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ODJ\1968 
Spet smo letu »vrat zavili<<, 
pero s črnilom oplodili, 
komur bi srečo pač skalili, 
jo bomo za silvestrovo zalili. 

Kaj bi kislo se držali, 
kaj slovo bi upu, sreči dali, 
kaj če kozle smo streljali, 
da naprej bi lažje se pehali. 

Pravijo, da Brestovci smo strašno resni 
in da standard naš ni v plesni, 
smo službi bolj kot ženam zvesti, 
da delamo preveč po svoji vesti. 

Oda kot pesem je ime dobila, 
šiv za šivam bo rabila, 
po mesecih bo sem in tja blodila, 
kot mlada vila iglo zasadila. 

Dovolj je dolga uvertura, 
čaka nas še dolga »tura<<, 
naj zvezda uperi tja oči, 
kjer Brestov znak se v noči ne blešči. 

Nasploh pa zlata je veljava 
le-ta občinska razsvetljava; 
zato nikar ne mislite, da v temi 
ne vidijo se vsi problemi. 

Kostanjev vrh ne sili več v oblake, 
dovolj je Cerknici zeli, navlake, 
saj Cerknica je pravo mesto, 
čeprav pr'bspevka od zemljišča ne ·dobiva 

zvesto. 

Obširen študij, analize, 
pa kam odšli ste vi po vize, 
saj venda1· proračun doma se zbira, 
se o njem na sejah trikrat ·debatira. 

Rubilo se je letos kot nikoli, 
ko davkarji sedeli so za stoli. 
Saj proračun bo še presežen, 
ker delavec plačuje v zanke proračuna 

vprežen. 

Se raje peš z županom napotimo, 
po cesti novi pred volivci pokažimo, 
kaj cesto mini bi hvalili 
če že po tednu so jo raztegnili. 

Sest inženirjev šola kranjska j e »povila<<, 
izobrazba se drugače bo razvila. 
Ukrepe bomo poostrili, 
k er mi diplome smo dobili. 

Ni pa ni šlo kot zakleta, 
čeprav na bar Skocjan je dal svoj veto. 
Kultura letos ni rodila, 
morda prihodnje leto dvojčke bo dobila. 

Sportu čast zares in hvala, 
da morena ga ne bo pobrala. 
Množičnost je na kegljišču, 
zelška liga pa na fuzbališču. 

Nevesta Jelka je bogata, 
Brestu že ne bo copata, 
moška voda pa zdravilo, 
ki še malo Jelk o je zdra milo. 

Ohcet pa le še ni končana, 
zadruga ne snubi več Skocjana, 
Skocjan pač zdaj krompir prodaja, 
zadruga tržišče modrčkov osvaja. 

Smo TV center ustanovili, 
ves mesec mno se vlog učili, 
da bi primerjali se s »Savo<<, 
kdo ima boljšo samoupravo. 

Letos pa bila je voda k' se šika, 
nihče ne tarna, da cevi so sama »flika<<. 
Notranjci smo žilavi in čvrsti, 
zato iz klora voda naj naprej še vino krsti. 

Imelo leto 366 je glavobolov 
s proizvodnjo kooperantskih Sardan stolov. 
Sicer pa leto se šele končuje, 
ko kooperacija že nove zobobole snuje. 

Lepo smo si v SKS popravili kurjavo, 
zdaj šele dobil je mraz veljavo. 
Sicer tpa električnih peči bo vedno manj 

gorelo, 
ko sonce maja bo kosti ogrelo. 

Sirene letos kot za stavo so tulite, 
da m orda bi leto boljše naznanile, 
kajti čakajo v elike nas volitve, 
in na stolčkih nove pridobitve. 

Že so letu ure štete, 
že srbijo nas vse urne pete, 
ostal je le še čas slovesa, 
pa že padla novoletna bo zavesa. 

In zdaj, ko gremo v novo leto, 
ga z upi čakamo zavzeto, 
vsak član podjetju bodi zvest, 
naj se razvija in krepi naš BREST! 

TRINAJSTA PLAOA 

Tone: Slišal sem, da boste do
bili trinajsto plačo? 

Potem ponovi Vlprašanje: »Si 
slišal Tone, kaj sem te vpra
šala?<< 

ljubčkov! 

- Kako pa veš, da jih ne 
mara? 

Janez: Bomo, vendar nikar 
ne povej moji ženi! 

Tone : Bodi brez skrbi, ti pa 
tudi nikar ne povej moji, da 
boste pri vas dobili, ker pri nas 
ne bomo! 

NATANONOST 
Hermina: »No, Tone, zdaj po 

pravici povej, koliko žensk si 
imel pred m enoj!?<< 

Odgovora ni. 
Herm1na čaka, odgovora pa 

še vedno ni. 

On pa: »Počakaj! Stejem.« 

PAR 

Romanca je prepričana, da 
je v naravi vse por.očeno. Ko 
prideta nekega dne z mamico 
v pekarno, v.praša Romanca. 

- Mamica, ali sta Kifeljček 
in 2emlj a mož in žena? 

TETA NA OBISKU 

- JoŽiko, daj teti poljubček! 
- Mama, teta ne mara po-

- Saj je že očka poskušal, 
pa je dobil klofuto ... ! 

SKROMNOST 

Mladenič je vljudno vprašal 
dekle: 

»Vas smem poprositi za ro
ko?« 

»Prepozno, dragi tovariš, vče
raj vas je nekdo prehitel.<< 

»Smola! No, pa prepustiva ro
ko onemu drugemu, j az sem za
dovoljen z ostankom.« 

• 

zorni 

... midva se srečuj eva vsako leto, ko naročam darila za Brestove 
otroke. Ze vidim, spozn al si, da gre za štefana Bogovčiča. Morda se 
boš začudil, vendar prav to si želim : 
l. pomagaj mi v letu 1969 najti vse drobne zanimivosti iz Bresta in 

iz Cerknice (da vesti o kulinarstvu ne naročam posebej), · 
2. nikar se vsako leto ne izmikaj Brestovim otrokom z najrazličnej

šimi izgovori, da na Brest ne moreš priti. 
Končujem z željo, da se letos zagotovo oglasiš s polnim košem. 

Sprejmi lep pozdrav od 
štefana 

.. 
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_ . . piše ti France Hvala - direktor Iverke. Letos sem se kljub re
elektorski letini dobro obdržal. Da bi si zagotovil tudi lepo prihodnost, 
prosim, da mi izpolniš samo tri želje: 
1. ,pomagaj mi izdelati take plošče, ki bodo odporne proti vsem spre

membam deviznih in še in še drugih režimov, 
2. kot stalnemu poročevalcu našega Obzornika o prevoznosti cest, te 

prosim, da prineseš Komunalno st anovanjskemu podjetju Cerknica 
snežno uro budilko, da bi lahko uspešno opravljal svojo mesečno 
poročevalsko službo, 

3. ker imam zelo dober avto, ki mi je letos »crknil« poprečno mesečno 
sam o 29 do 31-krat, te zelo lepo prosim, da mi prineseš še eno ve
liko radijsko anteno. 

Ze vnaprej n ajlepša 
Hvala! 

.. . sem tisti Dušan Trotovšek, ki vodi prodajno službo in skrbi za 
tako uspešno re.klamo, kot je na pr imer tista o stolu Sardanu, na ka
terem .pa zaradi previdnosti raje ne sedim. Sem človek skromnih želja, 
v:see'no pa t e prosim: 
- da bi mi tovarne izdelale več TOP- pohištva in da bi s prodajo vsaj 
· delno opravičil stroške reklame, 
- da bi v letu 11)69' skupaj zrežirala novo igro: »Kako smo Cerkni-

:čani •6b· kulturo prišli<<, · 
- da ne bi podražil bencina, da bi lahko obiskal še preostala dva ju
goslovanska· kraja. 

Bodi zdrav in vesel tudi v letu 1969! 
Du šan 

. . . sem Danilo Mlinar, glavni 
kuhar: poslovnih politik, našega 
Obzornika in finančnih obvezno
sti poslovnih enot in podjetja. 
Kljub odločujočim vplivom na za
čimbe pripravljenih specialitet 
imam samo dve skromni želji: 
l. pomagaj mi, prosim, tudi v pri

hodnjem letu pripraviti take 
načine, ki mi bodo omogočali 
pravično zajeti vsa razpoložlji
va sredstva naših poslovnih 
enot, 

2. pri pripravljanju b olj začinje
nih in užitnejših jedi za naš 
Obzornik mi nakloni več hra
brosti in večje število na moč
ne začimbe navajenih pomočni
kov. 

Tvoj neutrudni 
Danilo 

ALI VESTE ... 

. . . da je človek uspel priučiti v 
svojo korist in zabavo več vrst 
živali. Stari Kitajci so celo z bol
hami prirejali pravcate dirke z 
malimi vozički. (Skoda, ker nima
mo takega specialista, ki b i dre
siral n ašega pava, da bi usmer
jal parkiranje avtomobilov.) 

* 
Zadeva je rešena iako, da je za 

motorizirana čla ne na~ega kolekti
va reze rviran parkirni prostor za 
ograjo opred tovarno pohi·štva. Toda 
to je le začasna reštlev, saj lahko 
pričakujemo, da se bo število last
nikov motornih vozil samo na Bre
stu stalno povečevalo. 

KoS 

• 

. .. da se dvigne po zadnjih po
datkih na leto v zrak čez dva mi
lijona ton dima. (Zanimivo bi bi
lo, če bi kdo izračunal, koliko ga 
gre skozi okna naših sejnih dvo
ran.) 

• 
. . .. da vods•tvo strelske družine 

BREST že ·več mesecev premišljuje, 
kako porabiti stopetdeset 4isoč sta
rih dinarjev, ki so jih dobili od ko
ordinacijskega odbora sind ikata za 
pospeševanje strelske dejavnosli1 

Ta tre nutek zatišja so pogostokrat 
izkoristili uče nci TSS in z izposoja
n imi .puškam i pridno ~renir.ali . 

* 
... da igralec samo na eni no-

gometni tekmi shujša do p et ki
logramov. (Koliko izgubi živcev 
poprečni marjašer, še niso ugo
tovili.) 

* 
... da je naša prodaja dobi la pi

smo od nekega novatorja iz Kranja•! 
Le-•a med drugim piše: 

»Pni na·S imamo ·televizor. Cisto 
zares ga imamo že leto in •po.l. Ni
mamo pa mizice, kamor bi ga po
s-tavil. N-imamo je zato, ker nam ni 
nobena všeČ. << 

Nato je nnovaf.or« s skicami po
kaza l, ka kšne omarice naj bi delali, 
da b i bile vsakomur všeč. 

To je dokaz več, da se bodo mo
rali naši :konstruktorji bolj p ribližati 
željam širših plasti odjemalcev, ki 
imajo bolj plitke žep e. 

* 
... da so strokovnja ki ugotovili 

najbolj produktivni dan stroje
pisk. Mnenja so, da je sreda nji
hov najbolj delovni dan, ponede
ljek pa najslabši. (Vse tiste, ki 
imajo opravka s strojepisnico, pro
simo, da te ugotovitve upošte
vajo.) 

* 
... da so se zaradi vse večjega 

obiska zuna njih kupcev in vseh, ki 
se zan ima-jo za naše iZidelke, poja
vile težave, kje parkirali a·viomo· 
bile p red stavbo skupnih strokovnih 
s lužb. 

1 



BRESTOV NOVOLETNI OBZORNIK 

... kakor vidiš, sem se letos po
vzpel na novo stopnico, ko sem, 
poleg mesta direktorja Tovarne 
pohištva Cerknica, prevzel tudi 
ribiško taktirko v društvu ljubi
teljev rib, katerih članov je več 
kot rib v jezeru (raki niso všteti). 
Verjetno že veš, da gre za mene 
- Toneta Kebeta. Nisem sebičen 
in želim, da mi prineseš dve da
rilci: 
l. veliko skledo dohodka, v kate

ri bo več ocvirkov dobička kot 
letos, 

2. take ribe: 
- ki bodo na referendumu iz

glasovale integrirano jezero, 
- ki bodo znale plavati v za

jezenem jezeru več kot eno 
leto, 

- ki bodo znale ločiti trnke ri
bičev od »raubšiceV<<, 

- ki se bodo hitreje množile 
kot ribiči. 

Tvoj zvesti dopisnik 
Tone 

Op. p.: Darila me bodo razvese
lila tudi, če jih prineseš prihod
njo zimo . 

. . . jaz, France Tavželj, tajnik iz 
Martinjaka, te že na začetku po
zdravljam. Ne bom dolgovezil, ker 
vem, da si tudi ti zavzet s proble
mi, ki si jih slišal na kongresu. 
Zaupam ti samo dve želji: 
l. pomagaj nam prepričati Bre

stove samoupravljalce, da bi 
nam omogočili nabavo umetnih 
postavljačev za Brestovo keg
ljišče, 

2. poskrbi, da bo hudič prihodnje 
leto nagnal še več polhov na 
moje limanice. Ker sem že pri 
polhih, te prosim, da izposluješ 
status »polhanjaa: z ustreznimi 
terminskimi zakoni. 

Tvoj 
France 

* ZDRUZENJE SOFERJEV 
IN AVTOMEHANIKOV 
V CERKNICI 

želi delovnemu 
kolektivu BRESTA 
veliko uspehov v letu 1969 
in se še naprej priporoča 
za sodelovanje 

* 
... oglaša se ti dopisnica Bre

stovega obzornika Jožica Matičič 
iz TLI Stari trg. Ceprav sem iz 
dopisniško nepridobitne poslovne 
enote, podobno kot sodelavci iz 
Bazenske žage, s i vseeno dovolim, 
da te poprosim za izpolnitev treh 
želja: 
l. prosim te, da nam izdelaš v le

tu 1969 take sodelavske za
ključke in kalkulacije, da ne 
bodo nikdar več jabolko prepi
ra med Brestovci, 

2. prišepni sestavljalcem poslov
ne polit ike, da ne pozabijo na 
našo že tolikokrat obljubljeno 
modernizacijo, 

3. naroči kolegom iz uredniškega 
odbora, naj se n e sramujejo 
žensk in naj me prihodnje leto 
vsaj dvakrat povabijo na nji
hove pogoste sestanke. 

Tvoja 
Jožica 

. prepričan sem, da si me spo
znal že po sliki. Sem tvoj zvesti 
psiholog Vojko Harmel, ki kuha 
kadre po najsodobnejših receptih. 
Imam teste, s katerimi ugotovimo 
tudi, koliko bi te odtehtal na Bre
stu. Bojim se, dragi dedek, da ne 
bi imel celo t i težav z odbitimi 
točkami na šolo in prakso. 

Da ne pozabim na želje: 
l. prinesi mi nekaj sto kilogra

mov nezaposlenih kadrov z vi
soko in višjo IZobrazbo, 

2. prelruhaj statut in nekaj pra
vilnikov, 

3. prinesi mi zimske gume za 
moped. 

Srečno rajžo ti želi tvoj 
Vojko 

----- - - - - ------

Kos 



ZA VSE BRESTOVCE: 
$EFE IH HE$EFE, 

11. l. do 19. 11. 

%ENSKE IH MO$KE, 
VITKE IH DEBELE 

Med ponudniki za ženitev je najbolj pravi svetlolasi kandidat z lepim gla
som in bujno frizura. Na neregresiranih počitnicah se boste izkazali vse
stransko, vsi vas bodo občudovali. Občudovanje -boste dobro izkoristili za 
namene, ki jih svetlolascu ne smete zaupali. Finančno si ne boste najbolje 

·opomogli, ker bodo vaši osebni dohodki naraščali samo na osnovi pro
duktivnosti. 

. A\ 
lO. 11. do 11. 111. 

~RIBI~ 
\V 

Ribja kri vam bo pomagala, da ne boste zardevali, kadar boste krmariti v 
nevarnih ljubezenskih vodah. Napredovanje je na vid iku. Na jesen boste 
razmišl ja li o potrebi novega vozila. Dobili -boste izreden smisel za ig ranje 
na srečo. Pazile na številko 31167. 

ll. 111. do lO. IV. 

Z vašo prirojeno Irmo in zagrizenosljo boste dosegli na delovnem mestu 
izreden uspeh, ki ga želi zmanjšati le nevoščljivost neodkritosrčne osebe. 
Težko se boste za ljubili, ker sle v ljubezenskih odnosih pretirano previdni. 
Zvezde vam v nagradnih igrah niso naklonjene, od šestih možnosti boste 
sedemkrat izgubili. 

l1.1V. do 11. v. ~/ 
9PIK~ /1 1~ 

Zgrabite prvo priložnost za skok čez plot, kajti le za to sle rojen posebnež. 
Vaša •priljubljenost v službi ne bo v s"kladu z osebnimi dohodki. Obeta se 
vam nevarnost vekanja. Planirate vse lako natančno, da boste ob rojstnem 
dnevu natanko eno leto starejši, pazile da ne nabavite nedozorele ozimnice. 
Zdravnik se bo pošteno zmafil. 

ll. V. do 11. VI. 

Premiš ljati boste o narascaJU1 vendar se ne boste odločili. Zaradi vme
šavanja tretjega lahko škripanje v ljubezni. Linija se vam bo nevarno spre
minjala. Ob zahtevi po dodatnem učenju ne vzkipite prehitro, ker v oseb
nih dohodkih ne bo kipenja. 

ll. VI. do ll. VU. 

@v@ 
DVOJCKA 
~l.S~LS 

RAKJ~ 
{f1\t»Y 

Prevelika boječnost pri ženskah vas bo rešila sitnosti in izdatkov, venda r 
vam bo črnolaso oseba kljub temu delala skomine. Rak nevarno razjeda 
vaše osebne dohodke. Ne obesite šole na klin. Prijeten dopust na kmetiji. 
Kadar basie vozili nazaj, bodite previdni, kantoni so trd i. 

14. VIl. do ll. Vlil. 

Ceprav ni v navadi, boste za zasluge pohvaljeni. Vaši nadrejeni se bodo 
zanimali za vaše težave in vam .pomagali iz zagat. I..Jjubili boste eno, ljub
ljeni od dveh oseb. Pri posojilih pazite, komu boste kot porok podpisali. 
Sosedje bodo nekaj šušljati o vas. Doma boste •poslušali pridige, v službi 
pa boste podrejenim dokazali, da sle copata samo doma. 

14. Vlil. do ll. IX. ~ 
DEVICA 

~ 

Le pa oblika vašega nebesnega znamenja vam bo služila samo za prikima
vanje, da boste laže ribaril i v kalnih ljubezenskih vodah. Devištvo se bo 
pokazalo v pravi luči šele pri nedotaknjenem povišanju plače. Ste možni 
kandidat za februarsko kadrovanje v samouprovne organe. Ker ste preveč 
prilagodljivi, ne boste povedali tistega, kar vam povzroča srbenje jezika. 
Razkričile se v opreverjenih krogih >>Žiahte«. 

14. IX. do ll. X. 

Hitrih odloči tev ne boste žele li, rajši boste vse temeljito premislili. Caka 
vas de lo pri naraščaju in kulturnem udejstvovanju. V ljubezni ne bo raz
košja, bo pa vseeno nebeško lepo. Davkorija vam bo stopi la na .prste, zato 
bodite previdni pri prijavljanju dohodka. Razigroli se basie v naravi in na 
potovanju. Cako vos velika riba. Ker ste ponočnjok, boste imeli večkrat na 
obisku mačka. Končojte šolo. 

TEHTN 1 GA 

~1~ 

c·· 

14. X. do ll. Xl . 

V januarju presenečenje . V debatah 
boste postavlja li p iko na i. To bodo 
spoznal i tudi v službi in d<užbi in 
se bodo izogibal i zobanja češenj z 
vami. Poleti z nadzvočno hilros!jo 
ločite p leve od zrnja. Prevelika mo
rala v ljubezni vam bo škodovala. 
Na poči:nicah boste dosegl i nekaj 
presenelijivega, nekaj neverjetnega 
pa domu. Bojte se nove dilvcne po-
l:t:ke. 

23. Xl. do 22. Xli. 
Lovska sirast na dvonoino d ivjaa 
vam je v krvi in ji ne bos!e priza
nesii n.li tedaj, kadar bo ie pod za
ščito v drugem revirju. Uspehi bodo 
čudoviti. Strelske dogodivš.: :ne vam 
bodo »cefraie« srce. ža l bo denarja 
vel iko manj kot ljube::ni. Potov5nje 
v inozemstvo, smola s carino. Velik 
dobiček v neki kupčiji bo zc:o po
živel usahla denarnico. Večno žejno 
vozilo vas spravlja v obup. 

ll. Xli. do lO. l. 

V ljubezni ni vse zlato, kar se sve
li, zalo boste dajali prednost starej
šim. S Irmo boste dosegli vse, kar 
hočete. Nezaupanje vase je odveč, 
potrebujejo vas na treh straneh. Ple
ša bo napredovala in ovirala junaška 
dejanja. Največ kozlov boste ustre
lil i na sestankih. Do živega vam ne 
pride ne reelekcija ne družinski to
variš. Za dopust je najboljše kopa
nje v domači kadi s primarnim do
datkom morske so li. Izogibajte se 
ljubezni z ovnom. 

BRESTOV NOVOLETNI OBZORHlk 

F 
;·KOZOROG~ 
~/1 )) 'fi 

Novoletni direndaj -
kje vzeti blago? 

December je čas velikih naku
pov in priprav na novoletne praz
nike. Ko stopimo v trgovine, prav 
lahko opazimo, da se je nakupo
valna mrzlica začela že pred 29. 
novembrom. Nakup pohištva pa 
se običajno začne že prej. Kdor 
ga kupuje, ga želi imeti v stano
vanju še pred prazniki. 
. Res je, da je bilo povpraševanje 
po naših izdelkih veliko vs e leto, 
v zadnjih dveh mesecih pa se je 
gotovo še podvojilo. Posebno ve
liko je zanimanje za dnevno so
bo Daniela, pa tudi za dnevno so
bo Florido. 

V novembru, ko je bila serija 
Daniele pripravljena za odpremo, 
se je pritisk kupcev - trgovine
in posameznikov še stopnjeval. 

Vsak dan nas pogosteje obisku
jejo. Ljudje prinašajo s seboj de
nar, pripravljeni so tudi takoj pla
čati. Se celo več bi plačali, da bi· 
le dobili Danielo. Seveda, obiski 
so le ena plat; dnevno dobimo na
mreč tudi po trideset pisem, tele
fonskih razgovorov pa ni mogoče 
šteti. Telefon zvoni neprestano. 
Ne konča se en pogovor, že kliče 

VLJUDNA SOPOTNICA 

Pred prazniki so nasploh po
vsod velike gneče. Posebno opa
zimo to v avtobusih. 

Pred kratkim se je zgodilo tole: 
Zadnjo minuto pred odhodom 

avtobusa je prisopihal zajeten 
možakar, ki bi mu tehtnica poka
zala čez 120 kilogramov. 

Stežka se je prerinil skozi vra
ta v že tako dovolj poln avtobus, 
si obrisal pot s svojega obraza, 
pogledal na sedeče, ki so začeli 
vneto obračati časopise in podob
no branje ter avtoritativno vpra
šal: »Ali je kdo med vami tako 
uvideven, da bi mi odstopil svoj 
sedež?« Vse je bilo mirno in ti
ho, dokler se ni dvignila suhljata 
ženica in rekla: »Kar sedite, go
spod, bodo vsaj tisti veseli, ki sto
jijo!« 

PLACILO 

K advokatu pride mlad člo
vek, da b i ga zagovarjal pred 
sodiščem. 

- Z veseljem, toda dali mi 
boste nekaj akontacije za prve 
izdatke. 

drugi. Vsebina razgovorov je sko· 
raj vedno enaka. »Rad bi dobil 
Danielo. Kdaj pridem ponjo? Ta· 
koj bom plačal.« Zal jim ne mo· 
remo ustreči. Naj več, kar lahko 
storimo, je, da jim svetujemo, v 
kateri trgovini je mogoče kupiti 
naše pohištvo. Toda tudi v trgo· 
vini ga ni, ker je pohištvo proda· 
no, še preden ga razložijo. 

»Danielo bom dobil, saj jo je 
obljubil moj prijatelj, ki dela v 
vašem podjetju,« nas je zadnjič 
nekdo prepričeval. Najprej pro· 
sijo, potem postajajo tudi nesra· 
mni in grozijo, da nas bodo zato· 
žili našim višjim šefom, če pri 
priči ne dobijo tega, ltar želijo. 
Radi bi ustregli vsem, a je ne· 
mogoče. Povpraševanje je mnogo 
večje kot so naše možnosti. To se 
pojavlja iz leta v leto. V jesen· 
skih mesecih nam vedno primanj· 
kuje blaga. V prodajo gre vse, od 
stola Sardan pa do Daniele in stil· 
nih garnitur. Gotovo bo povpra· 
ševanje nekoliko popustilo po no· 
vem letu. Upamo, da bo prihod
njo jasen le nekoliko bolje, SaJ 
bodo s erije mnogo večje. 

T. Žele 

- Žal, to mi pa ni mogoče. 
Nimam niti prebite pare. 

-No, morda imate vsaj 
kakšen predmet, ki ima kakšno 
vrednost, da m i ga zastavite . . 

- Imam avto, popolnoma 
nov ... 

- To mi popolnoma zado· 
stuje. Zdaj mi pa povejte, česa 
ste obtoženi. 

No, da sem ta av<tQ ukra-
del! 

NAROCILO 

Smem postreči? Vpraša 
natakar pravkaT prispele go
ste. 

- Meni ocvrta jajčka! odgo
vori on. 
-Pa gospa? 
Ona nekaj časa premišlja, po· 

tem pravi: Pa še meni ocvrta 
jajčka. Ampak iz svežih jajC; 
·prosim! 

Natakar gr e v kuhinjo in na· 
roči: Dve por ciji ocvrtih jajc 
Eno iz svežih jajc! 


