
5-liste B 
 
 

1 at med og i er 5 
2 på var en det af 10 

3 ikke der til for den 15 
4 som så jeg de han 20 
5 et havde har om fra 25 

6 men ved sig kan hun 30 
7 skal kunne vi mig ud 35 

8 ham op man du blev 40 
9 også noget være over vil 45 

10 nu hvor da sin selv 50 



11 sagde ville eller efter ind 55 

12 skulle dem meget år hende 60 
13 have været hans når siger 65 

14 få godt hvad min to 70 
15 alle gik kom mere lidt 75 

16 kun end fik mod ned 80 
17 deres bliver sammen helt jo 85 
18 hele andre mange må lige 90 

19 hvis gang igen hendes se 95 
20 os lille dag blive nok 100 



21 går alt bare her dig 105 

22 sit store uden under kommer 100 
23 tid før siden aldrig anden 115 

24 blevet gå tilbage første ingen 120 
25 får komme andet fordi denne 125 

26 samme mand gøre sine nogle 130 
27 stod nogen mens sådan altid 135 
28 måtte frem mellem sidste tog 140 

29 måske sige endnu hen fået 145 
30 nye tre hjem mor gennem 150 



31 par tage ser hos flere 155 

32 gamle hver gør står næsten 160 
33 rundt mit stor hinanden ad 165 

34 far dette sad gjorde stadig 170 
35 børn hvordan omkring mine mennesker 175 

36 vores liv dog inden arbejde 180 
37 sted lå først både danske 185 
38 finde Danmark set tror måde 190 

39 heller vidste kr. langt holdt 195 
40 begyndte god længe allerede spurgte 200 



41 side gange din holde tiden 205 

42 ene haft bag øjne unge 210 
43 væk vel gerne tale små 215 

44 ny gav folk del dage 220 
45 bedre kommet længere hovedet taget 225 

46 ligger alligevel vej ude mener 230 
47 fire hvert stille ret give 235 
48 eneste sagt altså ting videre 240 

49 verden én mest gået tager 245 
50 grund penge senere egen derfor 250 



51 satte ord gjort alene disse 255 

52 ellers aften tænkte fald synes 260 
53 sidder inde næste pludselig gode 265 

54 mindre hånd ganske netop slet 270 
55 foran giver hurtigt begge ja 275 

56 slags døren vist ikke tidligere 280 
57 pige stedet fandt øjeblik fast 285 
58 blot lade høre lagde øjnene 290 

59 vide større igennem engang imod 295 
60 fem stort plads snart morgen 300 



61 svært stå svarede barn holder 305 

62 kort lod vejen blandt København 310 
63 ansigt livet fortæller selvfølgelig byen 315 

64 klar lang følte nemlig lange 320 
65 tænke sat lave kroner kone 325 

66 fortælle bedste mænd dansk hørte 330 
67 virkelig bruge forhold intet huset 335 
68 lyst rigtig hjemme fortalte let 340 

69 faktisk ligesom lov hånden hvem 345 
70 bange problemer død hvorfor trak 350 



71 muligt rigtigt kender stykke forbi 355 

72 hus møde samtidig sætte glad 360 
73 ofte sidst indtil vand måneder 365 

74 hvide givet løb fleste klare 370 
75 stemme kvinde tro forskellige slog 375 

76 mærke timer syv nyt vendte 380 
77 sikkert bordet syntes brug kendte 385 
78 midt navn række dagen rejste 390 

79 sagen spørgsmål helst kørte gammel 395 
80 hører troede sker hænder naturligvis 400 



81 tæt al fundet lagt ønsker 405 

82 højt faldt lys mindst sorte 410 
83 tænker dengang ben døde landet 415 

84 venner skyld talte køre viste 420 
85 hjælp bl.a.  leve sætter hår 425 

86 nej fri især trods egne 430 
87 oppe hjælpe største fuld hedder 435 
88 egentlig klart hårdt bil f.eks. 440 

89 seks nede samt eget sikker 445 
90 bestemt nåede øvrigt tøj finder 450 



91 ung straks viser familie piger 455 

92 skete uge føler natten endelig 460 
93 sidde ældre forbindelse langsomt steder 465 

94 land krop ca. imellem mente 470 
95 enkelt hørt løbet menneske følge 475 

96 forældre tidspunkt minutter forstå mulighed 480 
97 søn fortsatte gulvet lejlighed direkte 485 
98 tvivl blik lide glæde procent 490 

99 politiet dit manden lød seng 495 
100 øje foto dér hverken bilen 500 
 


