MARTIN KRPAN V CIRKOVCAH
V četrtek, 26. 10. 2017, nas je obiskal Martin Krpan. Na poti
v Cirkovce se je ustavil pri frizerju, nato je na uredništvu
Štajerskega tednika oddal nekaj oglasov.
Družil se je s šestošolci in z novinarkama Televizije Cirkovce
posnel tudi kratek pogovor. Bil je navdušen nad našimi kraji
in ljudmi, tako, da je cesarju na Dunaj o tem napisal tudi
pismo. Ne verjamete? Preberite si prispevke in poglejte
odlomek iz oddaje Znan obraz ima krompir.

Šestošolci z učiteljicama Jernejo in Miro.

Martin Krpan pri frizerju
Martin Krpan se je odzval povabilu cirkovških šestošolcev, ki
so ga povabili na šolo. Odločil se je, da pred tem pojde k
frizerju.
Na poti v Cirkovce se ustavil v frizerskem salonu. Ko je
čakal, da pride na vrsto, je razmišljal, kakšna frizura bi mu
pristajala.
Frizerka ga je nato povabila na stol. Povprašala ga je o
željah. »Mogoče tako kot Messi?«
»Messi?« Martin Krpan o tem ni imel pojma, za Messija še
nikoli ni slišal, zato se je odločil, da bi imel kratko postrižene
lase. Frizerka mu je uredila prečko in nanesla malo želeja za
lase.
Bil je zelo zadovoljen. Zahvalil se je in se odpravil naprej.

Martin Krpan se je nato ustavil na uredništvu Štajerskega
tednika, kjer je oddal nekaj oglasov.

Postaven, močan, pogumen, neustrašen in zaupanja vreden
moški išče dekle.
Bodi delovna, prijazna in predvsem dobra kuharica.
Javi se na : Martin11@gmail.com ali na naslovu:Martin
Krpan, Vrh pri Sveti Trojici 3

Ugodno prodam mesarico in kij iz lipovega lesa. Rabljena
sta bila samo enkrat.

Ugodno prodam nekaj vreč angleške soli. Rok še ni potekel,
cena po dogovoru.

Kupim lesen voz za večnamensko uporabo, nosljivost do
300kg.

Martin Krpan se je nato družil s šestošolci in sodeloval v
oddaji Znan obraz ima krompir.

Odlomek oddaje si lahko ogledate na tej povezavi.

Martin je bil navdušen nad cirkovško šolo in njenimi učenci.
To je podelil tudi v pismu cesarju.

Cirkovce, 26. 10. 2017

Dragi cesar!
Danes sem se zelo zabaval s šestošolci na OŠ Cirkovce.
Povabili smo me na krompirjevo popoldne. Okušal sem jedi iz
krompirja, ki so jih pripravili učenci pod mentorstvom
učiteljic. Še dobro, da sem imel s seboj nekaj soli, ne veste,
kako mi je prišla prav. Dobro, dragi cesar, da ste mi dali
tisto listino. Na poti sem srečal ogromno mejačev- baje sem
jim reče tukaj policisti.
Zelo sem bil počaščen, da so me povabili medse. Veste,
cesarost, na poti sem se oglasil še pri frizerju, oddal pa sem
tudi oglas. Menim, da je zadnji čas, da se poročim.

Pošiljam Vam lepe pozdrave iz Cirkovc,

Vaš Martin Krpan

