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I.évfolyam, 1. szám
Egyedi kiadás 1809. február 28.
Ára: 1 cowboy $

OLCF: (over load country feeling)
Villanykörtegyár kultúr- és mozgásművészeti nagyterme!
Táncolni, zenélni vágyók jöjjenek! Ismerkedési lehetőség még páratlan embereknek,
tehetségeseknek felemelkedési lehetőség, szomjasaknak toroköblítés, éheseknek
bendőtömés garantált!
Zene, tánc kifulladásig! A fegyvereket hagyják otthon, a rendről a Sheriffség gondoskodik!

Fergeteges táncfesztivál a Western-fővárosban!

Keressük a képen látható indiánt!

Sheriff hírek (avagy merre járnak az írek?)

Sheriffválasztási kampány! Kérjük a jelölteket, a fesztivál idején adják le a jelölési adatlapot, Különös ismertetőjele, hogy sheriffnek adja ki
és a programjukat, mellyel javítható az életszínvonal és a közbiztonság!!
magát, miközben rézbőrű.
Elszökött egy furcsa sárga házból, nem érti a
"Rendkívüli esemény a jövő hó idusán rendezendő
nyelvünket, és egyáltalán nem jól sül el, ha valamibe
párbaj hétvége.
belefog. Akik mégis szóba álltak vele, mind táncolni
Ahol lebonyolítunk előre bejelentett
kezdtek, és azt hajtogatják: re-mekkelek….
pisztolypárbajokat.
Kérj

Előre bejelentett párbajokat nem büntetünk, és nem
hiúsítunk meg!
A helyszínen pedig frissítőt szolgál fel Hetty-néni, és biztosítjuk a
mérték utáni koporsó készítését is! (székfoglalás a borbély-műhelyben,
korlátozott számban)"

Jelenleg még poszton lévő sheriffünk kiadott közleménye szerint:
- Jackie Chen, ki dzsekiből csen, felbukkant újra falunkban. Kérjük
vigyázzanak értékeikre!

Fiatal kobboly beleesett a Csibi tóba!
- A falu szélén újabb gabonaköröket találtak, feltételezések
szerint
a
jövőből
érkezett
„Műanyag
cowboyok”
készíthették.(cikkünk a 2. oldalon)

( 1-300 $ között – a bevételt a Charles Bronzon
árvaház javára ajánljuk fel)
Rendezvényeinkre belépés
- újságunkban lévő szerencse-kupont is elfogadunk.
csak kalapban, csizmában,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

fegyver nélkül!
Keressük azt az ügyes
Kalapot lehet kapni 9 és fél
kezű varrónőt, aki a fázós
7 között Mickey-nél!

lovainkra
hasonló
kosztümöt tervezne és
kivitelezne, esetleg a
lovasnak
színben
passzoló inget is varrna!

Texasi kirándulásukról
képeslapot
küldtek
barátaink akik ezt a páratlan
utazást a magyarhertelendi
táncversenyen nyerték!
Gratulálunk nekik!

ELSZABADULT
EGY
VADÁLLAT!
GYORS
FUTÁSÁVAL FELÁSTA AZ
ÖSSZES
FARMOT,
AHOL
ÁTROHANT! KÉRJÜK, NE
ÁLLJANAK AZ ÚTJÁBA! A
PÁRJA NÁLUNK VAN, HA
LEHIGGADT
A
CSALÁDI

Postakocsi verseny lesz bika
havának elején!
Nevezni már most lehet, a
patkolókovácsunknál,
Jeromos
Patkovichnál.
Az eddig nevezett csapatok:
Federal Express, a kirobbanóan jó
TNT, DHL, Hungarian Postoffice,
Sprinter-Brothers, Csigavér-Expressz.

Egy párbeszéd a pult alól :
Üdv minden tollasnak!, de főleg a tyúkoknak!! - itt is kiemelném
Kirusomat!
Te Kiri béby , ritkán jelensz itt meg, de akkor nagyon ütős vagy,
jó nagyokat nyerítettem...és nagyon köszönöm a támogatásodat,
PERPATVAR UTÁN, ÚGYIS VISSZAJÖN!
majd ott pösten meghálálom...ha lenyomjuk ezt a sok kakaskodó
állatot , akkor átrendezzük a létrát "tyúklétrává"
Tüncink is küzd ,szegényke, hogy tudjon jönni velünk. ha
FELHÍVÁS!!
Megkérjük a Village-napokon versenyezni kívánó cowboyokat táncolni nem is , legalább fotózni..
és cowgirlöket, hogy nevezésüket adják le időben a Saloon- ----------------------------------------------------------------------------------------ban, Stanley-nél
Az alábbi számokban lehet nevezni: Humorzsi:
Kocsi-hajtás,
hátrafelé
lovaglás,
lasszóval vadnyúl befogás, whisky- Az egyik barát kérdezi a másikat:
ivászat, vonat-előtt futás, winchester- -Ma vettem egy lovat.
pörgetés, szivar-szívás, ranglétra- Szerinted versenyezhetnék vele?
mászás,
vérnyomás-emelés, A Válasz:
vesszőfutás,
távolba-nézés, -Igen sőt, amilyen gebe, még le is győznéd!
nagyothallás.

- a
kategóriánként változnak

nevezési

díjak

A mai napon
megrendezésre kerülő
fesztivál egyik
fellépője a reggeli
expressz gőzössel
már meg is érkezett
településünkre.
.
Ősi indián időjóslás!
Végy egy követ, lógasd fel egy madzagon, és figyeld meg nap
mint nap:
Ha a kő leng: Fúj a szél.
Ha a kő nedves: Esik az eső
Ha a kő fehér: Havazik.
Ha a kő forró: Süt a nap.
Ha pedig nincs is ott a kő: Akkor TORNÁDÓ!
(vagy valaki ellopta?)
------------------------------------------------------------------------

Keressük a képen látható
feltűnő nőszemélyt!
Különös ismertetőjele,
hogy fennséges receptjeivel
nyálcsorgásra gerjeszti az
embereket, akik
elhízásnak indulnak, és
100-120 kilósan oda is
érnek! Az elábbi recept
talán segít a kézrekerítésében!
Ha a fesztivál
napján nem
lenne kék az
ég, a Blue
Timer’s
zenekar
kékítőt old… majd az ég vizébe!

RECEPT:
Cowboyok eledele:
Végy 25 dkg húsos szalonnát és
darabold apróra,1 fej vöröshagymát ezt
is kockázd fel,1 szál füstölt kolbászt
karikára ,kb.1 kg savanyú káposztát is
kicsit
összevágni.
Egy
fárasztó
marhatereléses nap után raksz egy jó
nagy tüzet majd a bográcsban zsíron
megpirongatod a hagymát ,szalonnát
,kolbászt és kicsit a káposztát.
Felengeded vízzel és megfűszerezed!!!!
KÖZTES ÁLLAPOT:
Só+bors+majoranna+kömény
Ha felforrt beleteszel 1/2kg kockára (ITT MÉG A LAZA JÁRÁST
KELLETT GYAKOROLNIA)
vágott krumplit és együtt készre
párolod. Ha kész lepirítod az egészet.
Tejföllel lehet tálalni és természetesen
friss ropogós házikenyérrel!!!!
Egy jó kis fehérbor is mehet még az
étkek ízesítésére is a bográcsba!!!
Már lehet is falatozni! Utánna egy
hörpintés valami folyékony égi javakból
és jöhet is a csizmakoptató múlatozás!!!
(Vercsi)

Szerencsére
a Divat Saloon-ban dolgozó
ügyeskezű asszonyok és
befolyásos
öltözködéskritikusaink kézbe vették
a fiatalembert…
A
változásokat,
a
végeredményt, és a sikeres
átváltozást
jelképező
hölgykoszorút
alantas
képes
beszámolónkban
láthatják!

:
ÉS A VÉGLEGES,
IGAZI GRÉCOWBOY:
A tavaszi első RODEO-n nagy örömünkre
több mérföld távolságról, számunkra eddig
ismeretlen
Ranch-ekről
is
érkeznek
vendégek! Mivel messziről jönnek, ezért egy
egész echos-szekér konvojjal érkeznek!
Családjuk zenész tagjait is vendégül látjuk!

Ahogy a fotókon
is
látják, a koncentrálást
nehezíti
a
csizma
hiánya!
A kalap fontossága
azonban még
vitatható!
A tavalyi rodeo nagyon jól sikerült,
csontkovácsunknak csak 4 embert kellett
ellátni, és a szédüléseken kívül egyéb
sérülés nem történt!

(Gréti ajánlja:)
AZ ELTÉVEDT LOVAS
Vak ügetését hallani
Eltévedt, hajdani lovasnak,
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.
Hol foltokban imitt-amott
Ős sűrűből bozót rekedt meg,
Most hirtelen téli mesék
Rémei kielevenednek.
Itt van a sűrű, a bozót,
Itt van a régi, tompa nóta,
Mely a süket ködben lapult
Vitéz, bús nagyapáink óta.
Kísértetes nálunk az Ősz
S fogyatkozott számú az ember:
S a dombkerítéses sikon
Köd-gubában jár a November.
Erdővel, náddal pőre sík
Benőtteti hirtelen, újra
Novemberes, ködös magát
Mult századok ködébe bújva.
Csupa vérzés, csupa titok,
Csupa nyomások, csupa ősök,
Csupa erdők és nádasok,
Csupa hajdani eszelősök.
Hajdani, eltévedt utas
Vág neki új hináru utnak,
De nincsen fény, nincs lámpa-láng
És hírük sincsen a faluknak.
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Alusznak némán a faluk,
Multat álmodván dideregve
S a köd-bozótból kirohan
Ordas, bölény s nagymérgü medve.
Vak ügetését hallani
Hajdani, eltévedt lovasnak,
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.
(A nyomd-ász üzenete:
Fiúk, tegyétek fel a papírt,
ma nem a pap írt
hanem az apáca
törik felette a páca)

Keressük a Linedance-village szélén a tegnapi
pitymallatra rajzolt teljesen egyforma Gabonakörök
elkövetőit.

Településünkre érkezett egy nagyvárosi ficsúr,
aki a jövő héttől a BANK of LINEdance-ben
fog dolgozni! Szakmai képesítését rendben
találtuk, de az öltözködése némi kívánni-valót
hagyott maga után!
Amikor megérkezett ElGreco:

A
geometriailag
teljesen szabályos 6,5
inches
átmérőjű
köröket
idegenek
rajzolhatták
a
gyapotmezőre.
Szakértőnk
szerint
a
nyomok egy egyedi
csizma nyomai, amit
még fel sem fedeztek,

és a nyomok arra utalnak, hogy ezeket
valami furcsa, táncszerű mozgással
idézhették elő. A tetteseket keresik, (a
falubeliek maguk között csak „Műanyagból készült” cowboyoknak hívják
őket)!
M.G.

$ $$ $ $$ $ $$ $ $$ $ $$ $ $$ $ $$

Az Equus Maniacus vírusról
A vírus felelős a magyar nevén „mániás ló-

imádatnak” fordított betegség kialakulásáért. A
vírust Vegeta (Sereg Viktória) fedezte fel, és
elnevezte "Equus Maniacus"-nak. Azóta kiderítették
a tudósok, hogy egy egész vírustörzsről van szó,
benne sok vírusfajjal. A vírus eddigi ismereteink
szerint gyógyíthatatlan. A megvonás sem segít, mert
a tünetek aggasztóak lehetnek – ezért találó a
Maniacus jelző.
A vírustörzs legelterjedtebb faja az Equus
Germanicus (köznapi nevén Equus Tatter). Szinte
az egész világon találhatunk evvel fertőzött
embereket. Széles elterjedésének oka, hogy sok
ember ezzel a vírusfajjal találkozik először.
Az Equus Americanus (más néven Equus Kabboj)
hazája – mint neve mutatja – az amerikai kontinens,
onnan terjedt el, mára már szintén nagyon széles
körben. A linedance-esek körében ez a
leggyakoribb típus.
Az Equus Hungaricus-nak is több alfaja ismert.
Legrégebbi az Equus Nomadis. A honfoglaló
magyarok kizárólag ezt a vírus-alfajt hordozták.
Rendkívül szívós vírus, hiszen máig látni olyan
embert, aki ezzel fertőzött.
Újabb keletű alfaj az Equus Hungaricus Pusta és az
Equus Hungaricus Husar. Mindkét alfajnál a
fertőzött egyén jellegzetes külső jegyeket mutat,
tehát könnyű felismerni.
Ismer a tudomány még számos fajt, lokális és
kiterjedt alfajokat, felsorolásuk hosszú lenne.
Gyógykezelésére jelenleg valóban nem ismertek
módszerek,
elsősorban
az
alany
állandó
újrafertőződése miatt (Maniacus törzs). Megvonása
hallucinálást, félrebeszélést, félreolvasás, félreértést
okoz.
Legjellemzőbb tünetek: folyamatos vigyorgás a
fertőzött területeken, állandó depresszió, melyet egy
szögre akasztott kalap látványa is kiválthat. A
szókészlet és az érdeklődés beszűkülése az "L"-el
kezdődő és "Ó"-ra végződő kétbetűs szavak
asszociációs tartományára (Equus alaptörzs
általános jellemzője). De ide tartozik az állandó
menéskényszer és a kötelek szorongatása is.
(szerző: Tom Forrest)
Egyes
embereken
az
Equus
Maniacus
vírusfertőzéstől eltérő jelek mutatkoznak. Ez olyan
tünetekben nyilvánul meg, mint a lóval szembeni
félelemmel vegyes csodálat, a „szeretem, de rá nem
ülnék” hozzáállás. Olyan kijelentésben is tetten
érhető, mint a „de szép paci”.
Az ilyen emberek megértéssel viseltetnek az Equus
Maniacus-szal fertőzött emberekkel szemben. A
tudósok körében sem eldöntött még, hogy önálló
vírustörzsről (Equus Minimalis), vagy az Equus
Maniacus heveny változatáról van szó, ami akár
idültté válhat.
Vannak teljes immunitással rendelkező emberek.
Nem derült még ki, hogy az erősen fertőző Equus
Maniacus miért nem tudott rájuk hatással lenni. Az
ilyen emberek teljesen immúnisak a ló látványával
szemben, sőt, a ló trágyájának akár a látványa is
növeli ellenálló képességüket.
És most egy felsorolás, a teljesség igénye nélkül,
hogy kik fertőződtek már meg Equus Maniacus
valamelyik típusával:
Footloose: Old Cowboy, Kika-cowboy, Olívia
Six Rebels: Kirus, El Greco,
Plastic: Zsolt – az egyik legfertőzöttebb, iBIza,
Mr.Csan, Franciska, Gus (Bedőcs Józsi) Woodrow
(A. Krisztián), Kinga, Gréti, Petfa, Anita, Fildi,
Vercsi, Don, Timita, Old Wrangler (Gábor)
(nyilvánvaló, hogy a csoport törzshelye nagyban
okozója a fertőzöttségnek),
Midnight: Máté
Pécsről: Liza, Szegedről Csibito

A jövő hónapban megrendezésre kerülő kánkán versenyre még lehet jelentkezni. Eddig 2
hölgy adta le nevezését!

A Fődíj 2 jegy a Moulin Rouge c.
westernfilmre!
Egy kedves cowgirl megosztotta
velünk tehetségét!
Nyugovóra tér a cowboy, leveti a csizmáját,
Átöleli, megcsókolja paplan alatt babáját.
Cowgirl erre csak mosolyog, mikor bebúj
melléje,
mert ma estére nincsen nála csipkés
hálómellénye!

MAGATOKRA HAGYLAK, COWBOYOK,
NEKEM A MAI NAP MÁS TÚL SOK!
BEBÚJOK A PAPLAN ALÁ, MERT
ELNYOM AZ ÁLOM,
DE ODABENT IS A DOKTORDOKTORT
JÁROM!
TI IS TÉRJETEK NYUGOVÓRA,
DE JUSSON IDŐTÖK MÉG EGY CSÓKRA
ANNAK, AKIT NAGYON SZERETTEK
OLYKOR,
FŐLEG, HA NEM TÚL HANGOSAN
HORKOL!
(Gabca)

Legközelebbi
zenés,
táncos
rendezvényünkön
a
csupa
tehetséges
fiatalból
álló,
Oklahomából érkezett, egyedi
elnevezésű
zenekar
fog
talpalávalót játszani!

Második Homorzsi:
"Kavboj bemegy a kocsmába,
iszogat. Egyszer csak kivágódik
a lengőajtó, és bejön a kavboj
lova.
Rácsap a patájával az asztalra,
és kér egy sört.
Kocsmáros
meredten
csodálkozik, mire a kabboj
megszólal: Ne csodálkozzon,
ilyen ez, sosem köszön..."

KVIZ-JÁTÉK!
5. Mit jelent a Countrygirl kifejezés?
A) Egy mosolygós szőke táncoslány
B) Vidéki kislány
C) A cowboy menyasszonya
D) Számolni próbáló lány

1.Mi az az Ibiza?
A) Sziget
B) Az „itt bizony az” tájszólással
C) Angolul az „én bizony az vagyok”
D) Egy linedances lány, aki imád lovagolni
2. Mi az Elgreco?
A) Egy ritka drágakő neve
B) Az elbreco múlt idejű alakja
C) Egy táncoslábú sok(web)oldalú cowboy
D) Híres festő

6. Mi az a Vercsi?
A: Verekedés becézett formája
B: Vércse, felvidéki tájszólásban
C: Táncos lábú óvónéni
D: Népi hangszer

3. Mi az a Petfa?
A) Egy ritka fafajta
B) A petúnia karózására szolgáló tárgy
C) Hegyi település
D) Egy vidám linedances srác

7. Mi az a Kirus?
A: Kiskirály
B: Egy rebellis táncoslány
C: Grafikai eszköz
D: Afrikai ország

4. Mi az a DON?
A) Egy kib…szott nagy kanyar
B) Pedro vezetékneve
C) Mozaikszó: Drágám Otthon Netezik
D) Egy copfos westernhős

8. Mi az a Béla?
A: Paksi betyár
B: Kettes osztályzat a szlengben
C: A Bélapátfalvai Lapátgyár rövidítése
D: Hö, hát a Béjla

9. Mi az a Fildi?
A: Fild település lakosa
B: Földi, Tolna megyei tájszólásban
(ahol a fűrész is fírísz)
-piC: Fülbevaló finnül
D: Táncos kavbojcsaj

13. Mi az a Gabca?
A: Fémiparban használatos eszköz
B: Tréfás versfaragó, polgári foglalkozása autós oktató
C: Garabonciás diák hadarva kiejtve
D: Ha a zöngés mássalhangzókat zöngétlenre cseréljük,
akkor kapca

10. Mi az az Ildikoma?
A: Ildikó ma, nem tegnap és nem holnap
B: Széplábú táncos anyuka
C: A lacikonyhában felszolgáló hölgy
D: Idült betegség, egyfajta kómás állapot

13+1 Mi az a Honey?
A: Mellégépelt Money
B: Méhek által gyűjtött édes nektár
C: Egy táncos lábú édes-anyuka
D: Cukorpótló szer

11. Mi az a Gogo?
A: Ügyes táncos a Bölényeknél
B: Keleti táblás játék, két fordulóban
C: "Menj, menj" angolul
D: Kisgyerek első szava
12. Mi az a Cuca?
A: Faluhelyen azt jelenti "aranyoskám"
B: Cudar időjárás egyik kifejezése
C: Jófej Bölénylány, aki jól táncol
D: Keleti népek hangszere (a duda elődje)

A rejtvény megfejtését a templomban kell
leadni a mindig friss Tréning-atyánál, aki
itt küldi mai üzenetét híveinek:
„Templomban este mise, ne maradjon
otthon senkise !”

Egy különleges zenei csemege:

Grimaszversenyünkre rengeteg ijesztő ARC jött el! A legjobbakat a falu csecsemői segítettek kiválasztani. A pártatlan zsűrit arra kértük, hogy a legijesztőbb
grimaszoknál hangosan sírjanak, hisztizzenek. Így kerültek be az alábbi képeken szereplők a döntőbe! A szavazás eredményét nemsokára közzé tesszük!
Szavazataikat egy pap-piriron adják le a kocsmapultnál, Buff-nál!

1.

2.

6.

7.

3.

4.

8.
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MESE A FARMRÓL

A Sziklás hegységen innen, az Uralon túl, valahol Közép Európa szívében volt egyszer egy Farm.
Eredetileg gombáknak szánták az épületeket, mégis lovak költöztek bele. A Farm házigazdája, Yellow
Cowboy igazgatta az ügyeket. Később az egyik épületet – amiben sokáig lomtárféle volt – kisajátították a
táncosok, hogy kialakítsanak benne egy klubhelyiséget. Hosszú és rögös volt az út, mire a lelkes kis
csapat odáig jutott, hogy tánc szempontjából „lakhatóvá” vált a hodály.
Elérkezett a nagy nap, amikor felavatták a termet. Messzi földről érkeztek a cowboyok és cowgirl-ők.
Jöttek a Rebellisek, SZLK képviselők, a füredi
Menydörgős lábúak, a paksi Betyárok, lovasok
és táncosok,
öregek
és
fiatalok. Szaporodott a teremben a kalapok és
western csizmák száma – és
szaga. Szólt a talpalávaló country zene,
ropták a táncot, vigadoztak. A
kis csapat pedig bejelentette a Plastic
Cowboys megalakulását.
Azóta sokféle esemény helyszíne volt a tanya.
Megfordultak
ott
neves
zenekarok, ott rendezték a western
versenyek bajnokavatóját.
Lovas eseményben sem volt hiány, hiszen a
lovak jelenléte meghatározó
eleme a tanya életének. Neves ünnepek
alkalmával
sokszor
összegyűltek a táncos-kalapos társadalom
tagjai. Vidámságban sosem
volt hiány. Nyaranta gyereksereg lepte el a
tanyát,
az
ifjú
cowboy
tanoncok játékos formában tanultak. Máig sem csökkent a vonzerő, hiszen mindig látni új arcokat. Aztán
eljönnek még egyszer, még egyszer, mígnem visszatérő vendégek lesznek. Mindig találni alkalmat, amiért
érdemes találkozni és együtt mulatni. Mindenki, aki eljön, hozzátesz valamit a hangulathoz, sőt sokan
ennél többet is tesznek. És mindenki elvisz magával egy kicsit a lószagból, egy-két szalmaszálat a
ruháján, néhány sárrögöt a csizmáján, és sok-sok mosolyt az arcán." (Ibiza)
.
Ha gurítana 3 lyukú golyót, vagy 5 korsó sört, akkor
lovagoljon el a Williams Western Village-be! Európai
barátunk Gabor és a személyes személyzete szeretettel
várja és megeteti, megitatja, leabrakolja és ha kell
álomba is ringatja, ha éppen van szabad kiadó
szobája!

Egyszer vendégül láttunk egy fura szőke nőszemélyt, aki valami
metropoliszból érkezett, és különös kalandokat élt át nálunk,
amit meg is írt a fura kis lakattal lezárt emlékkönyvében:
Betörtek.
Bár anyagi kár nem ért szerencsére…
A lány-denszesek törtek be, engem. Megfertőztek.
Most már az is tudom milyen egy igazi ló!
Nagy, szőrös, 4 lába van, és állva alszik. (eddig csak azt ismertem, hogy ha alszik, akkor tuti nem
áll… Legfeljebb reggel
Gyerekkoromban, mikor az suliban rajzoltunk, a tanító
néni azt mondta, hogy a ló feje olyan alakú, mint a vödör!
Tegnap jöttem rá, hogy miért: mert a lovakat vödörből
etetik, itatják évszázadok óta! És ehhez alkalmazkodott a
fejük.
Vagy a vödör alakja lett lófej alakú az évek folyamán, hm,
az is lehet.
Mielőtt a gazda bevitt a lovak közé, megmutatott nekem
pár tárgyat, ami a lovakkal kapcsolatos:
Pl. a kengyelt, amit eddig csak a nőgyógyásznál láttam,
Az ostort, ami hasonlít arra, ami a domina felszerelésemhez van.
Az istálló végében egy kicsit magamra hagytak egy rakás széna társaságában - mert mindenkinek
volt feladata - és a kezembe adtak egy vasvillát.
El is kezdtem keresni a villával a kazalban a Donald Sutherlendet, de nem találtam.
Na, asszem erre mondják: tűt a szénakazalban nehéz megtalálni.
Aztán egy újabb feladat: fényesítsem ki a lószerszámokat.
De ezzel is kudarc ért!
Végigmentem az egész istállón, de csak kancákat találtam, azoknak meg ugye nincs szerszámuk.
Szerencsére a lovagló pózt már ismerem, csak a ló hátán azért
Sőt, a nagyterpesz sem lett volna kényelmetlen, de sajnos vissza kellett vennem a nadrágomat.
De az meg szűk volt, és kettérepedt.. éppen a popómon…
Végül is jó kis program volt!
De maradok asszem a biciglinél, annak is le lehet szerelni a nyergét, nem?

Sétalovaglás
...Szóval maguk azok?! És mind lovagolni szeretne. No, majd teszünk
róla. Maguk egy óráért befizettek 150 forintot. A ló ingyen csinálja. De
ahogy magukat elnézem, még így is ő jár rosszabbul.
Lovat láttak már? Igen? És miről ismerték föl? Hogy röfögött? Az vagy
nem az volt, vagy amikor meglátta magukat, attól félrebeszélt. Na jó,
mutatok egyet én. Ő az, amelyik alul van... Helyesbítek, amelyik fölül van.
Tehát a ló. Mint látják, két vége van, amit kis zenei hallással meg lehet
különböztetni egymástól. Ugyanis elől büfög, hátul... Disznó!... hátul
pedig van a farka. De ha ezt lovaglás közben meglátják, akkor maguknak
már régen rossz. Gondolom a fejét különösebb biológiai előképzettség
nélkül is felismerik. Ott elöl a száján bemegy a lóhere... nem, nem
homoszexuális... az ellenkező végén kijön a... jó hogy nem narancs. A
szeme a feje elülső részén található, ezért előrefele jobban lát. Amelyik
minden oldalra egyformán lát, az a vak ló. Az a két hegyes az nem
irányjelző, hanem a füle. Ez egyrészt arra való, hogy hallja, amit én
mondok neki, másrészt arra, hogy maguknak veszély esetén legyen mibe
kapaszkodni, de ez magukon úgysem segít.
Egyébként ez egy farmotoros állat. Hátul két láb, ezekkel fut, hátul kettő,
ezekkel fékez és mind a négy patában végződik. Így lehet
megkülönböztetni az asztaltól. Mint látják, mindegyik patájára patkót
szereltünk. Ez azért szükséges, hogy ha netán valakit megrúgna, az ne
tudjon utána reklamálni. Látják a hátán a nyerget? Őseink alatta
puhították a húst. Mint rövidesen tapasztalni fogják a hátsó felükön, mi itt
fölötte szoktuk. No most, ha láttak olyan nyerget, ami alól csak a fej és a
farok látszott ki, az nem nyerges ló, hanem teknősbéka. Bírtak követni?
Jó.
Akkor
kérem
az
elsőt.
Már ne haragudjon, hogy megkérdezem, de magának tényleg így álla
lába? Mit? Hogy a kedves nagymamától örökölte? Nem létezik. Már
régen kihalt volna a családjuk, ha neki is ilyen közel álltak volna
egymáshoz a térdei. Gondolja, hogy közé fér majd a ló? Talán akkor üljön
fel. Nem elölről, mert ott harap! Nem hátulról, mert ott rúg! Ugye
megmondtam... Jobbra a kis épületben van az orvos. Oda vigyék.
Ki a következő? Ha adhatok egy tanácsot, oldalról próbálkozzon! Na még
egyszer!... Most egy kicsit pihenje, addig én kiröhögöm magam. Segítsen
neki, emelje a lábát!... Ne a magáét!... Ne a lóét! A társáét! Úgy, most
lendítse föl!... Talán ennyire mégsem kellett volna... Mi az, maga meg
jobboldali? Na végre. De ha maga rugdossa ki a kollégái fogait, akkor az
állatokat minek tartjuk? Dugja bele a lábát a kengyelbe. Nem kéne
annyira, mert feltöri a térdét.
Látja ezt a szíjat? Kapaszkodjon bele! Az a fék, de mi itt kantárnak hívjuk.
Ha erősen meghúzza, a ló lassít. Ha erősen megrántja, a ló megáll. Ha
nagyon erősen megrántja, akkor a ló hanyatt fog esni és magának
lapjával erősen megnövekszik a légellenállása. Ez így nem lesz jó.
Egyikük szálljon le. Vagy maga, vagy a majré. Igaza van, a csúcson kell
abbahagyni.
Mi az, maga már föl is ült? Mit lát? A ló farát? Talán tolatni akar?
Forduljon meg? Na végre! Figyeljen, ha azt mondom ügetés, akkor a ló
ügetni fog. Ha azt mondom vágta, hunyja be a szemét! Majd ha a ló
visszafelé jön, megint felszállhat. Ha lesz hozzá kedve... Ügetünk. Nem
tudna egy kicsit lazábban ülni? Ahogy így elnézem, a merevgörcs
magánál volt ipari tanuló. Aztán ha még egy két ilyet pattan a nyeregben,
aztán hogy maga férfi, két „t”vel fogják írni... Igen, az a
múlt idő jele. Csukja be a
száját!... Megállunk. Most
kiköpheti, amit leharapott a
nyelvéből...
Talán
ha
megpróbálna úgy ülni, mintha
nem
esett
volna
át
gyermekparalízisen,
mert
különben...
Tisztelem
a
tudományos érdeklődését, de
tudtommal a talajmintát nem harapással szokták venni... Hé, hova megy?
Különben, ahogy látom, maga legalább egy hétig nem fog ülőszrájkot
kezdeni!
Ön következik hölgyem! De ne remegjen annyira, mert agyrázkódást kap
a ló.
Üljön nyugodtan, magának már nincs vesztenivalója. Elindulunk...
Tisztában vagyok vele, hogy kinőtte már a pubertáskori zavarait, de a
térdével még most az egyszer szorítson erősen! Mint kislány korában.
Nem megy? Csak nem a szolgáltatóiparban dolgozik? Látja az a
csoportot a korlát mellett? Azok nem lovagolni jöttek. Szórakozni. Hát
akkor ügessünk... Aha... Ezt hívják kényszerleszállásnak. Elég alapos
altalajlazítást végzett. Csak nem a strucc a kedvenc madara? Mi az, hogy
dobál a ló? Majd máskor gyorsabban kimászik a vége alól. Ki hitte volna,
hogy ilyen gyümölcsöző lesz a kapcsolatunk?... Más már nincs? Na ezzel
megvolnánk. Aztán ha kedvük szottyan lovagolni, csak jöjjenek máskor
is.

TÉLI MESE A GYERMEK-DED-Ó-VÓBÓL
Nálunk biza nem olvad a hóóó hahóóó! Még késő délután
is esett. Lehet a havat hányni.
Reggel 6 előtt csattogtam az oviba csodás volt a reggeli táj
és CSICSEREGTEK a madarak!!!
A gyerkők nagyon csípték a dolgot már reggeltől azzal
nyaggattak, hogy mikor megyünk már ki????
Nosza így nekiálltunk öltözni! Szánkóra és minden egyéb
csúszó alkalmatosságra kapva irány az udvar!!!
Az udvaron van szánkópálya így elindult a szánkózás.
Valószínűleg az egész falu hallhatta szép öblös hangomat
amint próbáltam túlkiabálni a gyerkőket. A legkisebbek
próbálták utolérni a szánkókat így nekik már nem is volt
szükségük rá mivel tökéletesen csúsztak hason, háton,
oldalt, fenéken. Páran az arcukon is próbát tettek
természetesen mindezt nyitott szájjal s így mindjárt olthatták
is éhségüket az ebédig. Persze furfangos banda lévén ha
észrevették hogy nézem őket azonnal abba hagyták a
nyalást, rágást, szopogatást és bűbájos vigyorral ártatlanul
néztek rám miközben dugdosták a havat!
Végre indultunk befelé, egy csapat ázott csemetével akik
na na na?Hát leleményesek!
A zsebükbe tömve próbálták a havat megóvni míg
hazamennek. Ha nem vagyunk eléggé figyelmesek akkor
alvás utánra fura tócsa terülget a ruhák alatt és kezdődik a
bömbölés a szegény hó végett .(Vercsi)!
----------------------------------------------------------------------------------Impressszum: Felelős szerkesztő: Az nem volt! Felelőtlenül szerkesztették:
Főagymenő-szerkesztő, 5-letgazdasszony: Gabca
Asszisztensek: Vercsi, Ibiza, Gréti, Sheriffkoma, Morzsi, valamint fotósok,
arcok, lábak, csimmák és az ÉLET!
Műszaki felelős: Gabca – mert bevállalós, Külső munkatárs Ocsi-Móni
Szerkesztőség: Szeged, Öthalmi Laptop és winchester
A nyomdai munkálatokért nem felel senki!

HOROSZKÓP

Shingayawunga boszorkány a városba érkezett és a csillagok állása alapján a
következőkre jutott:
Vízöntő:
Már megint jó napod lesz...de majd egyszer teszünk róla...
Addig is öntsd a vizet, mert szomjasak a lovak! Ha elfogyott, ássál kutat, vagy a
folyót vezetsd be a faluba, esetleg talád már fel végre a víz és csatorna
vezetéket! Lemaradtatok a Római Birodalomról!
Kocsid defektet kap, és elromlik a féked, hacsak nem még ma egy szűznek
megcsókolod a lábnyomát!
Szűz:
Na, ez az az iromány, ami csak Ruth-ra vonatkozik, ő az egyedüli szűz lány még a
városban. Ha tegnap olvastátok volna ezt a mai lapot, akkor még a húgára is
vonatkozna, de ő hamarabb lett kész, mint a nyomda... De akkor neked majd
személyesen mondjuk el, mit alkotott Shingayawunga, a cigányasszony, nem
írunk ide csupa felesleges dolgot, mert kell a hely a többi csillagjegyű
embernek. Emlékszel,a múltkor is valami hülyeséget írtak ide,ami nem is a
horoszkóppal foglalkozik. Nem lehet itt mindenféléről beszélni ám! Hogy nézne
ki, ha elkezdenénk például a lovak betöréséről írni ebben a rovatban? Mert
ugye a lovak betörése...
Oroszlán:
(de hisz a wadnyugaton nincsenek is oroszlánok!)
A hét első fele ugyanúgy zajlik majd, mint a második. Egykori szerelmed visszavisszatámolyog majd hozzád a kocsmából, esetleges "Hé,Vilma" beszólásokkal
zaklathat, tejesüveget rágcsálhat másnaposan kopott istállód ajtaja előtt. Rajtad
áll,hogy visszafogadod-e. Ha férjnél vagy már,és a férjed nem az egykori
szerelmed, ezt véletlenül se tedd meg, mert...mert nem illik. Ellenben ha
felcsinnan a szemed ezekre a sorokra és kíváncsi lennél részletesebben a
jövődre az exeddel kapcsolatban, akkor privátban megbeszélhetjük a
dolgot...nem dolgozok sokért, de ha úgy érzed, kellemetlen lenne egy élő
személynek közvetlen elmondanod, akkor írj!
Bak:
Sokan hozzád fordulnak tanácsért. Igazán megbízható ember vagy, csak úgy
sugárzik ez a lényedből! Általában egy nap 8-9 ember megy hozzád segítségért.
De ha valamelyik nap netántán 13 cowboy ballagna feléd, hogy segíts rajtuk,
mindenféleképp fogd meg a gombodat, keress gyorsan egy vakablakot, és írd a
homokba 21-szer, hogy "köszönöm, hogy megbízható vagyok". Ezt írd le 15
papírlapra és küldd el 15 embernek 4 percen belül, mert ha nem, te leszel a
világ legszerencsétlenebb embere és 30 évig rossz lesz a házasságod, vagy
ledob a ló!
Halak:
Nők: igazán jó háziasszony vagy, rád sosincs panasz. Viszont a csilisbab
receptjét inkább elemezd még egyszer (segítségképpen épp az újságba írva
vagyon). Minden gazdasszonyra vonatkozik ez, mert az öreg Lora néni
szakácskönyve (amit minden jó háziasszony ismer) már foszladozik és amúgy is
kihagyta belőle a csilit! És ha szükséged van rá, a vegyesboltban megkaphatod
akciós áron: két tucat tojás/kis fürt, két és fél tucat tojás/közepes fürt és 3 tucat
tojás/nagy fürt. Esetleg még utánanézhetsz az istálló keleti oldalának harmadik
szekrény negyedik polcán, bár nem hiszem, hogy találnál...
FÉRFIAK: a főzést inkább bízd az asszonyokra. Ott a kapa, ott a ló, jó cowboynak
az való! Kerüld a puskacső-tisztítást, (főleg január másodikán, mert...jaj, inkább
kerüld! Nem akarom részletezni, Jimmy tudja!
Bika:
A gőzgép feltalálása után könnyebbé vált a munkák végezhetősége bizonyos
üzletágaknál. Ne terheld önmagad kukorica-vetéssel. Kreatív egyén lévén
szerezz be sok gőzt és egy gépet, és hozd létre álmaid gépezetét! Amire nem
javasolt: vasúti szerelvény, nyomdaipar, malomipar, varroda. Inkább:
almaszedés, krumplihámozás, marhák megjelölése és persze a kukorica-vetés.
Múlt: próbáld túltenni magad a régi időkön, foglalkozz a jövővel, éld az álmaidat,
tervezgess, próbáld elérni a céljaidat! És sarkaltasd meg a csizmádat, mert
lekopott!
Rák:
Munka terén kerüld a folyó körüli helyzeteket. Például a héten ne is próbálj meg
a folyóból vizet merni, mert esetleg a nadrágod egy bődületesen nagy
reccsenéssel hálálhatja meg közreműködésedet. Egészségeddel kapcsolatban
annyit, hogy ne olvass sokat, mert megárthat...a szemednek persze. Úgyhogy ha
jót akarsz, akkor itt egy kicsit leteszed ezt az újságot és elgondolkozol azokon,
amiket itt olvastál, hogy valóban magadra ismertél-e. Mindez egy üveg bor és
egy alma mellett csodás tevékenység.
És ne felejtsd, csak előre a farkad után!
Ikrek:
A lényeg az, hogy...inkább suttogok... teháát a lééényeg aaaz, hoogy ne
kettőőőveeel, hanem háááárommaaal csináááld. Mi az hogy mit? Hát amire
gondolsz! Jaj...neeem, még a szomszéédodat se avathatod be. Senkit. Az
ikertesódat sem! Őt se! Őt meg aztán pláne. Tudod, hogy milyenek ezek a
rokonok? Lövésük sincs a titoktartásról! Amint mondtam, csak ügyesen, mert
bevállalni a dolgaidat! Ha nem megy...akkor jusson eszedbe a múlt hét szerdai
gondolatod, ami a prérin jutott eszedbe a szalmakazal mögött, és alapozz arra.
Ha nincs jobb dolgod, gyakorold a wrapparoundot!
Mérleg:
Vigyázz az emberekkel, főleg ha mázsával dolgozol! A fekete marha
szerencsétlenséget jelenthet, mindenféleképp kerüld eme lények társaságát!
Ellenben ha megpillantasz egy pingvint a homokban hemperegni, akkor te egy
igen szerencsés ember vagy!
Vidd is el az állatkertbe, de másnap feltétlenül moziba kísérd el, mert ott
összetalálkozol a nagy Ő-vel!
Skorpió:
5...4...3...2...1... na, ebben a pillanatban amire gondoltál, megalapozhatja a
jövődet! Tényleg! Hidd el! Csak ne mondd el senkinek, mert elkobozhatják ezt a
remek ötletet. Vigyázz, hátulról beleolvasnak a horoszkópba. Mondom! Nem,
balról...áá, elment!
Kos:
Tele vagy önbizalommal, az élet számodra csupa boldogság és kacagás. Na ez
még kitart vasárnapig, mert akkor az atya kellemetlen szavakkal dobálózhat
feléd és esetlegesen nyilvánosságra hozhatja, amit a szomszéd csirkéjével
csináltál! Persze ha meg akarod előzni, akkor érdemes lenne leülni beszélni a
templom gazdájával. Hidd el, egy fél pucolt pulyka csodákra képes!
Nyilas:
Sokan pletykásnak tartanak. Vajon miért? Van alapja, úgy gondolod? Már az
urad vagy asszonyod se bízik benned? Úgy érzed, hogy ellened fordul a világ?
Tégy érte! Neked kell megoldanod. Nem, nem adok tanácsot! Felnőtt ember
vagy, tudsz (értelmesen) gondolkodni! Egyéb: pihenj sokat. Menj ki a rétre,
vagy a legelőre, de ne messze, inkább legelőre. Menj és gondold át az életed.
Jah, és vigyázz az indiánok mérgezett nyilaira!
(Morzsi)
-----------------------------------------------------------------------------------Lapzárta után érkezett pár apróság!!!
A Moshroom Horse Farmról eltűnt kb. 15 marha. Legutoljára a
táncparketten látták őket kalapban táncolni. Aztán beültek
kocsijukba, és ismeretlen helyre távoztak. Bárki tud
hollétükről, jelezze a helyi sheriffnek!!!

mann-kó és massz-őr ltd.

A P R Ó C S K A
Eladó jó állapotú, hátul fedett kocsi!
Alkalmas
családi
kirándulásokra,
utazásra,
rendezvényeken
nagyzolásra.
2-6 lóerős, igény szerint.
Alváza magas, nem akad el a porban,
sárban, kavicsos, gödrös helyeken.
Extrák:
Bőr üléshuzat, emelhető bak, friss
levegő állandó áramlása (sajnos
pollenszűrő nincs)
Irányár: 25000 $

- Észbeli gyarapodásom miatt 50-es
méretű kalapomat 60-as méretűre
cserélném. Jelentkezés kalap-próbára a
kocsmárosnál.
Bölények
randalíroznak rendszeresen a
város különböző pontjain. A
néptánc és társastánc kedvelők
bánatára, sokan csatlakoztak
hozzájuk. Aki kézre keríti őket,
jutalmul tanulhat tőlük táncot.

MEGNYÍLT A CASINO,
A HAZÁRDJÁTÉKOK
BŰNBARLANGJA!
ZSETONOKAT CSAK
LEGÁLISAN LEHET
NYERNI – VESZTENI

ISMERKEDÉSI ESTJEINKRE
BELÉPÉS
CSAK
ÁLARCBAN.
Ezzel megnöveljük a nagy
„Ő”
megtalálásának
lehetőségét!
POPO szépségversenyre még lehet
nevezni!!!

A képen a tavalyi győztest láthatjuk!
Ültess fát,
nem éltél
hiába!
Sajnos az
utóbbi
időben sok
új ház épült
a környéken!
Ha azt akarja, hogy unokájának is jusson
faanyag, és ne kelljen faszállítókat hívni a
szomszédos ranchokról, és ranchekről,
akkor ültessen fát!
A csemetéket megtalálja, és megveheti: Fa Szabolcs és huga, Fa Szabina
faboltjában!

----------------------------------------------------------------------Potenciálnövelő-szerek öreg és lestrapált cowboyoknak
(teljes diszkréció! Nevét és címét hagyja nyugodtan a
nyereg alatt, mi megtaláljuk):

Fülöp csacsimból western
szamarat szeretnék nevelni.
Szakképzett szamárkiképzők
jelentkezését
várom
referenciákkal!
Jelentkezés
iBIzánál.

------------------------------------------------------Hölgyeim!

Ne felejtsék, minden hétfön mise
utan balabontas! Olcso hasznalt
ruhak a piactéren!
Társkereső
klubunk
sikeresen
zárta az elmúlt időszakát. Erre
példa az erdei sétánk alatt
talált bizonyíték:

Eladó, vagy bérbe
adó egy nyitott 2-4
lóerős kocsi. Alkalmas hölgyek szállítására
nyáron, elöl-hátul két kényelmes üléssel,
ami bőrrel bevont, kávébarna, igényes.
Defektje még nem volt, pótkereke sajnos
nincs! Bérleti díjban megegyezünk, eladási
ára 12600 $

