Numer III- 28.03.2008 Nakład 30000 egzemplarzy. Dwutygodnik. Co miesiąc ukazuje się jako lokalny dodatek
miesięcznika Farmersi Times. Darmowy dodatek Farmersi Times.

Na początek postanowiłem zamieścić fragment chłopsko-katolickiej rozmowy:
fifarafa: szczęść boże
turboazot: daj boże
turboazot: jak tam sie kurki niosą????
fifarafa: chwalcie łąki umajone góry doliny zielone
turboazot: chwalcie cieniste gajiki , źrudła i kręte srtumyki
fifarafa: nanana nananana
turboazot: prosze ojca przewodniczącego o możliwość zabrania głosu
fifarafa: kto sie wybiera dzisiaj do remizy na potańcówke ?
turboazot: jo jo kcem ale nie wim o który jest
fifarafa: a no tok z wieczora
fifarafa: my z chopokami żukiem jadymy żeby zrobic szpan przed dziouchami
turboazot: a mosz jako doroszke żeby dojechać???
turboazot: jo ide bo mu sie chyba maciora prosi
fifarafa: ino musze se gumofilce wypastować bo w takich łajnem ubabranych to wstyd bedzie tańcować
turboazot: jo tyż musze, ale wprzód mam gnój wyrzućić bo maciora jaż brzucham zawadza
fifarafa: u mnie gnoju po kolana było ale że sie sprężył i w trymiga to zgówno żem sprzątnoł bo jo to taki
szwarny chopok jezdem
turboazot: a jak tom krowy sie chowają????
fifarafa: a dziękować bogu że dobrze
turboazot: jo po stacha z rzemienia dzwonił i w pół godziny ma wyrzucić
fifarafa: a bo Stachu z rzemienia to chop zacny
turboazot: gnojówe mi osatnio wywoził. mówił że i tak bardzi rozcieńczona niż jego
fifarafa: a u mnie taka gęsto ostanio gnujwa że se chciałem z niej iglo ulepić ino nie ma mi kto wypomować
turboazot: jo myśle że jakbymy rzemień z ludziami wykupili to tak byśmy wielkie gospodarstwo zrobic mogli
fifarafa: a no mądrze prawisz ino rzemien pod władaniem zacnego Stacha jest
turboazot: stacha sie spije i do pługa zaprzęgnie, ino żeby jego spić to potrebna jest kupa chłopów
fifarafa: a no on krzepki bo na rzemieńskiej kaszane chowany
fifarafa: no to jo już ide bo musze pole zbronować
No ja was przepraszam, ale żeby miało to jakiś sens to nie poprawiłem żadnego błędu. Trochę śmiesznie to
wyszło ☺

WESOŁEGO
ALLELUJA

A tak poza tym to:

No dobra, jeśli już tak chcecie to się
poczęstujcie…(Szeryfa ulubione)

Święta, święta i … po świętach – niestety. Jednak nie każdy może pozwolić sobie w tym czasie na
wolne. My farmerzy musimy dokarmiać owce, zbierać zboże i dbać o interesy naszej farmy, ale nic ponad to, co

zrobić trzeba, aby zwierzątka żyły. Na czas świąt w Farmersach pojawiły się pewne zmiany: pojawili się nowi
inwestorzy, którzy ewidentnie chcieli zarobić na świątecznej gorączce zakupów. Najlepszym przykładem jest tu
Kaczor Donald, który to postanowił zarobić na produkcji pisanek

Cóż nie każdy widać lubi spędzać święta w rodzinnym gronie, delektując się różnymi smakołykami, i woli ten
błogosławiony czas spędzić w swojej fabryce. Choć według mnie do tej roli bardziej pasowałby Sknerus Mc
Kwacz ( najbogatsza kaczka w kaczogrodzie – niestety, straszny sknera ) bardziej niż Kaczor Donald.
Kolejną, można powiedzieć kosmetyczną, zmianą była zmiana owiec na baranki, co było bardzo miłym
akcentem.
Pewnie znalazłoby się jeszcze parę takich Wielkanocnych akcentów, których z różnych przyczyn
mogłem nie zauważyć.
Szeryf dał nam możliwości poćwiczenia sobie refleksu

Gdy tylko zobaczyłem, że mogę sobie poćwiczyć refleks zaraz skorzystałem z tej okazji. Gierka
całkiem fajna, choć krótka i stosunkowo łatwa. Mi osobiście najtrudniej było ustrzelić pierwszego przestępcę,
potem poszło już w miarę łatwo a ostatniemu przestępcy aż spodnie spadły, gdy zobaczył, jaki świetny mam
refleks. Polecam tą minigre każdej osobie, która chce sobie poćwiczyć refleks.
Czyżby sława tak Mu do głowy uderzyła, że przestał pisać?- Zacny DUX, wielki narrator Dzikiego
Zachodu
„bardzo spowolnił” swoje prace. W Wielki Piątek ukazać miała się kolejna część jak to Jones i Młody
rozmawiali o tym „ile to możemy zgarnąć z tych listów gończych”- zdecydowała o tym większość głosów.
Niestety, do tej pory, kolejnego rozdziału nie widać a do końca dzisiejszego dnia powinno być głosowanie. Cóż,
może On też świętował? Pochlał troszeczkę…
Najnowsze doniesienia prasy światowej- „Wielki Przemko już nie lider”- L.A Times, „Oddał
Władzę”- Rzeczpospolita, „Teraz czas na LLM”- Gazeta Wyborcza, „Wielki Mistrz KF zawirował Giełdą
Światową!”- N.Y. Times- Mają po części rację. Jednak jako miejscowa prasa Dzikiego Zachodu powiemy wam
całą prawdę: Wielki Przemko nadal jest liderem drużyny Klub Farmera tylko, że…Duchowym! Oznacza to, że
nie bawi się w całą biurokrację związaną z tym i owym, ale posiada kompletną kontrolę nad Klubem. Całą tego
typu pracą zajmuje się teraz LLM, który oficjalnie wypowiedział się na ten temat zwołując konferencje prasową
w Nashville.
Oto fragment treści zaprzysiężenia w obecności Wielkiego Mistrza Przemka i pozostałych, zaproszonych osób:
… „Pilnować szczytnych interesów Klubu Farmera, i Akademii przy okazji. Zapisywać dużo drużynówek w
naszych ulubionych miastach. Muszę zawsze pamiętać o Wielkim Mistrzu Przemko, który założył nasz Klub i
słuchać go w sytuacjach spornych. Tak mi dopomóż Panie Boże i Wszyscy Święci w Trójcy Jedyny
Prawdziwej.” Na konferencji dowiedzieliśmy się, że treść Aktu Zaprzysiężenia wymyślił LLM.
Przypominki z Geografii ☺.- Jakie to miasto?: Wtedy było to spore miasto- dziś byłaby to spora
wioska, jednak liczba ludności wzrosła do ponad 350000. Na początku XX w. odbyły się tam Letnie Igrzyska
Olimpijskie.
Flaga tego miasta.

Wielka atrakcja miasta.

Kronika Prowincjonalna- Farmersi Street 28, Nashville. Redaktor naczelny- LLm, z-ca redaktora
naczelnego-Gariel, redaktor interwencyjny- Dado. Czujesz, że masz w sobie duszę dziennikarza? Wstąp do nas!
Serdecznie zapraszamy!

