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Ali smo zares iskreni, če sledimo pravilom 
le zato, da izpolnimo pričakovanja? 

T
orkov večer poleti. Fantje 
zraven moje mize drug 
drugemu že rahlo okaje-
ni hite razlagati, kakšne 
jutranje navade ima-

jo. Večina si, medtem ko si ščetkajo 
zobe, v džezvo nalije vodo in počaka, 
da zavre. Vmes si očistijo zobe. Sledi 
neke vrste turška kava po naše; torej 
barcaffe, nekaj sladkorja ali raje na-
tren in primerna količina mleka. Da 
'zapaše' ob jutranji cigareti ali dveh. 
Ja, jutra prinašajo začetke dneva. In 
vsak začetek dneva je takšen, kot si ga 
uspemo ustvariti. Nekdo v družbi ima 
majhnega otroka, ko vrstnega reda 
ni več, saj se vsa razpoloženja gibajo 
po notranjem ritmu malega bitja; ali 
domače živali, če potrebuje jutranje 
sprehode. Spet drugačen ritem ima 
nekdo tretji, ki živi sam.
In po jutru se dan pozna in večkrat 
se zazdi, da nas rutinirana opravila in 
vsakodnevne skrbi utrjujejo v vpraša-
njih, ki se z leti poglabljajo.
Vprašam se, kje je izvor nekega deja-
nja. Nekdo je namreč rekel, da je zvest 
in da nikdar ne prelomi besede. Jaz 

odvrnem, da so načela krasna stvar. A 
težko je ostati načelen le zato, da se 
ohranja načelo. Mar ni definicija in-
teligentnega človeka tudi ta, da se uči 
od drugih? Če se držimo nekega pra-
vila kot pijanec plota, delujemo načel-
no ali trmasto? Smo zares iskreni, če 
sledimo pravilom le zato, da izpolni-
mo pričakovanja? Ta gospod je meni 
besedo prelomil že večkrat, a opažam, 
da je njegov ideal jaza sila zloščen. 
Odbije vsak odsev. Posmejem se mu, 
saj ga sprejemam v njegovi zaverova-
nosti vase in mu dovolim, da je to, kar 
želi biti.
Piše mi znani direktor, ali ima smi-
sel opozarjati na napake. Sprašuje 
me, ali bo s tem kaj spremenil. Pa mu 
odpišem, da verjetno ničesar. A da naj 
ohrani svojo držo, saj tako in tako vsi 
vedo, da ima lastni jaz in integriteto. 
Ne nazadnje niti ni pomembno, kdo 
se bo zaradi našega delovanja spreme-
nil. Pomembno je, da delujemo za do-
bro. A po številnih neuspelih bitkah 
in zaprtih vratih bi ta direktor lahko 
rekel ne načelu dobrega za druge in 
ja načelu dobrega za sebe. Kako se bo 

odločil, ne vem. Vem pa, da mi je vsa 
leta, odkar ga poznam, vzor. Ta človek 
je zares Človek.
Nas ima kdo pravico zadrževati na 
neki točki razvoja le zato, ker smo mu 
pred leti obljubili zvestobo in podpi-
sali pogodbo o delu, o skupnem živ-
ljenju, o naročilu? Svet se spreminja 
in mi z njim, zato so načela lahko vir 
dobrega in slabega obenem. Mar ima 
smisel graditi hiše na živem pesku? 
Številni v tem vidijo smisel, ker so 
rekli da in ker svojo besedo vendarle 
morajo držati. Zaradi ugleda in do-
brega imena. Ker se jim zdi, da nekaj 
veljajo le tedaj, ko dano besedo držijo. 
Da bi jih drugi občudovali, žrtvujejo 
lastno svobodo. Za besede. Za lažno 
sprejetost. Saj drugim ni prav dosti 
mar za nas, in ko se vprašamo o izvo-
ru, lahko ugotovimo, da se vsak bori 
v osnovi zase. Peščica je poklicanih v 
višje sfere, kjer se gradijo bistva za vse.
In ja, vsak je odgovoren zase. Seveda 
še za koga. A vsekakor je naša pri-
marna svoboda tista prva vez s stvar-
stvom, ki je nihče ne bi smel trgati. 
A svet včasih trga, ljudje režejo niti 
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svobode, tako sebi kot drugim.
In jutranja kava včasih zagreni ob 
spoznanju, komu smo predali svoje 
duše in srca. Lastnikom, podjetjem, 
blagovnim znamkam, prijateljem, 
staršem, otrokom, partnerjem …? 
Včasih pa kava spet prav zadiši, ko 
prepoznamo, da smo niti svobode 
ohranili zdrave s tistimi, ki so ostali 
ob nas, in s svojimi zgledi osvobodili 
še koga.
In jutranja kava včasih prepozna 
stisko stranke prejšnjega dne. Ko 
se sprašujem, ali je pojem ljubezni 
sinonim za posesivno prilaščanje te-
lesa, imetja, užitka in strasti druge-
ga? Lahko pod pojem ljubezni zares 
stlačimo bizarne želje po nadzoru in 
lastninjenju drugega, njegovih znanj 
in veščin ter kompetenc le zato, ker 
je naš zakonski partner? Mar je res 
jezik ljubezni vselej obarvan s pri-
mesmi interesov in skrbmi za lastno 
dobrobit, ki jih skrbno projiciramo v 
prihodnost? Gospe v mislih pošljem 
ljubezen, saj vem, da ji bom poma-
gala iz ječ uma, srca in telesa.
In ja, tudi ta gospod, ki je včeraj prišel 

po nasvet, svojo družino razume kot 
poligon za lastno rast. Ne prepozna, 
da jim krade vsakodnevno svobodo, 
čeprav zanje finančno skrbi. Je poln 
pričakovanj do žene in otrok, podpo-

ro pričakuje in potrebuje zaradi po-
ložaja v podjetju, ki ga zaseda, pravi. 
Žena ob njem le molči. V njenih očeh 
ne vidim strasti. Ne vidim živosti. 
Skuham jima kavo v džezvi, dodam 
nekaj sladkorja in mleka. Njemu je 
kava presladka, pravi, da je ne bo spil. 
Ona se zgolj posmehne in z medlim 
nasmehom vseeno razkrije, da je v 
ječi let z možem našla svoj prostor 
in čas. Ja, tistim, ki nič ne razumejo, 
nima smisla razlagati ničesar. Vča-
sih je ljudem le treba pustiti občutek 
zmage. In poiskati svojo srečo v para-
lelnem svetu možnosti.
Na nekem dogodku srečam gospo, 
ki sem ji pred leti rešila zelo kočljivo 
situacijo. V očeh ji vidim, kako ji je 
nelagodno, da me sreča, saj ima sla-
bo vest zaradi storjenih potez. Raz-
mišljam, kako nas usoda preizkuša 
in kako se prav nič v tem vesolju ne 
izgubi. Nasmehnem se ji, jo objamem 
in predstavim prijateljici, saj vem, da 
bosta odlično sodelovali. Njena od-
ločitev je bila, da mi ostane moralna 
dolžnica. Moja pa, da sem svobodna 
v svojem umu, brez zamer. Kar sem 

dala, prejemam in prejemam obilno 
in dobro. Spijemo kavo, a ne v dže-
zvi in se spominjamo, kako smo kot 
otroci še radi plavali v bazenih, in 
sedaj v tej pasji vročini pod težo let 

iščemo le še senco in se plaž izogiba-
mo na daleč. No, slednje zame gotovo 
ne velja.
Kava, ta nema priča naših odnosov, 
vidi in sliši vse. Le povedati ne sme 
in ne zna.
Pokliče me stara znanka, ki me spre-
mlja po medijih in mi dela veliko re-
klamo. Potuje v tujino in bi se rada 
pri meni oglasila na moji kavi, ki je 
zanjo najboljša. Z veseljem ji po-
iščem termin in se veselim nas treh. 
Nje, mene in moje turške kave z ne-
kaj sladkorja in brez mleka. To imava 
najraje. Vem, da bom v njenih očeh 
zopet našla sorodno dušo, ki živi in 
razume svobodo.
Ja, odnosi se gradijo, včasih pri vodi, 
soku, cigareti, pivu, kavi ali vinu. Te 
neme priče nas družijo in učijo, da je 
bistvo človeškega v spoštovanju reda 
in intime. Intime dveh, treh, zaupne 
ali javne.
Lepo je piti dobro kavo, ki vsako ju-
tro pove svojo zgodbo. Nakaže smer 
dneva in mir večera. Za vse, ki ne 
pijete kave, zgodba velja s čajem, so-
kom ali drugimi zdravilnimi napitki. 

Pomembno je le, da se prepustite 
navdihu jutra in obredju prisvaja-
nja notranjega zrenja, ki je v vsakem 
jutru tako hranilno. In odločilno za 
uspešna jutra in leta, ki jim sledijo. 

In jutranja kava včasih zagreni ob spoznanju, 
komu smo predali svoje duše in srca. 

Lastnikom, podjetjem, blagovnim znamkam, 
prijateljem, staršem, otrokom, partnerjem …?
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