PIENI RIKKINÄINEN RASIA

 BISHOP HELL/MEDUZALEM

16. KUNNIAN HITAAMMAT PÄIVÄT

 PASTORI PANETTELIJA

17. DISCOBAHN

 LORD OF WOLF AND SERPENT

18. KUOLLEIDEN KIRJA

 BISHOP HELL/MEDUZALEM

19. DEMECHANIZE ME

 ANALOGIA / TELAMURSKA

20. RIVO APINAHERTTUA

 BISHOP AGENTTI/FUNK

 LORD OF GROOVE

 KIM BOOGIE

 PASTORI SALSA


