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Na prazno
»Velikokrat se zgodi, da vnaprej
niti v grobem ne vemo, kakšno delo
nas čaka. Dokler nismo prišli pred
Mariničevo jamo, nismo imeli pojma, kaj od nas pričakujejo.« Ohlapnim razpisom se najbolje prilegajo
ohlapne ponudbe, razumem Ortarja,
ko je posel zagotovljen, sledi potop
v nujne konkretnosti. To je bil res
superpodvig, zdaj, ko je za njimi, je
zadoščenje toliko večje. Zadoščenje
majhnih, a univerzalnih, kakor se samoopredeli vodja, ki z Ortijem skrbi
za montažo na trdnih tleh in višini,
sanacijo na visokih, težko dostopnih
mestih, za obžagovanje in podiranje
dreves, barvanje napuščev, fasad,
streh, demontažo odsluženih konstrukcij ... Nimam razloga za reklamiranje, le dejstva sem naštel.
Novi most pomeni, da je naslednik
starega, in ta šteje 80 let. Ko so se lotili nameščanja mladiča, so starčka
umaknili, zamenjali strohnele plohe
in ga uporabljali za pohodno, delovno površino.

Nedelo, 5. septembra 2010

nezemeljsko

Iz Male doline proti Mahorčičevi
jami jo boste lahko mahnili prihodnjo pomlad pa potem čez poletje.
Jeseni in pozimi tam razbesnjeno
vlada Reka. In ledene sveče.
Čeprav smo prestreljeni s prizori
gradbeništva kot zgradbe iz slamic,
se je v prijetnem predjamskem hladu
dalo zaslutiti, da ti delavci zaslužijo
bistveno bolje od stožiških in soro-

dnih siromakov. Delo je zahtevno
in plačilo pošteno. Ne nazadnje, no,
nazadnje, ko sem škrgaril navzgor, na
vročino, sem dohitel možaka, še starejšega od mene, 15 let dela v nepreveliki firmi s Primorskega, vzdrževalec je, na mesec dobi jurja in pol, pol
na roko, skupaj dva jurja neto.
Ni slabo, takole s povprečja gledano bi rekel – plačilo na višini.

Foto Danjel Valečič

Deset ton prihaja.

izbira
Dragica Sušnik

“

V steni je bilo treba napraviti sidrišča, po domače, zvrtati štiri 13-metrske luknje. Prav sem slišal
in vi prebrali, čeprav si tolikometrskega svedra pač ne predstavljam. Ampak tistemu, ki mu je bilo to
naloženo, je uspelo.
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Spremembe
je čas, ko jemljemo slovo od poletja
S eptember
in pozdravljamo vse, kar prihaja novega v naše

življenje. Če je sprememba res edina stalnica, je dobro,
da smo nanjo pripravljeni.
z jesenjo prihajajo nove
modne smernice in barve,
kozmetična hiša Dior jih je
ujela v videz 2010/Smoky Look
v središču je klasična šminka
Dior Rouge, ki je prvič na trg
prišla leta 1949 in v stvarnost
prenaša sanje Christiana
Diorja, da bi ženske oblekel od
glave do pet tudi s šminko
med 38 novimi odtenki je
veliko čutnih in elegantnih, jaz
stavim na številko 522
inovativna sestava prinaša
bogate barve, polne življenja,
vsak odtenek je povezan s
kreacijo visoke mode; kraljica
barv, ki jo ljubi John Galliano,
je škrlatna
sonce in morska voda
lasem nista prizanesla – če
potrebujete dokaz, poglejte
razcepljene konice
ko običajni kozmetični izdelki
ne pomagajo več, strigle
pa se (še) ne bi, uporabite
terapevtsko peno Lite-RamBio keratin za globinsko
obnovo las
vidne spremembe, toda
na obrazu, in to na bolje,
obljublja tudi novi Sisleyjev
izdelek Sisleya firming
serum, ki ciljno deluje na vse
znake izgube čvrstosti kože,
mlahavost in upadlost, ki se
pokaže predvsem na licih
kombinacija izvlečka ostrice
in rjave alge pavja pahljačka
pomaga okrepiti prožnost
dermisa; povešeno kožo na
ovalu obraza, ki je posledica
izgube prožnosti in gravitacije,
popravi izvleček kopra;
fibroblaste v dermisu v boju z
gravitacijo varuje izvleček rži
rezultat: lica so polnejša,
volumen je obnovljen, in to po
osmih tednih

Onina manifestacija

V praVO smer
Za otroke na Koroškem.

V sredo, 8. septembra 2010.
Ob 18. uri. Pred Mestno hišo v Ljubljani.

Delo, d. d., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana, 526638

Dobrodelna prireditev ob končanem modnem natečaju za okolju prijazno nakupovalno
torbo. V sodelovanju One in mercatorja. Predstavitev izjemnih kreacij slovenskih
oblikovalk in oblikovalcev. Modna revija 20 finalistk in dobrodelna dražba nagrajenih
torbic. prodajna razstava vseh 194 torbic v mestni hiši.
Vsa zbrana sredstva bodo namenjena otrokom s Koroškega,
ki jih hoče revščina izključiti iz naše družbe.

Vabljeni vsi, ki vam je mar.

dopust je zgolj lep spomin,
kar ni razlog, da bi zavrgli
izjemno hranljive kreme za
nego telesa po sončenju
Hauschkov losjon, ki vsebuje
opoldnevnico, izvlečke
korenja, šipka ter kutinova
semena, ognjič, ranjak,
mandljevo olje, karitejevo
maslo in vrtnični vosek, koži
pomaga hitreje okrevati;
hkrati podaljšuje zlato
zagorelost še dolgo v hladno
jesen
kar so v začetku leta posejali,
bodo želi: veliko parov, ki
jih poznam, v teh dneh z
nestrpnostjo pričakuje prvega
ali drugega družinskega člana,
nekateri so že privekali na svet
dojenje utrjuje čustveno vez
med mamico in dojenčkom in
ga pediatri zelo priporočajo,
lahko pa postane boleče, če
dojenček poškoduje bradavice
rešitev je nega z organskim
mazilom Buds cherished
organics gel, ki ima certifikat
Ecocert in ne vsebuje
škodljivih umetnih snovi, ki
lahko z dojenjem pridejo v
organizem dojenčka
že takoj po nanosu gela sme
mamica dojiti; cena je 13,90
evra, dobi se v lekarnah ali na
www.vanila.si

