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ŠTRAJK pred komunala
Pred bajta idrske komunale se usak pitk zbereje aktivisti skupine »Komunala Kuoza naša«.  

Huotl sa sicer pridet 
z bicikli na štrom, 
sam si ih nisa muogl 
spasust, ka ih je 
ablast čez zima dala 
na zimsku spajne. 
Sa pa zatu na štrajk 

pawabil Princa Fužinca, 
kir je ablubu, de bu 
prepričeu ta glaunga 
Kminca, de plačeje puf 
za nazaj, m pa de tut 
dol pr neh dwigneje 
cine. Štrajkarji sa sicer 
žalastni ka na pride več 
ldi, kar kaže na tu, da 
ldi raje nergaje guor 
na ta ksihtni bukvi, 
kat pa de bi pršl zrawn 
štrajkat. Maguče tut zatu 
da zdej ad teh štrajkau 
ni blu kejšnga haska, 
sam abupal pa na bada. 
Usaj dukler na zmanka 
pitkaw. Več ad tega pa 
v pasibnmu javlejnu v 
studijo Idrskih naric, kir 
bama tut pawidal, če sa 
miličnki ugotowil kejšne 
kršitve štrajkarjev. 

idrijskeidrijskeidrijske
Če preberete v časopisu, še ne pomeni, da je res!

ŠTRAJK

nnooRRiiccee

Štrajkaje prot temu, de se was cajt dwigaje cine ad komunale. 

Dvojezični časopis za pustni čas                             

nnooRRiiccee
Št. 2                          

Larfe sa padle!
Un dan sn biu še u kancli, ka me edn guor s Pronta pakliče, de na darišu at Komunale 
štrajkaje. Jebela ja, kwa me je pagrilu. Sn biu še mal pad utisam nedilskiga štrajka duol 
pred šula in ris nism pamislu, de ni neč hudu narube, ampak se le muoji sasidi za pusta 
snimaje. Pakličem jest kat wistn župan enga tavarše, kaj se dagaje in kdu štrajka. Nu, in 
zej me ži en tidn na ta račun hecaje, zaenkrat pa tud ni widet, de bi me jejnel.
Glede na tu wesjele da štrajkau tuhtam, de se na pumlat, ka bu bel guorku, ap pitkih 
papoudne na bi mouglu bEciklnau na štruom spasujet. Se baim, de se bu šou kdu s ta 
kamunskm bEciklnam pa Lublan uost. Niki bu triba ukrent!
Litas bu pust ris drgačn. Če dinema ta kirurške maske duol, se skuor paznal nama weč. Sma 
se pa u teh cajtih navadl ldi pa drugmu, ne pa frisu prepuoznat. Tak bama tut une, ka bada 
u maškare uštimani, spaznal pa temu, kešn šrit imaje, kak brehaje, al pa kuk se puklestu 
daržije.
Čudni sa ti cajti. Pa wečin abupni, za kej sa pa tud duobri.
Če nje druzga, sma ži pred pustam patuhtal, kdu je larfa in kdu ni.

waš obergutman Tomaž

Več usega pa 
nut u cajtngu 

HIT TE POMLADI 
KREKOVA DOMAČA  
LEKARNA  Krekadol  

MiLinex Torte

 

MimmunalKrekOperil

Vse kar trenutno 
najbolj rabite 
za vas v Krekovi 
domači lekarni! 
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Graparske maškare tožba:

Mehurč ki

Zato so pripravili razpis tako, da bodo 
lahko dobili delo samo mehurčkovci, in 
ne kakšni »vanajni«, ki že itak preveč 
rinejo u Mehurčk. Tako rečejo in 
naredijo. Mehurček d.o.o. dobi naročilo.
Za take kšefte so imeli v Mehurček 

d . o . o .  ž e  i z u č e n e g a  m o j s t r a  
Pačivavmiru, ki so ga nedolgo tega 
poslali u uk k ogrskim mojstrom in 
mojstru, ki ima že orožarske in podobne 
izkušnje. Naučili so ga vseh skrivnosti, 
ki so jih Mehurčkovci potrebovali. S 
pridobljenimi izkušnjami je tudi napisal 
in z odliko zagovarjal pred učenimi 
možmi mojstrsko nalogo z naslovom 
»Če bu ratal bama bagati,  če ne pa 
rivni«.

Mehurček d.o.o. je takoj pristopil k 
delu – se pravi čez en dober mesec, ker 
roke je treba spoštovati in ne prehitevati. 
Če se da, še malo nategniti. Ker še vedno 
velja rek, da se počasi daleč pride, so 
sestavili akcijski plan:

Zapreti Mehurček, da bo kriza še 
večja in bo kšeft še bolj tekel. 
Na vsa vrata in deželne meje 
na desko nabiti oglas » Strogo 
prepovedan vstop Covidu in vsem, 
ki so ga spoznali«.
Vsaka hiša ali pa gospodinjstvo 
mora narediti mehurček. 
Vsi Butalci morajo ostati v 
mehurčku in se ne smejo mešati s 
Sosedi.
Ta stari morajo učiti otroke. 
Obvezna uporaba domačega 
razkužila.

Nato so v čivkarju in frisbukvi 
objavili same ta prave resnice, da bodo 
mehurčkarji še bolj preplašeni in bodo 
še bolj kupovali.

V Mehurček je prišel glas iz sosednjih pokrajin, da se da s preprodajo 
mask in testov ter palčk kar dobro, točneje ogromno zaslužiti.  
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Število natisnjenih izvodov priloge Idrijske norice: 5000
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Preverili so, koliko je treba kupiti, 
oddali naročilo za malo manj, da ne bi 
slučajno kaj ostalo. Pozabili so naročiti 
nekaj palčk, pa nič zato. Treba si je 
pustiti še kaj dela za drugič ali pa za 
aneks. 
V Mehurčku pa vse narobe. Fakule, ta 

leve in ta desne, se  kar naprej driblajo 
med seboj. Tisti tam na vrhu mehurčka 
so pozabili na mehurčkovce, zapirajo 
jim oštarije, trgovine, frizeraje. Pustili 
bi da pomrejo, samo da bi bili tistim gor 
v Bruslju in v Evropi všeč.
V Mehurčku se nič ne spremeni. Pa 

se mehurčkovci spomnijo na pesem s 
Kravnevala 2013:

Pa so staknili mehurčkovci brade in pomoževali, da tudi sami velijo 
narediti cesarski razpis za prodajo materiala znotraj in izven meja 
mehurčka. 

V spomin na 40. obletnico smrti idrijskega rojaka Vasje 
Pirca je župan Vencelj tik pred novim letom odigral 
simultanko z občinskimi svetniki in zmagal samo s 
sedmimi kmeti v polju.

Kaj imajo skupnega Lazarjev kokošnjak v Grapi in 
občina z javnimi zavodi in podjetji?
Tri peteline. Dva že lepo pojeta, za tretjega se pa še ne ve. 

 IZ OBČINSKIH LOGOV

Enkrat na leto prišel je naš čas,

Ko »Živel pust!« vpili smo na glas.

Za maskami skrili svoj obraz

Z norčijami zabavali mesto in vas.

Zdaj pa oblast vsak dan smešne ukrepe sprejema,

Da boljši je komik, ni več dilema.

Z masko zdaj že vsak straši,

Ostali brez dela smo mi.

Vse to pa bi še preživeli,

Če bi v 3x3 spet smeli. 
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Mehurč ki Kar da dans v živlejnu jest sm vidu,

ad zej naprej neč več na vela.

Ciu lit ži istu skus paslušem,

za te ldi bu konc sveta.

Zmiri iste lumparije,

novi frisi, nove face,

stare, dobre fore,

itak sa previrjene metode.

Dost je tega, rekl sma, se pamenil,

ad takrat še viči sma energija dabil.

Sej na mure bit neč buli,

a je lohku še guri?

Edn drugmu liže ret,

dejte se vsi pabet.

Kriminal in korupcija, pravila stroga,

tu naša sa in vaša zdaj vsakdanja droga, yo!

Tu vam pavim, papucat je triba,
ka vsak sam za svoja debila ret glida.

V tej deželi niki ful smrdi,
verjemte nam iskrinu, de tu nisma mi.

Tu sa ene in iste mone,
ka nam zmiri hitrej pišeje zakone.

Sejna se nam ne kva nas jutr čaka,
če na dabima hitr enga ta pravga junaka.

Junaka,
da bu pjelel stvari naprej,

da bu buli kot da zdej,
in vse bu ris ok.

Dost imama tega skorumpiranga sistema, 
dejma ldim svobode de nau več problema.

Zdej bu vse drgač
ka je pršu v neighborhood

dobri stari znani Robin Hood.

Refren se prpravle ldi, 
dejma stisnt zdej, 

roke v luft in spit bu vse ok. 

Refren:

Prišel je v neighborhood,

dobri stari, znani Robin Hood.

Prišel je v neighborhood,

dobri stari, znani Robin Hood.

Popucal bo stvari,

in svoboda bo vrnu med ljudi,

Popucal bo stvari,

in svoboda bo vrnu 

med ljudi.

Refren:

Prišel je v neighborhood,

dobri stari, znani Robin Hood.

Prišel je bv neighborhood,

dobri stari, znani Robin Hood.

Popucal bo stvari,

in svoboda bo vrnu med ljudi,

Popucal bo stvari,

in svoboda bo vrnu 

med ljudi.

V mehurčku 

je vse narobe

Same ta 
prave  

resnice
Roke je 
treba 

spoštovati!

Prihaja  Robin  Hood 
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Poleg turističnih še kulturni boni

TURIZEM SMO LJUDJE

Rally
Kako naši obiskovalci takoj vedo, da je Idrija 
domovina slovenskih rally voznikov?
Ker v Zali sredi ovinkov zagledajo prometni znak 
za omejitev hitrosti na 70 km/h.

Jožef naš, ki si v Nebesih
Josef Giuseppe, figura železna,  
vladal Prejnuti svoje je dni. 
Pride kar-ona, vrže ga s trona,  
zdaj v temi, tihoti nesrečnik rjavi. 
 
A nanga le niso še vsi pozabili, 
pokliče iz Francije vulkanizer, 
da radi bi gumnate zvezde nabili, 
ker chef je zdaj profi, ne več amater.  
 
Joco ne ve a b' se sméjal al jokal,  
Francozu novico surovo pove: 
chefa več ni, chef je že spokal! 
Kaj naj z zvezdam', če kuhat ne sme? 
 
Galski petelin ves zaprepaden,  
kaj tacga se njemu nardilo še ni! 
Zaplet se zdi komu res nenavaden, 
a v idrski kuhni se marskej zgodi. 
 
Kaj naj napiše zdaj revež v prospekt,  
in goste petične kam naj povabi? 
Ne moreš povedat svetu direkt, 
da Joška okuse naj raje pozabi. 

Nikoli se ni in ne bo se predajal,
junak naš jekleni kot feniks iz rje,
bo gume napumpal, iz zvezd se napajal,
saj upanje vendar zadnje umrje.

                                                     Sava Obilić

~

Pr' Trnovcu u Grap'

Balet Labodje jezero

Starega Graparja tožba 
Nov dom dvignemo iz ruševin

NA KRATKO

Znano je, da je 
občina Idrija med 
tistimi občinami, v 
katerih je bilo lani 
porabljenih najmanj 
turističnih bonov. Kaj 
bo šele, če uvedejo 
tudi kulturne bone. 
Rudniška dvorana 
niti navala "Idrcev" 
na kulturo ne more 
zdržati. 

Begunci z Vrhnike
Potem, ko je gorenjske begunce odpihnilo 

nazaj tja, od koder so prišli, se je z odstranitvijo 
semaforja iz Zale odprla nova begunska pot, 
tokrat v Idrijo bežijo odsluženi kadri z Vrhnike in 
Logatca. 

Policijska ura
V Idriji nima policijska ura nobenega  

učinka, saj je bila že prej Idrija po 21. uri prazna.

!

Juhej 
Graparji, zdaj 
na delo mi.
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KREKOVA DOMAČA LEKARNA

Filmsko obtežene tablete 

 Krekadol   

Daljšajo bolečine v predelu malih možganov

Anal   Zadnja pomoč za globoka grla

Trde kapsule za mehke rezultate MiLinex TorteKo je diareja boljša izbira …

Avtor karikature:  
Nejc Kolenc

Za zjokat
V rubriki 'Prvič so zajokali' 
nisem bil objavljen, ko sem se 
rodil, pač pa ko sem slišal, da je 
Karl kandidiral za mandatarja. 

Pravi recept
Novo cepivo nima resnih 
stranskih učinkov…
Ravno zame. Tudi jaz nimam 
resnih. Ne glavnih ne stranskih!

Noge skupaj
Na marsikaj se je že 
zgovarjala…, glavobol, 
utrujenost itd.,
zdaj se je začela pa še na 
omejitev nočnega gibanja.

Pa tudi sicer…
…nisva ravno idealen par. 
Ona hodi na jogo, jaz pa na 
jago.

Hitri testi.si
 
V totalno gužvo čakat na hitri test za korono je 
kot bi punco poslal na swing party čakat na test 
nosečnosti.

Praviš, da nimam vonja?
Testirat se pejt!

A hitri test prime, če si bolj počasne sorte?
Sprašujem zase!

Okusi so različni.
Če ga nimate, ni nujno kriva Korona. 

 IZ SOCIALNIH OMREŽIJ

 MALI OGLASI

- Od oktobrskega (ne)praznovanja Abrahama je ostalo 
(pre)več vina, ki ga je zdaj treba čim prej popiti. 
Ugodno prodam. Šifra: Prepoved zbiranja.
- Nujno kupim koledarje gasilskih društev (moških) in 
posterje Buraka iz Moje življenje in Ferita iz Ko zadiši 
ljubezen. Šifra: Obupana v karanteni.

PO ZNIŽANIH CENAH,  
KI SO MALO VIŠJE !  

Ultimativna imunost s tabletami  

Mimmunal

Prašilo za nos

KrekOperil
To je to!

!

Twitter nad Trumpa
Iz zaneslivih virau idrske abveščevalne agencije 

sma zwidl, de je biu ta praw uržeg de sa Trumpu 
skinl račun na twiterju ta, de je napisau »Cierkna je 
ris lipu mista. Dast bulš je uad Idrje«. De piše kak sa 
mu valitve ukradl bi še šlu skuz, sam taka naumnast 
je bla pa ris preweč. Če na verjamete, si paglejte: 
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Turistična agencija K 

avtobus, ki nima oken, se 
bomo ustavljali najmanj 
na pol ure, da bodo 
potniki lahko izstopili 
in se zunaj prezračili. 

Če nam bo vreme 
naklonjeno in bo 

pihal veter, bodo 
postanki krajši. 
Sicer jih bo v 
skladu z ukrepi 
treba podaljšati. 

Organizator 
zato ne 

prevzema odgovornosti, 
če bo potovanje trajalo 
dlje, kot ste pričakovali. 
Pred vrnitvijo v avtobus 

si bodo morali potniki 
dobro razkužiti roke. Pot 
nas bo vodila ob domači 
reki Idrijci. Po prihodu v 
Spodnjo Idrijo si bomo od 
zunaj ogledali prostore, 
v katerih sta bili še pred 
nedavnim pošta in banka. 
V bližini je še edini 
primerek bankomata 
v občini izven mesta 
Idrija. Gre za redkost tudi 
v slovenskem merilu, 
zato pridni Prfarci že 
pripravljajo materiale za 
vpis njihovega bankomata 

v nesnovno dediščino. Z 
vpisom računajo tudi na 
povečanje turističnega 
obiska, posebej iz Črnega 
Vrha. Črnovršci si bodo 
tako poleg čistilne naprave 
lahko ogledali tudi 
bankomat in morda celo 
dvignili kakšen manjši 
znesek, vsaj za v pušico. 

Koreja 
S parkirišča se bomo po 
hribu vzpeli do Koreje. 
Med parkiranimi 
avtomobili se bomo 
sprehodili do gradbišča 
novega mega vrtca, ki bo 
zadostil potrebam kraja 
za naslednjih 100 let. Na 
objektu nas bo pričakal 
glavni protagonist 
bliskovite bitke za 1 
milijon evrov, ki nam bo 
podrobno spregovoril o 
svojih uspehih.   
 

Mandžurija 
Čas nas bo že priganjal, 
zato se bomo z 
avtobusom zapeljali 
proti Mandžuriji. 
Tam sicer ni kaj videti, 
naredili pa bomo krajši 

postanek. Najprej bomo 
za hip odložili maske 
in pomalicali v varnem 
zavetju avtobusa. Če ne 
želite sneti maske, lahko 
hrano prihranite tudi za 
domov. Nato bo prosto za 
sprehod. Že zdaj prosimo 
naše drage goste, da se 
pri sprehajanju držijo 
predpisane medsebojne 
razdalje in si ob povratku 
na avtobus dobro 
razkužijo roke. 
V večernih urah se bomo 

vrnili proti Idriji. Na 
panoramski vožnji mimo 
Švice bomo opazovali 

večerni živžav po ulicah. 
Ker se bo že približevala 
policijska ura, bo avtobus 
ustavljal potnikom že med 
krožno vožnjo, da bodo 
lahko pravočasno prišli do 
doma. 
Strošek potovanja je 

minimalen (prevoz, 
vodenje in malica). 
Denarja na poti ne boste 
potrebovali, saj je vse 
zaprto. Potovanje bo 
butično, lahko pa ga v 
neskončnost ponavljamo, 
saj drugega tako nimamo 
početi. 

Kiakul
rajžem

Iskrice

Opis potovanja

Kdo pravi, da v Idriji ne moremo več 
potovati v tujino. 
Evropa, Azija in Amerika so bližje kot 
si mislite. Turistična agencija Kiakul 
rajžem nudi butično potovanje za vse 
Idrce, ki že malo pogrešajo potovanja.

Amerika 
Ko nas bo dovolj, se bomo 
odpeljali skozi križišče 
pri Lojku proti Spodnji 
Idriji. Prvi postanek bo v 
Ameriki, kjer se 
zaključi edina 
kolesarska 
steza na 
relaciji 
Kalce – 
Želin (poleg 
kratkega 
odseka v 
Zagodovi rajdi). 
Naši gostje se bodo 
lahko udeležili nagradne 
igre: »Kdo prvi zagleda 
zaščitenega pajka, 
zaslužnega za to, da 
iz Amerike naprej za 
kolesarje ni več poti«. 
Čakanje na pajke boste 
lahko izkoristili za nakup 
malice v Spinu. Vendar 
pozor! Prepovedana je 
čebula, česen, Rio mare 
ter vsa hrana, ki povzroča 
vetrove in riganje. Zaradi 
prepovedi uživanja hrane 
na prostem bomo morali 
hrano namreč pojesti kar 
v avtobusu. Ker bomo 
imeli najmodernejši 

Vse se je podražilo, le za 

prodane duše se še ne  
ve - so dražje ali so cenejše?

"Nič ni bolj 
trajnega kot 
začasni vladni ukrepi."  

(ljudski pregovor)

Imeli smo tudi večje 

probleme, pa jih 

nismo rešili.  

(Grunf iz Alan Forda)

Med karanteno razmišljamo 

samo o dveh stvareh: kako 

bi shujšali in kaj bi jedli. 

(karantenski pregovor)

Zjutraj se dobimo na avtobusni postaji v Idriji. Kavo 
popijte že doma, ker je bife zaprt. Pridite zgodaj, saj 
zaradi vladnih ukrepov na avtobus lahko sprejmemo 
samo prvih 13 potnikov. Larfe so obvezne.

Če nikamor 

ne greš, je 

doma najlepše.
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Graparske           
     zmešanke

MAR 
dinohodka še 
NI PRIŠLA 

nazaj?
Ne, saj je pred 

3x3 pravi direndaj.

VODORAVNO
Idrijski župan
Rudarsko mesto
Dežnik (idr. narečje)
Pustna maska (idr. narečje)
Življenjska tekočina za pitje 
Znano jezero v bližini Idrije
Svetilka v rudniku
Pustna dobrota
Idrijska znamenitost, ki se jo kleklja
Pihalni inštrument
Pozimi gremo na Taler …

NAVPIČNO:
Najvišja gora v Sloveniji
Milo (idr. narečje) 
Gugalnica (idr. narečje) 
Znana idrijska brata (kolesar in košarkarski trener)
Znamenitost Idrije
Predel Idrije za druženje otrok (pred ukrepi)
Dekle (idr. narečje) 
Znani idrijski košarkar (Luka)
Znana idrijska glasbena skupina
Reka, ki teče skozi Idrijo
Znani idrijski reli voznik
Še ena pustna dobrota
Žival v pustnem grbu

NAVODILO ZA REŠEVANJE:
V temneje obarvanih kvadratkih, 
če jih prepišeš od vrha do dna, 
dobiš zmagovalno misel.

ZA MODRE GLAVE - KRIŽANKA

NA VAJI VID' 
DEKLE 
takoj,
kdo glavni v 
Kravnevalu je 
nocoj.

SRAKE in VOLA 
ta Kravneval 
vodijo?
Ne, maškare 

za drugima 
živalma 

hodijo.

Olja (še manjka)
Nejc in Simon ?(še manjka)

VABILO

Zoom in šola – Najboljši  

na svetu v šoli 
po internetu!

V živo v soboto, 
 

13. feb. 2021
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PROŠNJA 
    in OPOZORILO!

Kravneval bo izpeljan 

v skladu z ukrepi in 

priporočili NIJZ za zajezitev 

širjenja okužb, zato 

naprošamo občane, da se 

pred lokacijami mestnega 

ozvočenja ne zbirajo in ne 

zadržujejo. 

Glasbo lahko poslušate 

tudi z oken in balkonov. 

V primeru zaznave 

možnosti kršitve, 

bo mestno ozvočenje 

na lokaciji utišano!

V izogib temu vas vljudno 

naprošamo za spoštovanje 

ukrepov.

pafArBanKa Načrtovan program 
Kravnevala 2021*

Od ponedeljka do petka,  
od 8. do 12. februarja
vsak dan ob 18:30 
Objava kompilacije video posnetkov s 
preteklih prireditev na spletnih platformah. 
Povezave do posameznih objav bodo 
dosegljive na Facebook profilu Pustno 
Društvo, na Facebook strani Kulturno 
Pustno Društvo Grapa in na internetni 
strani društva: www.kpdg-drustvo.si

Petek, 12. februarja
Izid druge številke Idrijskih Noric. Časopis 
je dostavljen na naslove prebivalcev občine 
Idrija.

Od sobote do petka,  
od 13. do 26. februarja
Postavitev Pustno-umetniške instalacije v 
izložbi bivše slaščičarne/Žlikrofa/Alpine na 
Mestnem trgu.

Pustna sobota, 13. februarja
ob 10. uri 
Radijska igra za odrasle na Primorskem valu. 
v popoldanskih urah 
Predvajanje glasbenih točk s preteklih 
prireditev prek mestnega ozvočenja.

ob 18. uri  
Posebna Pustna TV oddaja studia Idrijskih 
Noric na spletnih platformah. Povezava 
do oddaje bo dosegljiva na Facebook 
profilu Pustno Društvo, na Facebook strani 
Kulturno Pustno Društvo Grapa,  
na internetni strani društva  
www.kpdg-drustvo.si in www.idrija.com.

Ponedeljek, 15. februarja
Predvajanje glasbenih točk s preteklih 
prireditev z mobilne enote pred DSO Vita 
Črni vrh.

Pustni torek, 16. februarja
v popoldanskih urah 
Predvajanje glasbenih točk s preteklih 
prireditev z mobilne enote. Pred DSO Marof 
in Idrija ter po mestnih ulicah.

*KPD Grapa si pridržuje pravico do morebitnih sprememb 
programa.REŠITVE UGANK IZ TE ŠTEVILKE:

Zmešanke: Miran Pišlar; David Velikanje; Krava, osel
Križanka: Vodoravno: Tomaž Vencelj, Idrija, amrila, larfa, voda, Divje jezero, 
karbidovka, krof, čipka, bariton, sankat. Navpično: Triglav, žajfa, cigalca, Jan 
in Sašo, rudnik, Mejca, zjala, Rupnik, Kingston, Idrijca, Rok Turk, flancat, 
krava. Končna rešitev: Živel pust

IZ GRAPARSKE KUHINJE
 

Pomembna značilnost Kravnevala je tudi, da pri šanku na 
placu obiskovalcem strežemo kuhano vino in krofe. Ker 
letos to ne  bo mogoče, vam ponujamo recept za pripravo 
kuhanega vina:

Na štedilnik v lonec daš poljubno količino 
belega ali rdečega vina (pazi, da je 

lonec dovolj velik, saj vina nočemo po 
nemarnem polivati). Dodaj sladkorja 
po okusu, klinčke in cimetovo 
paličko. Prilij malo vode (spet po 

okusu, manj je v tem primeru boljše). 
Zavri in kuhano vino je pripravljeno. 

Kuhano vino ni za notranjo uporabo. Zato 
stopi pred hišo in ga počasi srkaj. Med pitjem prisluhni 
Kravnevalskim komadom z mestnega ozvočenja in na ves 
glas zavpij: Živel pust!  

         Minister za zdravje opozarja:  
        Prekomerno pitje alkohola škodi zdravju!


