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Áron Üzenőfala

Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!  

If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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Amikor megláttam az új fényképedet a honlapodon, eszembe jutott egy versrészlet... Hogyan is volt ?....

Volt egy ember, nagybajuszos.  
Mit csinált? Elment a kúthoz. De nem volt viz a vederbe, kapta magát telemerte. ës vajon minek meritette
meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia? ... vagy ihatnék?...nem biz a. Telt vederrel a kezében a
fedélzeten ballag szépen, ott meg állt és körülnézett. Enyje vajon mit szemlélhet? Tán a fényes délibá...
bálnákat? Hisz olyat már sokat látott... vagy a szomszéd hajó kapitányát? Hisz azon meg nem sokat lát...
Vagy tán azt a kismadarat, aki a megpihent a vitorláján? Arra sincsen gondja. Mire van hát? Ebugattát! Már
csak megmondom, mi végett nézi át a fedélzetet, a vizet mi mért hozta ki? Dorádót vagy tán repülöhalat akar
önteni. Ninini: ott az ürge hü mi fürge, mint szalad! Pillanat s odabenn van, benn a cockpit-ban. A mi
emberünk se' rest odanyargal egyenest a cockpit mellé,s beleönté a veder vizet, torkig tele lett. A kis szegény
kis dorádó egy darabig türte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átázott. Az Aronunk nyakon
csipte,  hazavitte,  s mostan....ott van a serpenyöben nyílttengeren, mert azt pajkos Aronunk megsütötte!!!!

Jó horgászást, jó kapást, még jobb fözöcskézést és jó szelet kivánok neked, üdv Boró ;-)
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