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Prej je vadil na prijateljih,
zdaj dela v brivnici
tržaškem mestnem središču, v
Ulici Torre Bianca, se nahaja brivnica, ki je zelo popularna med
mladimi Tržačani. Tam je zaposlen
tudi Ivan Paulina, 21-letni fant iz Saleža.
Nekdanji košarkar pri športnem društvu
Breg, ki se v prostem času ukvarja z motokrosom, se v salonu prvič preizkuša v poklicu brivca, čeprav se je s to dejavnostjo
že ukvarjal prej in se preizkušal s prijatelji
in domačimi.
Ivan se je šolal na tehniškem zavodu Jožefa
Štefana v Trstu, nato pa je svojo pot hotel
nadaljevati na fakulteti za strojništvo, a ga
čepenje pred knjigami ni preveč navduševalo. Naposled se je odločil, da bo ubral
drugo pot in tako je zaključil dvoletni tečaj
za tehnika biomedicinske opreme v znanstvenem Parku Area Science Park v Bazovici,
a tudi ta pot se mu ni zdela prava. Od avgusta lani je zaposlen v brivnici Man Room
Concept v Trstu, kjer je v nekaj mesecih že
ujel korak z ostalimi, bolj izkušenimi brivci.
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predsednikzelenskij.uk: Lahko malo mira prosimmmm
gov_uk: KAAAAJ?
johnson&johnson: Mi kradeš delo???
joe.alabama.biden: Dobrodošla v NATO!
vladimirvladimirovičputin: -_ildragodraghi: GODOOOOOOO
breakingitaly: Situacija v svetu:
Rusija: *napade državo*
UN: sankcije go »brrrrr«
olafsholz: Zaprem pipo!
angelamerkel: Mater si zatajil!
elektrarna_krško: *si boža trebuh*
emmanuelmacron: Odprite 5 nukleark za strateško neodvisnost
gospod_lukašenko: Odprite meje za strateške begunce!

Kdaj si se začel ukvarjati z britjem
in striženjem?
Že med opravljanjem tečaja v Bazovici
sem strigel doma, starše, prijatelje in
znance, tudi ženske. Mama je kozmetičarka, tako da je v družini že nekaj podobne dejavnosti. Že od malega mi je
bilo to všeč, imel sem občutek, da zmorem, in ko sem prvič poskusil s prijateljem,
se je izšlo kar dobro, da sem to dejavnost
nadaljeval. Britje sem vadil na sebi, s
tako britvico, kot jo uporabljam sedaj, za
striženje pa sem tudi opazoval, kako
brivci strižejo mene. Sam sem redno
hodil na striženje v brivnico, v kateri sem
zdaj zaposlen, brivce in frizerje sem kdaj
pa kdaj vprašal za nasvet, da bi izboljšal
svojo tehniko. Dokler me niso naposled
vprašali, ali bi se jim rad pridružil. Takoj
po opravljenem tečaju za tehnika biomedicinske opreme sem se zaposlil pri
njih, pred manj kot enim letom.
Se pravi, da se ti je uresničila
skrita otroška želja?
Ja, lahko tako rečemo.
Kako doživljaš svojo prvo delovno
izkušnjo kot brivec?
Vesel sem zaradi hitrosti, s katero sem
osvojil različne tehnike. Vsi v salonu so
bili presenečeni in jaz prvi, vendar pa ni
bilo lahko. Na začetku sem imel nekaj
manj strank, saj sem seveda potreboval
več časa za vsako stranko, zdaj po šestih
mesecih pa imam enako število strank
kot izkušeni brivci. Kvaliteta mojih storitev
se približuje ali je enaka tisti, ki jo vzdržujejo moji kolegi, čeprav moram jaz za
enak dosežek vložiti veliko več truda.
Brivnica je posebno poznana po
tem, da uporablja tradicionalen način
britja. Nam lahko opišeš, kako to poteka?
Posebnost te tehnike je uporaba vročih
brisač, ki jih segrevamo v pečici. Te položimo na obraz stranke, da se odprejo
pore. Na ta način lažje brijemo in se vsi
kozmetični izdelki, ki jih damo na brado,
boljše vpijejo. Seveda se najprej s stranko
dogovorimo o obliki brade, ki bi jo radi
imeli, preden začnemo z oblikovanjem
nato na obraz položimo vročo brisačo.
Brado umijemo z ustreznim šamponom
in balzamom, nato pa obraz spet pokrijemo z vročo brisačo. Medtem pripravimo britev in peno, ki jo dobimo tako, da
čopič drgnemo po posebnem milu. Nato
se začne pravo britje, na koncu pa na
obraz ne položimo vroče brisače, ampak
ledeno, da se pore zaprejo in se koža os-

veži. Med britjem namreč poleg dlak
odstranimo tudi lipidno plast na koži,
zato na koncu nanesemo tudi mazilo.
Katere stranke imaš najraje?
V brivnico prihajajo najrazličnejše vrste
strank, od dvoletnih otrok, pri katerih se
ni treba preveč martrati, ampak se z

njimi večkrat nasmejem, do starejših
moških. Najraje imam stranke, ki so
široko razgledane. Sam se sicer ne maram pogovarjati med britjem, saj me ne
zanima preveč strankino življenje in tudi
ne čvekam rad. Raje se koncentriran na
to, kar delam.

Žalujoči naj doma ostanejo
(berilo iz druge Malalanove knjige)
isti čas je človek hodil po Krasu in se tu naselil. Dan za dnem se je čedalje
bolj navajal na sadove, ki mu jih je dala tukajšnja zemlja. Rad je pojedel kos
pršuta in spil kozarec terana. Prav tako je imel svoje običaje, a se je zdelo,
da mu nekaj manjka.
Nekega dne se je vračal iz Trsta in se ustavil pri openskem obelisku, da bi se za
trenutek odpočil. Tedaj je pogledal v nebo in med oblaki videl masko, ki ji je bilo ime
Pust. Zanj je že slišal, prijatelji so mu o tem že pripovedovali, ampak je o tem vedno
dvomil. Pust je preroku namignil, naj se napoti proti središču Opčin, saj bo tam našel
dokaz pustne vere. In res, prišel je do borjača za stavbo, ki ji nekateri pravijo
Prosvetni dom. In res, pri vratih je dobil košaro, polno štraub in fanclov, pa tudi dve
kamniti tabli, na kateri je pisalo takole.
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Deset pustnih zapovedi
1.
2.
3.
4.
5.

Veruj v eno zvrst pijače: ne mešaj preveč.
Ne ubijaj … veselja svojih pustotovarišev: žalujoči naj ostanejo doma.
Ne kradi … kozarca svojega soseda.
Ne glej pregloboko v kozarec.
Ob pustu hodi vedno po svoji domači vasi na dan, ki je za to primeren.
(Naj bo nedelja, ponedeljek ali torek – v Doberdobu izberi dan svoje skupine:
poročeni na ponedeljek, neporočeni na torek)
6. Ko hodiš ob pustu po vasi, hodi od prve do zadnje hiše.
7. Če si Kraševc, zavij na zabavo na področju Krasa (Sovodnje, Doberdob,
Nabrežina, Zgonik, Briščiki, Opčine), če si meščan, se lahko odpraviš tudi
v mesta (od Milj do Gorice).
8. Na pustnih zabavah poslušaj vsaj naslednje pesmi: Brizgalna brizga (Atomik
Harmonik), Za dobra stara vremena (Novi fosili), Italiana (Severina), Mama
Laudaaa (Almklausi & Specktakel), Dragostea din tei (O-Zone), Zdravnik
(Mirna Reynolds), Hajde da ludujemo (Tajči), Samo milijon nas je (Agropop).
9. Spoštuj šoferja v taksiju, da boš preživel do konca večera živ in zdrav.
10. Zabavaj se!
To so zapovedi, po katerih naj se ravna človeštvo, da bo lahko pustovalo v sožitju.
Poslušali smo Pustovo božjo besedo.

Oznanila

Petek, 25. 2.: Po tradiciji se večer začne v baru Tabor na Opčinah, nadaljuje
pa se v Našem baru pri Briščikih … letos pa ni nič od tega uradno.
Sobota, 26. 2.: Pri Bizjakovih na Colu bo od 12. ure dalje igral ansambel Nebojsega; v Doberdobu se ob 22. uri začne zabava z Mladimi Gazdami in DJ
Henk & Farside.
Nedelja, 27. 2.: Sedmi dan je Gospod Pust počival … in jedel, na Pustovi
večerji v domu Skala v Gropadi s skupino The Boosters, od 19. ure dalje.
Ponedeljek, 28. 2.: V Doberdobu od 22. ure zabava z ansamblom Nebojsega
in Dj Boškin.
Torek, 1. 3.: V Doberdobu od 22. ure zabava z ansamblom Kraške šuorpreže in DJ DaBuM
Sreda, 2. 3.: V popoldanskih urah po različnih župnijah pogreb Pusta.

