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EXKLUZÍV INTERJÚ

MR. CRAW
ARANYLÁZ

MR. CRAW

A bányáról, az életről.
Kendőzetlenül.

Az ellenállhatatlanul csinos és elbűvölő
Amanda Nővér bravúros ügyességgel ismét
Mr. Craw közelébe férkőzött,
egy mély interjú erejéig.
Mr. Craw Keziccsókom Amandácska! Kérdezzé bátran. Azér
vagy itt többek között.
Amanda Nővér Mr. Craw, régen
láttuk, hallottuk...
Mr. Craw Ez nem az én hibám!
Vagy most akkor bekérdezel,
vagy mivan?!
Amanda Nővér Ööö, dehogy
is... Én csak...
Mr. Craw Figyejjé, cicabimbó, már megint elkúrod a elején... Azt hittem jóban vagyunk,
nem? NEM?! Naakkor kezgyed
el mégeccer, ahogy megbeszéltük... nna, ne pityeregjél,
Craw bácsi nem esz meg, inkább
kérdezzé akkor megin.
Amanda Nővér Kedves
Mr. Craw, olvasóim roppant
kíváncsiak, hová tűnt, mi ez
a nagy csönd Maga körül?
Mr. Craw Alakul, bébi. Nna,
akkor elmondom neked, hogy
van ez a új prozsektünk, ez
a bánya-prozsekt... és azért
nagy a csönd, mert mély
a prozsekt és nem hallatszik fel
onnan semmise.
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Amanda Nővér Milyen projektről van szó konkrétan, ha szabad ilyet kérdeznem?
Mr. Craw Látod, montam hogy
én vagyok itt a legjobb arc,
úgyhogy most akkor mondjuk
szabad. Szóval. A prozsektmenedzseremmel Kokszszal és személyi titkárommal,
Dünamittal egy olyan prozsektbe fogtunk, ami egyben tudományos kíváncsiságunkat igen, árkelójógija meg gelojógika -, meg mellesleg az önköltségeket is fedezi, szóval
nagyon érdekes leletekre bukkantunk, és mellesleg találtunk
ottan ilyen aranyos port... konkrétan egy valag aranyat, véletlenül. Pont ott hevert, az előző tulaj mellett, és gondoltuk,
hamár ott van, akkor megosztjuk felebarátainkkal is a világba,
akinek szüksége van rá, mer mi
már csak mostanában ilyen felebaráti szeretetből is megosztunk
ilyesmiket.
Amanda Nővér Aranyos por?
Arany? Előző tulaj?

Mr. Craw Figyejjé, bébi, én
megértem, hogy nehéz heted
volt, meg minden, de tudod egyáltalán mit akarsz kérdezni? Mer
nem vagyok egy kis gyökér, mint
a fotográfusod ott oldalt, ezér kihámoztam ám, mit akarsz...
Ezt nevezik entellektüellnek.
Azt azér nem tudom honnan
vetted, hogy nagy a csönd, mer
amerre Koksz járt menedzseeni
a új dissztibúciós rencert, ott
az zajos volt. Nademindegy is,
szóval, itt a nyár, dagad a haszon, mármint a tudományos
gelojógiai. És hogy reprezentáljak is, rábukkantunk
Dünamittal egy kis kuplerájra a kutatásaink alatt, amibe
beleinfesztizáltam. Ez egy hely
ahol mindent megkap a tag meg
a nője ha bemegy, de inkább nő
nélkül menjen be, a nő meg a
tag nélkül, ésakkor mást is kap.
Vagy tökmindegy, csak menjenek be, mer az nekem profit. Érted. Van szimpad is. Lehet rázni.
Meg fagyi, azt meg nyalni. És
ottana lesz egy premier.

SZENT ORÁLIA | HETENTE ÖTSZÖR

33

Amanda Nővér Premier? Ez
izgalmasan hangzik, egészen
libabőrös lettem.
Mr. Craw Naná hogy az vagy.
Amanda Nővér Erről megtudhatunk valami közelebbit?
Mr. Craw Nem akarok mindent
a szádba adni, cicabébi, úgyhogy legyél krejatív, azt csámcsogj rajta még kicsit.
Amanda Nővér Ööö... Milyen
szórakozóhelyet találtak?
Mr. Craw Tökmindegy kitől találtuk, a lényeg az, hogy már
az enyém, és egy hatalmas
légkondiciónáló-ventillárort kellett rárakatnom az elejére mer
olyan forró szokott ottan lenni
a hángulat. Arra fel kell ám készülni. Na, itten lesz a prozsekt
sikeres zárása alkalmából egy
szexprezentációs estélyi. Magácska is megvagy hívva, meg
még a többi csinos sajtós maca
is. Odacsicskáztattam pár haver
celebet még, azok meg jönnek
mer esemény, érted, ahol lehet
reprezentálkodni. Keltasz, Freja
meg Ódgod, ilyenek. Mire vagy
kíváncsi még, tündérbimbó?
Amanda Nővér Még arra kíváncsiak az olvasóim, főleg a hölgy
olvasóim, hogy az izmos és sármos Dünamitról nem lehetne-e
több fotót látni?
Mr. Craw Háttöaztnem,
mertugye ez a művészeti
ág nem érdekli a Titkár Urat,
haneminkább a festészet:
tehetséges fiatal művészeket
támogat Dünamit a hatalmas
tehetségével kiscsoportos foglalkozásokon, ahol az aktjával
foglalatoskodhatnak az ifjú
tehetségek. Tehetséges lányok,
úgyértem, mer sajnos csak
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lányok jelentkezhetnek. És az
aranyport is kipróbálhatják.
A vászonon, természetesen.
Amanda Nővér Értem... Hát,
kedves Mr. Craw, köszönöm,
hogy drága idejéből szentelt
pár percet a Szent Orália olvasóinak, akik biztosan nagyon
boldogok lesznek, hogy ismét
olvashattak Önről.
Mr. Craw Én is sok szeretettel üldözöm az olvasókákat,
csakmég elfelejtetted megkérdezni, hogy hol lesz a ünnepség, amiről beszéltünk. Nem
vagyok megellégedve a teljesítményeddel, kisbogaram. Érted.
Nekem se a legyek tolták össze
amit kellett, vállaakozó manáger
vagyok, nincs nekem itt időm
ilyenekre. Fölhíttátok a titkáromat, hogy egy mély interjúvolást
szeretnétek. A személyiség,
a goblin, meg minden. Én itt
ülök és készen állok. Erre idejössz, azzal a kis pöccsel, aki
mást se fotóz csak a családi
örökséges festményeimet, meg
a bejárnónőm seggét, ahelyett,
hogy engem, közben te meg
itt felületeskecc... marhára
nem lesz ez így jó. Most akkor
megmélyinterjúlsz vagy hívjam
inkább a padrét? Most vettem
múltkor valami szeksztás kolostort, aztán ott volt ez a padre.
Akiről itt szó van. A izé a vezérnótájuk a Lavezindi Eer, nemtom
felétek hogy mondják a elfeknél.
De neked biztos azt dúdolnák,
hogy bükdih nohájnmál. Höhö.
Amanda Nővér Ööö...
Mr. Craw Ne erőlköggyél, ez
virkulul van. Megugye, hogy
mikor? Akartad kérdezni még
a partiról. Segítek.
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Amanda Nővér Mr. Craw, sajnálom, akkor feltenném a kérdést, ha szabad, így utólag.
Mr. Craw Nem szabad. Kell.
Amanda Nővér Mr. Craw, hol
és mikor lesz ez a nagyszabású
premier és ünnepség?
Mr. Craw Nagyszerű kérdés,
Amancipácska! Szóval azt hogy
mikor lesz, már mindenki tudja,
erről nem bocsátkoznék hoszszú szes... eksz... izékbe, na,
de a hely a csodás és varázsos
Moulin Glades bár. Észak felé
kell menni a zsákutcáig (Dead
End, ugye, höhö - a szerk.), és
ottanlesz. Mindenkit sok szeretettel várunk (vastag pénztárcával vagy VIP-ussy kártyával.
Nade még mielőtt még kényelmetlenebb helyzetbe kerülnél,
bébicica, porold le a térded, és
a Titkár Úr kikisér... mármint
ha befejezted.
Amanda Nővér *gnnnn*
Mr. Craw Befejezted... Dünamit!
A hőgy távozik okossan.

A mélyinterjút és a hőgyet herr és Dorel
szállította a helyszínre ügyessen.
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