ترین سگ نوستالژیک
*بوشویگ ،خنگ
سگ جناب لوک خوش شانس الغروضعیف،عاشق استخوان،همیشه راه
حلهای خوبی داشت .بوشوگ،عشق خواب بود .بوشوگ،حرف میزد و
از دنیای خودش همه چیز را می گفت حرفهایش را بجزمای بیننده کس
دیگری نمیشنید .بوشویگ.تنبل وشوخ طبع بودو خودش را دربسیاری
ازماجراها ناجی جان لوک می دانست.

بیگلی بیگلی ،دوست یک گوریل  15متری بنفش!
گوریل ،همواره س���وار بر یک ماشین کوچک بود که سگی آرام ،دوست
داش���تنی و وفادار به نام بیگلی بگلی ،رانن���ده آن بود« .انگوووووووری
جووونم» .بیگلی بیگلی ،سگ باهوشی که قدرت خود را از همزیستی با
یک گوریل بزرگ و بنفش بهدس���ت میآورد .بیگلی در واقع مغز متف ّکر
گوریل انگوری بود .اولین برخورد بیگلی با غریبهها و معرفی انگوری به
آنان و گفتن .....یه گو ....گو .....گوریل!!!!!!!! یادتان هست!

خنده
*گربه سگ

گربه سگ داستان دوبرادر به هم چسبیده (گربه و سگ) است که دو
بعد هوشیاری و عاطفی دارند .گربه سگ از والدین خود که یک قورباغه
و یک موجود پاگنده بودند توسط گردباد جدا شدند .مکان زندگی گربه
سگ در خانهای در حومه نیربورگ بود .خانه گربه سگ نیمی به شکل
ماهی و نیمی به ش���کل استخوان بود و در این خانه با وینزلو (موش)
زندگی ميكردند .سگی که میتوانست حضور یک گربه چسبیده به
خودش را تحمل کند..

*پا کوتاه ،سگ سیاه حنا

قهوه ای ،س���گ مورد عالقه خانواده دکتر ارنست بود .این سگ را جزء
یکی از اعضای خانواده دکتر ارنست پذیرفته بودیم .این سگ ق ّوت قلبی
بود برای خانواده دکتر ارنست در جزیره ای که ساکن دیگری بجز دکتر
نداشت.
وسهفرزندش
ارنست و همسرش

!!
*زومبه ،سگ پر زور سگارو
*معاون کالنتر ،سگی که کالنتر شد!

س���گ پر زور وترس���و .یادآور مأمور ویژه حاکم بزرگ ،همراه سگارو و
دوستانش که به شهرهای مختلف سفر ميكردند.نقشمحورینداشتاما
دریادهاماندگاربود.
همیشه

این را دیگر همه خوب یادمان هست!خنده ،خالقیت و خنگی ،مشخصه
آقای معاون کالنتر بود ..بانمک ،با ش���خصیت جالبی که بیننده را محو
كرد که فراموشکند معاون یک سگ است ..معاون کالنتر سگی
خود مي
اش قلبی از طال داشت.
بود که پشت ستاره حلبی

*سگ آقای پتی بل

این س���گ را باید خوب به یاد داشته باشید .س���گی بی شکل و قیافه
بداخالق که مثل خود آقای پتی بل بداخالق بود و البته گااهی میش���د
مورد مثال در بداخالقی...

یعنی اگه رو نوش��ابه نمی نوشتن
«خن��ک بنوش��ید»  ،ممكن بود
ما نوش��ابه رو بجوش��ونيم بعد
میخورديم !
**
یه خانوم همس��ایه داریم که هر
وقت می خواد پ��ارک دوبل کنه،
من با نیم کیلو تخمه میشینم تو
تراس نیگاش می کنم …
**
یکی دکتر میشه ...یکی مهندس
میشه ...خب منم درس عبرت شدم
برا بقیه ،چيه چرا نيگا مي كني مگه
بده؟! خيلي هم كالس داره!
**
یارو زنگ می زنه رستوران میگه
غذا چی دارید ؟
خانمه می گه  :پیتزا  ،جوجه کباب،
کوبیده  ،مرغ  ،استیک
یارو میگه خوش بحالتون زنم خونه
نيست ما تو خونه مون کوفت هم
نداریم !
**
پدر بزرگ رو به نوه :بدو برو قایم
شو ،امروز مدرس��ه رو پیچوندی
معلمت اومده دنبالت.
نوه :نـــــــه ،ش��ما باید قایم
شی … ،من بهش گفتم نمیام چون
شما فوت کردین!
**
یکی از س��واالتی ک��ه ذهن منو
درگی��ر کرده اینه ک��ه این آتش
نشانهای محترم  ،چرا همون طبقه
اول نمی شینن که وقتی می خوان
برن ماموریت مجبور نشن از اون
میله ها سر بخورن بیان پایین؟!
**
ام��روز از برنامه Google earth
پشت بوم خونمون رو پیدا کردمو
نشون مامانم دادم!
حاال مامان یه نقطه سیاه پیدا کرده
با کلی ذوق و شوق میگه :این منم
دارم لباس پهن می کنم !
بعدم ک��ه بابام اومد،مامانم با ذوق
موضوع رو بهش گفت !
پ��س گردنم
باب��ام اومده میزنه
ِ
میگه:بی غیرت! چرا عکس مامانتو
میذاری تو اینترنت ؟!
منم االن دارم سرم رو مي كوبم به
ديوار جاتون خالي ...
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