
ELLEVE	BUD	
OM	HVORDAN	MAN	KAN	FÅ	
EN	HEL	DAG	TIL	Å	GÅ	
UTEN	Å	GJØRE	NOENTING	

Første Bud: 
Tillate seg selv å ligge i senga og dra seg Småduppe  

og gjerne Sove  Ganske mye lenger enn Normalt 
 

Andre Bud: 
Sose rundt i Halvsøvne ei god og lang Stund  Hale ut tida,  

Ta helst både en og tre kopper kaffe eller te før man kler på seg 
 

Tredje Bud: 
Somle med Frokostforberedelsene Dekke bordet så sakte man kan 
Det beste er å få noen andre til å gjøre det for seg, ellers skal man 

Sitte så lenge ved matbordet Som overhodet mulig 
Bruke lang tid på å rydde opp Hvis man i det hele tatt gjør det 

 
Fjerde Bud: 

La Oppvasken stå For all del, ikke begynn med den nå! 
 

Femte Bud: 
Unngå å vaske klær La eventuelt ferdig vasket tøy ligge, 

gjerne inni Vaskemaskina til neste dag eller i det minste senere 
 

Sjette Bud: 
Slenge seg nedpå Sofa eller Godstol Med enda en Kaffe eller Te 

Fjernsynet kan mer enn gjerne surre å gå All form for Håndarbeide  
eller annen Aktivitet Må og Skal bare ligge helt i ro 

 
Sjuende Bud: 

Surfe meningsløst rundt på nettet eller Skrible ned noen ubrukelige Skriblerier  
eller annet Uinteressant vrøvl som Slettes like etterpå 

 
Åttende Bud: 

Tenk gjerne på hva slags Middagsmat Husstanden skal ha servert 
Men ikke begynn med forberedelser av noe slag, før du absolutt må 

Få gjerne og aller helst noen til å be deg på mat 
Men ikke slike der du må pynte deg for å gå. Må du likevel til pers  

Lag det enkleste du vet eller bestill  Take Away-mat som kommer med bud 
 

Niende Bud: 
Hvis du ikke greier å sitte helt i ro Ta på deg et par Sko og slentre 

litt rundt utendørs en time eller så Men pass på slik at du ikke blir andpusten 
eller på noe vis sliten av å gå Alternativt kan du ta  

en telefonsamtale med en venn eller venninne,  
og skravle om løst og fast et par tre timer, uten hast 

 
Tiende Bud: 

En annen ting du kan gjøre Uten å gjøre noen Verdens ting 
Er rett og slett å bare tenke på Alt du skulle gjort 
Men ikke Orker eller Vil Iallefall ikke akkurat Nå 

 
Ellevte Bud: 

Når så kvelden kommer på Slenger du deg bare nedpå 
Senga uten dusj, med kun en kjapp og liten tannpuss 

Sånn, da var hele dagen gått Uten at noe er blitt gjort! 
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