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Regullat:

Nje jo është nje jo – Kjo do të thotë, 
në qoftë se nje femër ose nje burrë ju 
senjalizon, qeti ose ai nuk dote keni 
pune me njeri tjetrin, leni njeri tjetrin 
ne qetesinë e vet.
Kjo nuk është e veshtirë per njerzit qe 
vijne nga qytetet e tjera për tu kup-
tu-ar.
Sepse me sa duket nuk ka rregulla 
ma. Qe kate bëje me dike dhe prandaj 
është nje shkak kryesor per keqkuptim 
dhe grindje. 

Krahlindhur me të tjerë Kjo do të thotë 
një njeri i panjohur të merr krahun dhe 
ndjek ritmin e mu-zikes dhe perkun-
den, këtu nuk njhet te teprohet dhe 
gjate levizjeve mos me e nodrruar rit-
min.

Puthje (Rheinländisch Deutsch: Bütz-
je) Nje puthje e vogel në faqe, ka mun-
desi që njerez te panjohur ju putnin në 
faqe kjo dote thote qe mos ja kthe te 
putheren, kjo nuk dote thote se ështe 
seriozisht. 
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Neqoftese keni ndoje pytje?
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Eshte nje fest krishterë (kreshmë) 
dhe nje mundesi per popullin, e keni 
në dorë të vesheni lezeçëm te jeni 
te lirshem te festoni kte dite dhe ta 
leni pasjush.

Ndërkohe luan alkoli nje rol.

Për këtë arsye është rënësishëme qe 
sfondin e ketyre zakoneve të in-for-
moheni dhe disa rregulla ti konside-
roni

Ehanë e të lindhnavet: 

E hënae furishëme, tradicionale fes-
to-het atje së shumti ku vargu i fes-
tes është, shpesh me ironi kritike 
per qeverin ose rrethamat politike.

Karamele dhe lule 
Tek vargu hel-
lin karamele 
dhe shpërnda-
jne tuba lulesh 
te vogla.
Te dyja janë pes-
heshe per spektato-
ret e vargut dhe duhet të gezoheni.

Kuptim i veçantë

Femër reshmë: kjo është nje festë e 
grave. Pra kjo ditë simbolike ia beson 
fuqin.

Datat:

Femër reshmë 23.02.2017

E hanë etë lidhnavet  27.02.2017
E mërkura e pëhime-

(karnevaleve) 01.03.2017


