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KOLUMNA

Držanje 

»Kako pa je z držanjem besede?« me na-
govori urednik. Saj so moč besede, komu-
nikacija ter vidno in nevidno od nekdaj 
zaposlovali moj um. Pa si poglejmo, kako 
razmišljam o besedi in njeni vrednosti za 
naš čas. Posebno pomembna je za ta ko-
ronski čas in še bolj bo v pokoronskem.

Opažam, da običajno tisti, ki o tem  
veliko filozofirajo, te veščine nima-
jo. Radi bi sicer, da bi drugi držali 
besedo, medtem ko bi se sami skrili 
v vmesni prostor med dano besedo 
in njeno izpolnitvijo. Dasiravno  
je držanje besede čast vsakega 
moškega in vsakogar, ki je pogu-
men in drzen zares ne moremo 
reči, da je lastnost lastna spolu kot 
takem. Morda je držanje besede le 
navada? Ali pa, dobro ukrojena 
vzgoja vrednot, ki se kot najlepša 
obleka prilega lastniku? Morda 
želja, ki spaja tako drznost, pogum 
kot notranjo zavezo, da tisto, kar 
obljubimo, tudi izpolnimo, zahteva 
svoj dolg? Ne glede na kontekst 
okoliščin?

Pa je smiselno vselej držati bese-
do? Zlasti takrat, ko jo vi držite, 
nekdo drug, s katerim ste v odnosu, 
pa ne? In, ko ste vi točni, nekdo 
drug pa vselej zamuja? Ko naredite 
vse do roka, a se vam nekdo,  
ki vam delo naroči, ne javi ne  
na mobilni telefon, e-pošto ali službeni 
staci onarni telefon?  
In vas, ko ga srečate, hiti prepričevati o 
tem, kako zelo je bil zaposlen, čeprav je 
lenobno visel v viseči mreži in se sredi 
poletja nacejal s pivom, nič kaj zaintere-
siran, da se pobere iz mreže in na telefon 
dejansko oglasi? No, takim izgovorom se 
lahko le nasmehnete in dojamete, kdo sto-
ji pred vami. Navaden lenuh, ki bo seveda 
o držanju besede imel povedati največ in 
bo sebe izvzel kot tistega, ki se vsekakor 
drži vseh dogovorov, le da sam pač ne 
more vplivati na objektivna dejstva dodat-
nega dela. In nepredvidenih obiskov in 

slučajnih težav otrok, ki so kakopak 
težavni. In seveda, na prvem mestu.

Zares se zdi, da tisti, ki drži besedo,  
o tem ne razpravlja prav rad. Saj izpolnju-
je to, kar si je zadal. Torej deluje in o svo-
jem delovanju ne zgolj razmišlja. Deluje 
in žanje sadove svojega dela. Trdega, kon-
stantnega vzpenjanja navkreber. Takšna 

drža ni enostavna. Biti in delovati. Iz je-
dra in za ceno osebnega razdajanja in 
odpovedovanja. Viseči mreži. Pivu. Flirtu.

A kljub vsemu smo lahko srečni, držeč 
besedo in izpolnjujoč roke in dogovore,  
ki jih s soljudmi sprejmemo, da sploh 
smo v toku gradnje lastnega potenciala. 
Saj se nekdo, ki je v celoti izpolnjen in 
odpirajoč lastne bitnosti v toku delovanja, 
delujoč in prejemajoč. Izpopolnjevanje ni-
ans in veličin ter zrenje v lastne zmote in 
napake vselej pritiče pristnemu človeškem 
stiku. Saj ko dvigujemo kulturni nivo be-
sede in njenega sporočanja, srečujemo lju-
di, ki so nam podobni. Ki držijo besedo 

in vedo, kaj so integriteta, čast in dosto-
janstvo. Čemur med drugim rečemo 
»timšel« ali gospodovanje sebi in tistim 
nagnjenjem, ki so kvarljiva. In če se post-
avimo na mesto nekoga, ki se prilagaja 
spremembam življenja in toku reke in ko 
je potrebno, leti na krilih domišljije in 
vizije, postajamo prav takšni kot ljudje.  

Ki po soncu posežemo šele tedaj, 
ko se dotaknemo lastnih senc. 
Spoštljivo vredni in polni v sebi.  
In takrat ljudje v naši prisotnosti 
zaznajo, da zares žarimo gotovost. 
Jasnost. In, mar ne drži, da je 
pogum najbolj seksi energija,  
s katero nas osvaja nasprotni spol. 
Pogumna ženska in pogumen 
moški spreminjata svet na bolje.  
Je res, da pogumni držijo besedo? 
In tako oba v pogumu dvigujeta po-
tenciale drug drugega. A sprva se 
oba znata in želita odločati, saj 
sprejemata odgovornost za sebe in 
odločitve, ki so možne. Upata si iz-
raziti se. Znata izbrati. Znata tvega-
ti. In skladno s tem pri držanju be-
sede nimata težav. Obenem pa si, 
zaradi zrelega odnosa do sebe, upa-
ta besedo prelomiti, ko sama to želi 
ko je čas za to. Ko je na drugi stra-
ni nekdo, ki ne igra poštene igre  
in nasmeh uporablja kot orožje  
in prijazne besede kot omamo.

In še nekaj. Besede so lahko prijazne, 
prijetne, sladke in omamne; trde kot  
kamen in spokojne kot jutro. Erotične 
kot spoj dveh teles ali hladne kot njun 
razhod. Mamljive, vabljive, spevne in  
varljive. Darujoče se in opogumljajoče. 
Navidezne in stvarne, spolzke in nevarne. 
Čiste in jasne, zahrbtne in okrasne. 
Večne in trenutne, plehke in globoke. 
Moje in tvoje, naše in njihove. V nas so, 
da jih začutimo, v glavi premislimo in  
v srcu ožarimo. In ko zares dozorimo, 
dovolimo, da prestanejo test stika real-
nosti: da postanejo naš odraz in ponos 
ali sram in pozaba. 
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