
Tole pravzaprav ni bil silvo, pač pa smo praznovali evgena. Nekaj parov srednjih let 
je na silvestrovo pač okupiranih z drugimi zadevami in zakaj se ne bi spomnili 
osamljenega evgena ?

Cilj št. 1 : imeti se fino

Cilj št. 2 : ko pride družba morata biti gospodinja in gospodinjec čimmanj v kuhinji. 
Zato je bilo precej narejeno že v predpripravi, kraljica večera nas pa v pečici tudi ni 
pogrešala 

So najlepše pesmi že napisane ? Po moje niso , so pa pri nas zadnje čase v modi  
poustvarjalci. In tudi ustvarjalci običajno svojo kariero začnejo kot poustvarjalci. V 
začetku 60. so bitli špilali po Hamburgu po 10 ur na dan. Valjda niso špilal svojih 
komadov ? Tud stonsi so svoje kamne kotalili tudi s pomočjo drugih. Dylanovi 
komadi so velikokrat zaživeli šele s poustvarjalci. Ok gremo na hrano :

 V domači kuharski knjižnici so kuharske knjige z obrabljenimi listi, po drugi strani 
pa so nekatere strani prav žalostno čiste in nedolžno sprašujejo : me boš že probal 
ali naj še naprej samevam ? Pa dejmo probat.

Praznovanje veselega evgena se je premaknilo še v silvestra, medtem pa so na mizi 
kraljevali ( pa ne prav dolgo ) :

SLANI KREKERJI iz bele in pirine moke ( konzumirali so se s pašteto,ta sramežljivka 
pa ne mara publicitete )



POROVA IN ČEBULNA PITA

HOBOTNICA – kraljica večera ( pravzaprav bi bila ena malo osamljena, pa ji je 
družbo delala še prijateljica, pa kljub temu fotograf ni ujel trenutka,ko sta si še 
delali družbo ; pa ne krivimo fotografa ane družba neučakana )



TAUK ( za tiste čudake, ki ne jedo morsko )

ODRASLI ČOKOLADNI MOUSSE ( z malo premalo viskija. Napo dvojni viski ? to sta 
dva štamprla ane. Ampak kolk je štamprle ? Včasih je bil 0,5 zdaj je 0,3 )

Pila se je 
malvazija in 
cabernet 
sauvignon 
( no 
pravzaprav se 
nista pila 
sama…smo 
kar malo 
pomagali)

Zaključek : 
tale evgen 



sploh ni napačen,če ga pa mal raztegneš v silvota, je pa sploh fino

Cilj št. 1 : izpolnjen

Cilj št. 2 : izpolnjen

Ponavljamo ob drugih nepričakovanih dneh

Viri : 

- kuhinja za prave moške

- orodjarna

- odprta kuhna

- muzika je bila, pa jo ob izpolnjevanju cilja št. 1 niti nismo opazili


