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Nekoč je na hribu, kjer zdaj stoji samo eno grčavo drevo, stal
velik gozdiček. »Nikoli ne bomo izrezali dobre ravne deske iz
tega zvitega drevesa. »Torej so to zvito drevo pustili in podrli
drugega in še drugega.

Nato so drvarji prišli po hlode, da bi jih prodali, in rekli:
"Zvito drevo bo gorelo z neprijetnim vonjem." Torej, hej,
pustite to zvito drevo in podrite drugega in še drugega. Nato
so prišli rezbarji po les in rekli: »To zvito drevo nam ne bo nič
pomagalo. To je grčavo staro drevo.” Tako so tudi oni pustili
in podrli drugega in še drugega.

S časoma je veliko, grčasto drevo osamelo stalo na hribu.
Zdaj čez dan prihajajo otroci in se igrajo v njeni senci. Zvečer
se starci zberejo ob njegovem ogromnem deblu. Vzdihujejo in
govorijo o svojem življenju. 

Kitajska
Chuang TZU
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Namen Predelava 
znanja

Identiteta &
spoznanje



Oh, kakšna korist je biti neuporaben?« je rekel en starejši
moški.

Drugi je pokazal navzgor in odgovoril: »Samo poglej nad
glavo! Na tem hribu je nekoč stal cel gozdiček. Zdaj stoji samo
še eno krivo drevo, z gostim zelenjem. Če bi bilo to
neuporabno staro drevo uporabno, prijatelj moj, ne bi raslo z
lepimi razprtimi vejami.«
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Vir/Link: 
Heather Forest, Wisdom Tales from Around the World Fifty Gems of Story and
Wisdom from Such Diverse Traditions as Sufi, Zen, Taoist, Christian, Jewish, Buddhist,
African and Native American, August House, page 34, 1996.



Pred davnimi  časi je živel Nasreddina Hodž, slavnega
pridigarja, ki so ga imeli radi vsi v Turčiji, zlasti prebivalci
Akshehira. Vsi so govorili o njegovi modrosti in prijaznosti.
Vedno, ko so ljudje priredili priredili praznovanje, so povabili
Hodžo.

 Nekega dne je muhtar, najpomembnejši človek v Akshehirju,
povabil Hodžo na banket. Hodža se je veselil čudovite hrane,
ki jo bo pojedel, in dobrega pogovora, ki ga bo imel na
muhtarjevem domu.

 Zjutraj na dan obiska muhtarja se je odpravil na delo v svoj
vinograd. Bil je lep poletni dan in Hodja je pri delu užival. Žal
je napačno ocenil čas. Ko se je sonce spuščalo po nebu, je
Hodža ugotovil, da ne bo imel časa, da bi se preoblekel.

 

Turčija
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Kaj naj storim?" se je vprašal. "Če si bom vzel čas za umivanje
in oblačenje, bom zamudil na praznik." Hodja ni rad puščal
ljudi čakati, zato je pohitel na muhtarjev dom, oblečen v
delovna oblačila, z rokami in obrazom, še vedno umazanimi od
celodnevnega dela. 

 Ko je prišel, so se služabniki obrnili stran od njega. Hodža je
sam vstopil v hišo. Zbrali so se drugi gostje in videl je, da se
med seboj navdušeno smejijo in pogovarjajo. Toda ko je Hodža
vstopil v sobo, so ga drugi prezrli. Ko se je Hodža približal in
spregovoril, so pogledali stran in ignorirali njegove besede.
Običajno so ljudje prihajali k Hodži, da bi ga vprašali za nasvet
in mnenje, toda ta večer z njim ni govoril nihče. Celo muhtar je
ignoriral svojega gosta. 

 Ko je prišel čas, da se gostje usedejo k večerji, je muhtar
Hodžo postavil v najbolj oddaljen kot sobe, čim dlje od njega.
 Po nekaj minutah se je Hodža opravičil in pohitel iz hiše. Čim
hitreje se je vrnil domov. 
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Ko je bil doma, je slekel delovna oblačila ter se umival toliko
časa, dokler se mu ni zdelo, da je kristalno čist. Nato se je
oblekel v najboljša oblačila, ki jih je imel. Nosil je svoje plave
hlače in najbolj elegantno svileno srajco ter si okoli glave ovil
svoj najimenitnejši turban. Nato si je okoli ramen ovil svoj novi
krznen plašč, saj je bil topel večer, čeprav je vedel, da je plašč
bleščeč in da se bo o njem govorilo v mestu. Pogledal se je
navzdol in se nasmehnil, saj je vedel, da je videti lepši od vseh
drugih moških v Akshehiru. Zdaj se je mirno in z občutkom
pomembnosti vračal po cesti do muhtarjevih vrat. Ko je
vstopil, so se mu služabniki poklonili in ga odpeljali k
njegovemu gostitelju.

 Ko je muhtar zagledal Hodžo, je takoj vstal in pozdravil
svojega gosta. Vodil ga je naravnost na častno mesto pri mizi,
tik ob svojem mestu. Med obrokom je muhtar učenemu Hodži
zastavljal eno vprašanje za drugim. "Ti si najmodrejši človek,
kar jih poznam," je rekel muhtar in vsi ostali so se strinjali ter
začeli Hodjo spraševati za nasvete in mnenja o vseh temah
pod soncem. Služabniki so hiteli prinašati Hodži najboljša
živila.
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In potem je Hodža na začudenje vseh začel polniti svoje žepe s
hrano. Vsakič, ko je v žep pospravil kos sadja ali kruha, je
pogledal na plašč, z roko podrgnil po rokavu in rekel: "Jej, jej,
moj lep plašč." Muhtar je strmel. Vsi ostali so strmeli.
Nazadnje muhtar ni mogel več obvladati svoje radovednosti.
"Hodža, povej nam," je rekel, "kaj počneš?"

Hodža se je naslonil nazaj na sedež in se nasmehnil. "Ahh, to
bi moralo biti jasno," je rekel muhtarju. "Ko sem prišel prej
zvečer, oblečen v delovna oblačila, me ni nihče opazil, ko pa
sem se vrnil, ste me obravnavali kot častnega gosta. Nisem se
spremenil. Sem in sem vedno bil Nasreddin Hodža. Zato vem,
da je moj plašč tisti, ki ga spoštujete in obožujete. Ker je moj
plašč vaš častni gost, se mi je zdelo pošteno, da prejme
največji delež vaše pojedine." 
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Vir/Link: 
https://www.assignmentpoint.com/arts/literature/hodjas-fine-coat.html

http://eprimaire.free.fr/contes/tradi/ctp160.html


Nekoč se je nekemu paru rodil deček, ki sta ga poimenovala
Ali. Dojenček je starše presenetil, saj ni bil večji od palca!
Mati in oče sta bila sprva zelo razburjena, potem pa sta si
rekla: "To nama je dal Bog in nekega dne bo najin sin zrasel v
velikega in močnega fanta."

Toda leta so minevala in Ali sploh ni rasel. Ostal je majhen
kot palec. Vsak večer pri večerji je mati za mizo pripravila
prostor za sina. Pred njega je postavila majhen krožnik in ga
napolnila z žličko juhe. Ali je imel tudi majhno skodelico, ki jo
je mati napolnila z eno samo kapljico vode.

Ko je bila družina doma, je bilo vse v redu, vendar sta se mati
in oče sramovala svojega sina, saj sta mislila, da bi se mu, če
bi ga kdo videl, posmehovali. Zato sta ga vedno zadrževala v
hiši.

 

Turčija
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Minilo je še veliko let in Ali je na koncu praznoval dvajseti
rojstni dan. Še vedno je bil majhen kot palec, a njegov glas je
postal zelo globok in glasen. Pravzaprav je bil kot glas
velikana. Ali je bil zelo žalosten mladenič, saj ni imel prijateljev
in je moral ves čas preživeti doma.

Nekega dne se je Alijev oče pripravljal na odhod na tržnico v
bližnjem mestu. Načrtoval je, da bo prenočil v karavanseraju,
ker mu ne bo uspelo prepotovati poti do tja in nazaj pred
nočjo.

Ali je prosil očeta, naj na potovanje vzame tudi njega, vendar
je bil oče zelo zaskrbljen zaradi te zamisli. "Do tega dne te še
nikoli nismo odpeljali na pot in nisem prepričan, da bom to
lahko storil sedaj," je dejal. "Kako naj te zaščitim in skrijem
pred drugimi ljudmi?"

"To bo enostavno," je odgovoril Ali s svojim globokim glasom.
"Lahko me imaš v žepu in nihče ne bo vedel, da sem tam. V
žepu lahko narediš majhno luknjo, da bom lahko dihal in videl,
kaj se dogaja, ter užival v vseh novih znamenitostih sveta."

P A G E  0 2



Alijev oče se je zavedal, kako navdušen je bil Ali nad idejo, da
bo zapustil hišo, zato svojemu edinemu sinu ni mogel reči ne.
Starec je v žepu svoje srajce naredil zelo majhno luknjo in
pomagal Aliju, da je splezal vanjo. Mati mu je izročila torbe za
na pot in mu zaželela veliko sreče. Nato sta se Ali in njegov
oče odpravila proti tržnici v sosednjem mestu.

Po celodnevnem potovanju sta Ali in njegov oče prišla v
karavanseraj. "Tu bova dobila sobo za prenočitev," je rekel
oče, "jutri pa se bova zgodaj zjutraj odpravila na trg."
"Ne morem verjeti, da bom ostal v karavanseraju!" je rekel Ali.
Bil je zelo navdušen, saj je na svojem potovanju videl že toliko
novega, poleg doma pa še nikoli ni spal nikjer drugje.
Alijev oče je plačal za sobo in odnesel njegove torbe v sobo.
Ko je starec razpakiral in se umil, se je z Alijem, še vedno
skritem v žepu, odpravil v jedilnico.

Nato se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Ravno ko
so se vsi gostje posedli k večerji, je v karavanseraj vstopila
skupina tatov. S pištolami so ukazali, naj vsak moški in vsaka
ženska izroči svoj denar in vse dragocenosti, ki jih imajo. Vsi
gostje so bili zelo prestrašeni, vendar so naredili, kot jim je
bilo ukazano. Začeli so segati po svojih denarnicah in nakitu
ter jih odlagati na mize, da bi jih tatovi pobrali.
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Nenadoma se je od nikoder zaslišal zelo močan in globok glas.
"Odvrzite orožje!" je ukazal glas. "Vstopil bom tja, vas ujel in
izročil policiji." Nihče ni vedel, od kod prihaja glas. Tatovi so se
ozrli po jedilnici, vendar niso videli nikogar. Nato se je glas
oglasil še enkrat, tokrat še glasneje. "Poskrbel bom, da boste
v zaporu preživeli več let."

Ker tatovi niso mogli ugotoviti, od kod prihaja glas, so bili
prepričani, da gre za duha. In če so se česa tatovi še bolj bali
kot policije, so bili to duhovi.

Naenkrat so tatovi spustili pištole, pobegnili iz karavanseraja
in izginili v noč. Čeprav so bili gostje veseli, da so roparji
pobegnili, so se tudi oni bali duhov in so želeli zbežati ter se
skriti v svoje sobe.

"Ne skrbite," je rekel Alijev oče. "To ni duh, ki govori. To je moj
sin." Starec je segel v žep, da mu je Ali lahko zlezel v roko.
Nato je Alija nežno položil na mizo, da so ga lahko vsi gostje
pozdravili.
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"Prepričan sem, da se roparji ne bodo vrnili," je rekel Ali s
svojim globokim, raskavim glasom in z velikim nasmehom na
obrazu. Gostje so bili zelo presenečeni in radovedni, da so
spoznali dečka, ki ni bil večji od palca. Toda vsi so bili zelo
hvaležni Aliju, ker jih je rešil pred razbojniki, zato so se mu
zahvalili, mu stisnili roko in očetu rekli, kako ponosen mora
biti, da ima tako pogumnega sina.

Zjutraj, ko so zapuščali karavanserajsko trdnjavo na trgu, je
Alijev oče iz žepa potegnil svojega malčka in si ga dal na ramo.
Vse dopoldne na tržnici in nato na poti domov se je moral
starec večkrat ustaviti ter Alija predstaviti ljudem. Bil je zelo
ponosen in vsem je pripovedoval, kako je njegov sin vse
prisotne rešil pred tremi tatovi.

Ko sta oče in sin zvečer prišla domov, je bila Alijeva mati zelo
zaskrbljena, ker je Ali sedel na moževi rami. "Kaj, če ga kdo
vidi?" je vprašala.
Toda starec se je nasmehnil in ženi razložil, kakšne
dogodivščine so doživeli v karavanseraju in kako je Ali rešil
dan ter prestrašil tatove.
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"Velika napaka je bila, da smo se sramovali našega sina. Ne bi
ga smela vsa ta leta skrivati v hiši. Morali bi biti ponosni na
Alija in na vse stvari, ki jih je sposoben narediti."

Alijeva mati je bila res zelo ponosna, ko je slišala zgodbo o
pogumu svojega sina in obljubila, da ga ne bo nikoli več
skrivala ali se ga sramovala.

Od tistega dne je Ali Palček vedno potoval na ramenih svojih
staršev, kamor koli sta šla: videl in naredil je že veliko stvari
ter doživel veliko pustolovščin.
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Nekoč so se onekega vročega poletnega dne, v hudi
opoldanski vročini, oče, njegov sin in osel sprehajali po
prašnih uličicah majhnega mesta na Orientu.

Oče je sedel na oslu, deček pa je hodil ob njem. Tedaj je
mimo prišla zakrita ženska, nerazumevajoče zmajala z glavo
in rekla:

"Ubogi deček. S svojimi kratkimi nogami komaj dohaja korak
osla. Kako je lahko oče tako brezsrčen in leno sedi na oslu,
medtem ko je njegov fant ves utrujen od hoje."
Očeta je bilo sram, ko je slišal te besede, je razjahal in
posadil sina na osla.

Kmalu zatem je po poti prišel starejši moški. Ko je zagledal
popotnike, je jezno zavpil:

Turčija
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"Kakšna predrznost! Fant sedi na oslu, medtem ko njegov
ubogi stari oče hodi poleg njega."

To je prizadelo dečka, ki je imel svojega očeta rad in ga je
takoj prosil, naj sede za njim na osla.
Naslednji, ki je prišel mimo bil pohodnik- na ves glas ogorčen:
 "Je kdo že videl kaj takega? Kakšno okrutnost do živali!
Ubogemu osličku se je že čisto povesil hrbet in na njem
počivata ta dva lenuha."

Tudi te besede so oba močno prizadele. In tako sta oče in sin
stopila z osla, vzela žival na sredino in hodila ob njej po desni
in levi.
Ni minilo dolgo, ko se je neznanec norčeval iz njih:
 "Kakšna škoda! Kakšna je korist, če vodiš osla na sprehod, če
ni za nič in niti enega od vaju ne bo peljal?"
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Tedaj je oče zmajal z glavo, dal oslu prgišče
slame in rekel sinu:
 "Ne glede na to, kaj počnemo, se vedno najde
nekdo, ki mu to ni všeč. Mislim, da se moramo
sami odločiti, kaj je prav za nas."



V nekem majhnem italijanskem mestu, je pred več sto leti
lastnik majhnega podjetja dolgoval veliko vsoto denarja
posojilodajalcu. Posojilodajalec je bil zelo star in neprivlačen
moški, kateremu je bila po naključju všeč hčerka lastnika
podjetja.

Odločil se je, da bo podjetniku ponudil posel, s katerim bi
popolnoma izbrisal dolg, ki mu ga je bil dolžan. Vendar pa je
bila zanka v tem, da bi dolg izbrisal le, če bi se lahko poročil s
podjetnikovo hčerko. Ni treba posebej poudarjati, da je bil ta
predlog sprejet z neodobravanjem.

Posojilodajalec je dejal, da bo v vrečko dal dva kamenčka,
enega belega in enega črnega. Hči bi morala nato seči v
vrečko in izbrati kamenček. Če bi bil črn, bi bil dolg izbrisan,
vendar bi se posojilodajalec nato poročil z njo. Če bi bil
kamenček bel, bi bil dolg prav tako izbrisan, vendar se hčerki
ne bi bilo treba poročiti s posojilodajalcem.

Italija
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-zavrniti, da bi iz vrečke izbrala kamenček.
-vzeti oba kamenčka iz vrečke in razkrinkati
posojilodajalca zaradi goljufije.
-izbrati kamenček iz vrečke, pri čemer se je dobro
zavedala, da je črn, in se žrtvovati za očetovo
svobodo.

Posojilodajalec je stal na s kamenčki posuti poti na vrtu
poslovneža, se sklonil in pobral dva kamenčka. Medtem ko ju
je pobiral, je hči opazila, da je pobral dva črna kamenčka in
oba dal v vrečko.
Nato je hčerko prosil, naj seže v vrečko in izbere enega. Hči je
seveda imela tri možnosti, kaj bi lahko storila: 
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Iz vrečke je izvlekla kamenček in preden ga je pogledala, ji je
"po pomoti" padel med druge kamenčke. Rekla je
posojilodajalcu: "Oh, kako nerodna sem. Nič hudega, če boste
pogledali v vrečko tistega, ki je ostal, boste lahko ugotovili,
kateri kamenček sem izbrala."

Kamenček, ki je ostal v vrečki, je bil seveda črn. Ker pa
posojilodajalec ni želel biti razkrit, se je moral pretvarjati, kot
da je bil kamenček, ki ga je hčerka spustila, bel ter poravnati
očetov dolg.

Vir/Link: 
https://wealthygorilla.com/10-most-inspirational-short-stories/



Nekoč so se  tri mlade dame med hojo po poti in nabiranjem
robidnic tiho pogovarjale med seboj. "Če se poročim," je
rekla ena od njih, "bom imela tri otroke. Prvi bo lep fant,
drugi lepa deklica z zvezdo na čelu, tretji pa še en lep fant."
Kraljev sin je to slišal, ko se je skrival za grmom. Sledil je
dekletom do njihove hiše. Tisto, ki je govorila o poroki, je
prosil, naj ponovi stavek in jo prosil, naj se poroči z njim,
rekoč, da si želi isto kot ona. 

Dekle je protestiralo. Mar nisem revna? Zdaj bi imela vse
kraljevo zlato, je odgovoril. Mar želim ostati pri svojih
sestrah? V gradu bi imela kraljeve sestre. Pogajanja niso bila
mogoča. Odpeljal jo je na grad in se z njo poročil. 
Nekoč pozneje je moral princ, zdaj kralj, oditi v vojno.
Njegova žena naj bi imela prvega otroka. Zaupal jo je svojim
sestram in jih prosil, naj mu pomagajo in zaščitijo otroka. 

Francija
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Ko je prišel dan rojstva, so kraljeve sestre, ki niso marale
kraljice, namesto lepega dečka postavile majhnega psa. Ko so
kralju povedali, da je njegova žena rodila psa, se je zelo
razburil, vendar je imel svojo ženo tako rad, da ob vrnitvi ni
ničesar rekel.

Nekaj časa kasneje je kraljica pričakovala drugega otroka.
Kralj se je moral ponovno vrniti v vojno, zato jo je zaupal
svojim sestram. Ko je kraljica rodila, so na mesto lepe deklice
postavile majhno mačko. Ko so kralja obvestili, da je kraljica
rodila mačko, je bil zelo nesrečen, a ko se je vrnil, ni ničesar
rekel. 

Čez nekaj časa se je vojna spet oglasila, ravno ko naj bi
kraljica rodila tretjega otroka. Ko je kralj izvedel, da je to še en
pes, se je razjezil. Ko se je vrnil, je kraljico zaprl v kletko, kjer
je postala tarča posmeha. 

Istočasno je v majhni hišici v bližnjem gozdu živel star par, ki
je vzgajal dva lepa dečka in lepo deklico z zvezdo na čelu. Ko
so bili otroci stari dvajset, devetnajst in osemnajst let, jih je
sklical in rekel: "Kličete me oče in res je, da vas imam zelo rad. 
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Toda vedeti morate, da ste mi bili zaupani, ko ste bili še
dojenčki. Morate pripadati veliki družini. Kljub vsemu mojemu
iskanju je nisem našel. Zdaj ste na vrsti vi, da se odpravite v
svet in jo najdete. Morda boste imeli več sreče kot jaz.

Najstarejši se je po premisleku odločil, da se bo posvetoval s
ptico, ki govori resnico. Druga dva sta zavpila: 
"Kaj bo z nami, če se ne vrneš? Bolje je, da ostanemo skupaj!" 
"Ne, moram oditi. Vzemi ta rožni venec, če bo jutri na njem kri,
bom mrtev." 
Mladenič je brez nadaljnjega odšel. Na cesti je srečal starejšo
žensko, oblečeno v črno in sključeno. 
"Kam greš? Na posvet s ptico, ki govori resnico, kajne?" 
"Da," je rekel mladenič.

"Potem vzemi to žogo in jo vrzi, nato se bo sama kotalila, sledi
ji, dokler se ne ustavi. Znašla se bo na polju s kamni. Na
sredini je velikanski hrast. Na vrhu tega hrasta je ptica v kletki.
Predvsem pa se ne obračaj. To bi bilo zate usodno, kot je bilo
usodno za mnoge druge!"
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Deček je vzel žogo in jo vrgel. Prišel je na kamnito polje
nedaleč od hrasta. "Danes je tu prijazen deček," je rekel
posmehljiv glas. "Prišel je po ptico, ki govori resnico. Mislim,
da je ne bo mogel sneti." Ni se mogel upreti, da ne bi videl, od
kod prihajajo glasovi, in se je obrnil. Takoj se je spremenil v
kamen. 

Naslednji dan se je rožni venec obarval s krvjo. Drugi deček se
je kljub sestričinim prošnjam odločil, da bo odšel. Na žalost ni
imel nič več sreče kot njegov brat. Ob vznožju drevesa se je
spremenil v kamen. 

Tako je bilo na vrsti dekle. Srečala je starko, ki jo je zagledala
in ji z nasmehom prišla naproti. V roke je vzela žogo in jo
vrgla. Ko je dosegla kamnito polje, jo je pozdravil strašen
hrup. Uprla se je želji, da bi se obrnila, splezala na drevo in
dvignila roko do kletke. Hrup je bil oglušujoč, a takoj ko je
odpela kletko, je nastopila tišina.

Nato je zaslišala ptico, ki ji je rekla: "Pojdi v bližnji gozdiček in
odtrgaj vejo pojočega lovorja. Nato vzemi v steklenico nekaj
vode iz vodnjaka v gozdu: to je plešoča voda. Na vsak kamen
ob vznožju drevesa kapni kapljico." 
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Deklica je naredila natanko tako, kot ji je rekel ptič in vsak
kamen se je spremenil v človeka. Kmalu se je pod drevesom
zbrala množica moških, žensk, vitezov in kraljev. Vsi so se
prišli posvetovat s ptico in bili začarani.
Tam je bil tudi kralj, ki je prišel tja, da bi izvedel, zakaj je imel
živali namesto otrok. Kakorkoli, svojo osvoboditeljico je
povabil na grad skupaj z njenima dvema bratoma. Tam jih je
čakal bogat obrok. Kraljica je bila prisotna, še vedno zaprta v
kletki. Tam so bile tudi kraljeve sestre. 

Ob koncu obroka so na mizo postavili pojoči lovor in plešočo
vodo. Vsi gostje so bili presenečeni. Nazadnje so ptico
postavili pred mlado dekle. "Kralj," je rekla ptica, "ta dva
dečka in ta deklica sta tvoja otroka. Ob njunem rojstvu, ko si
bil v vojni, so ju tvoje sestre odvzele materi in ju nadomestile z
dvema psoma in mačko ..." 
In ptica je odletela skozi okno. 

Kralj je kraljico prosil za odpuščanje in jo vzel iz kletke. Toda
čustva so bila tako močna, da je dobila srčni napad in umrla.
Kralj je iz maščevanja zaprl sestre v kletko in se odločil, da jih
bo zažgal. Znano je tudi, da ptica, ki govori resnico, še vedno
obstaja.
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Nekoč se je  tesar z dolgoletnimi izkušnjami želel upokojiti.
Svojemu delodajalcu je sporočil, da namerava zapustiti
dejavnost gradnje hiš in zaživeti bolj umirjeno upokojensko
življenje z ženo in družino. Delodajalec je bil nekoliko
razočaran, ker je njegov dober in izkušen tesar zapustil delo,
vendar ga je prosil, naj zanj zgradi še eno hišo.

Tesar se je strinjal z delodajalcem, vendar mu delo ni bilo več
pri srcu, kot je bilo nekoč. Za gradnjo zadnje hiše v svoji
karieri se je zatekel k slabi izdelavi in uporabil slabše
materiale. To je bil nesrečen način za zaključek njegove
kariere. Ko je tesar dokončal hišo, je delodajalec prišel na
pregled. 

 

Neznan
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Ogledal si je hišo in tik preden je izstopil iz hiše, je tesarju
izročil ključ od vhodnih vrat. "To je tvoja hiša," je rekel, "moje
darilo zate." To je bilo za tesarja veliko presenečenje. Čeprav
naj bi bilo to dobro presenečenje, se ni počutil dobro, saj je v
sebi čutil globok sram. Če bi le vedel, da bo gradil svojo hišo,
bi vse naredil tako drugače. Zdaj pa je moral živeti v hiši, ki ni
bila tako dobro zgrajena. 

Nauk: Tako kot tesar tudi mi gradimo svoje življenje
raztreseno, se odzivamo, namesto da bi delovali in smo se
pripravljeni sprijazniti z manj in ne le z najboljšim. Dajte vse od
sebe. Vaša stališča in odločitve, ki jih sprejemate danes, bodo
jutri zaznamovale vaše življenje, zato ga gradite modro!
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Nekoč je  tkrokar zgrabil kos sira in odnesel svoj plen v svoje
gnezdo visoko na drevesu. Prišla je lisica in hodila v krogih
okoli krokarja ter načrtovala zvijačo. 'Kaj je to?' je zavpila
lisica. 
'O krokar, elegantna razmerja tvojega telesa so izjemna in
imaš polt, ki je vredna kralja ptic! Ko bi le imel takšen glas,
potem bi bil prvi med kokoši!'

Lisica je to rekla, da bi pretentala krokarja, in krokar je
nasedel: močno je zakričal in izpustil sir. Ko je tako pokazal
svoj glas, je krokar pustil svoj plen. Lisica je nato zgrabila sir
in rekla: 'O krokar, res imaš lep glas, a nimaš pameti zraven!'

Če boste upoštevali nasvet sovražnikov, boste prizadeti.

Starodobna Grčija
 Aesopus
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Miška Pika  se vsak dan igra s svojimi sestricami. Včeraj je
najstarejša- Miša, prvič sama šla iskat sir, ki je shranjen v
shrambi. S kakšnim občudovanjem je Pika gledala Mišo.
Zdela se ji je tako zelo pogumna! Neustrašna!

Zvečer je zlezla v posteljo in sanjarila o tem kako se tudi
sama odpravi po sir v oddaljeno shrambo. 

“Prav sama bom šla! Ker se nikogar ne bojim!”, si je rekla.

Sanjari kako obleče svojo najlepšo obleko, kajti dan, ko se
sama odpravi po sir, ni navaden dan. Vidi se kako koraka po
dolgem hodniku, kateremu kar ni videti konca. Potem pa se
kar na lepem zdrzne.

“Čakaj. Tukaj je doma tudi velik črn maček!” se spomni.
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Piki kar naenkrat pogum upade. Predstavlja si kako jo za veliko
lončnico čaka maček, ki preži na male miške, posebej tiste z
najlepšo oblekico. Vse ostale namreč spuusti mimo, ampak
tiste miške, ki nosijo lepe vijolične oblekice pa takoj pohrusta.
Odpre usta in že je ni več!

Pika od strahu ne more zaspati. Ko pa vendarle zaspi se ji
sanja, da spet hodi po dolgem hodniku in v trenutku, ko se
pred njo pokaže tisti velik črni muc, obstane kot vkopana. Ne
more se premakniti, noge kot bi se zalepile na tla.
V tistem trenutku za črnim mucem zagleda še enega muca, ki
ima ostre velike bele zobe, za njim pa še dva prav tako grozna,
ki se jima na vso moč cedijo sline.

Miška Pika se vsa prestrašena zbudi. 
Splazi se v posteljo k mami. Takoj, ko mama Miš odpre oči Pika
plane:
“ Ammm, a veš mama, tista shramba na koncu prvega
hodnika? Tista velika kjer shranjujejo marmalade, krompir in
jabolka?”, hiti spraševat
Mama zaspano: “ Ja. Vem. Kaj je z njo?”
“ No…notri imajo tudi velike hlebce sira. Zelo dobrega sira.
Zadnjič ga je nekaj šla iskat Miša, če se spomniš?”
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“ Ja? In?” mama začudeno.
“Bi bila tako dobra in ga šla iskat in mi ga nekaj prinesla? Bi ga
šla iskat sama pa ga straži toliko velikih mačkov, z velikimi
belimi zobmi, ki čakajo, da v kremplje dobijo miško v vijolični
obleki. Grozni so! Sline se jim cedijo in tako zelo ogromni so!”
Mama se nasmehne: “Draga moja Pika. Včasih vidimo stvari, ki
jih v resnici ni. In kadar si nekaj res želimo, se moramo
potruditi, da to dosežemo. Sami. Dovolj si velika, da se po sir
odpraviš sama. Hitra si, spretna. Tudi če bi kakšen muc res
varoval shrambo, bi ga z lahkoto pretentala in prišla do sira.
Mačkov z velikimi belimi zobmi kot jih opisuješ ti, ni. Res ne.”
Pika se zamisli. Strah jo je, a sira si želi. Res je Hitra. Tako zelo
da je sestrice ne ujamejo. In če črni maček ni ujel Miše, ki je
počasnejša, tudi nje ne bo.

Počaka, da se zvečeri, obleče svojo najljubšo vijolično oblekico
in se odpravi na hodnik. Hodi čisto ob robi. Kar naenkrat na
steni zagleda veliko črno senco.

“ Ojoooj. Sigurno je ta velika črna muca” , prestrašeno pomisli.
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“Ampak veš kaj! Tebe črne vreče bolh se pa res ne bom
ustrašila! Hitrejša sem od tebe in če me želiš ujeti se boš
morala zelo namučiti!” zakriči tako zelo, da so jo verjetno
slišali še v sosednjem mestu.

Odločena, da nadaljuje pot steče- kar najhitreje kar lahko
mimo lončnice po hodniku. Kot bi mignil je pred vrati shrambe.
Prestrašeno se obrne in vidi, da ji nihče ne sledi. Presenečena
ugotovi, da o velikem črnem maku ni ne duha ne sluha in da
senca na steni pripada lončnici.

Hrrrskkkk… odškrtne sir in počasi samozavestno stopa po
hodniku. Ne teče. Ponosna, da je zmogla tik pred vrati svojega
domovanja začne vriskati.

 Uspelo ji je! 
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Nekoč je mladenič vprašal modreca Sokrata o skrivnosti
uspeha. Sokrat je potrpežljivo prisluhnil njegovemu
vprašanju in mu rekel, naj ga naslednje jutro pričaka ob reki,
kjer bo dobil odgovor. Naslednje jutro je Sokrat prosil
mladeniča, naj gre z njim proti reki. Ko sta šla v reko, jima je
voda segala do vratu. Toda na mladeničevo presenečenje ga
je Sokrat vrgel v vodo. 

Mladenič se je skušal izvleči iz vode, vendar je bil Sokrat
močan in ga je držal tam, dokler ni začel modreti. Sokrat je
potegnil njegovo glavo iz vode. Mladenič je zajel sapo in
globoko vdihnil zrak. 

Grčija
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Socrates asked, ‘What did you want the most when your
head was in the water?” The young man replied, “Air.” 
Socrates said, “That is the secret to success. When you want
success as badly as you wanted the air while you were in the
water, then you will get it. There is no other secret.”

Nauk kratke zgodbe:
Močna, goreča želja je izhodišče vseh dosežkov. Tako kot
majhen ogenj ne more dati veliko toplote, tudi šibka želja ne
more dati velikih rezultatov.
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Star sem 23 let, vendar še nisem prepričan, ali je to res, ker
nimam rojstnega datuma. Rodil sem se v Afganistanu, v
mestu Daikondi. Moja mama ni mogla napisati mojega
rojstnega datuma, ker sploh ne zna brati in pisati.
 
V šolo nisem hodil, ker je bila zame preveč dolgočasna, poleg
tega nisem imel časa, saj smo imeli veliko koz in ovac in sem
jih moral voditi v gore, da so se pasle. To je bilo zame veliko
bolj zanimivo kot šola. Do 14. leta sem bil pastir, potem pa
sem se s stricem preselil v Iran. 

Toda v Iranu nisem mogel delati, ker sem bil zelo majhen. Po
štirih mesecih sem našel delo, vendar je bilo to zelo težko
delo: na gradbišču. V Iranu sem bil šest let in imel na stotine
težav, ki jih ne morem opisati z besedami. 

Avstrija
Sardar
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Zdaj pa sem v svoji najljubši državi, v Avstriji. Spoznal sem
veliko novih ljudi in sem zadovoljen s svojim življenjem.
Spoznal sem žensko. Je kot mama in je zelo prijazna do mene.
Večkrat mi je pomagala, tega ne bom nikoli pozabil. Rad bi
postal nogometaš in trenutno igram v ekipi.
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Nekoč je živela vdova, ki je imela dve hčeri: raje je imela
starejšo. Podobna ji je tako fizično kot moralno: arogantna,
prevarantska in grda. Mlajša hči pa je nežna, poštena in lepa.
Njena mati in starejša sestra sta nanjo tako ljubosumni, da
ubogo dekle postane njun grešni kozel. Vsak dan mora peš
več kilometrov do izvira po vodo.

Nekega dne tam sreča revno žensko, ki jo prosi za pijačo.
Mlado dekle s svojo prijaznostjo gre po vodo na najboljše
mesto pri izviru, z najlepšim loncem in ji pomaga piti. Uboga
ženska, ki je bila vila, jo je želela nagraditi za njeno dobroto,
prijaznost in poštenost. Podarila ji je darilo: "Za vsako
besedo, ki jo boš izrekla, bo iz tvojih ust prišel cvet ali
dragocen kamen." 

Francija
Charles Perrault

P A G E  0 1

Vile

Namen Identiteta & 
spoznanje

Komunikacijske
veščine



P A G E  0 2

Ko se je vrnila domov, je njena mati, ki je opazila to posebno
darilo, poslala svojo najstarejšo hčerko po vodo k izviru, da bi
se srečala z vilo in se vrnila z enakim darilom. Toda najstarejša
hči, arogantna, nepoštena in prevarantska, se ne odzove tako
kot njena mlajša sestra. 

Ko jo vila, preobražena v lepo žensko, prosi za vodo, ji
nepošteno dekle, namesto da bi šla po vodo k izviru, izroči že
napolnjen lonček iz svoje hiše. Ko je vila videla takšno vedenje,
ji je podarila naslednje darilo: "Za vsako besedo, ki jo izrečeš,
bo iz tvojih ust prišla bodisi krastača bodisi kača."

Doma je mati, ko je to videla, obtožila mlajšo hčerko, da je
odgovorna in jo pregnala iz hiše.
Na begu je dekle spoznalo kraljevega sina, ki se je vanjo
zaljubil in se z njo poročil.

Kar zadeva starejšo hčer, ki je bila tako sovražna, jo je lastna
mati nazadnje pregnala in umrla je sama, izolirana od vsega in
vseh.
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Ta zgodba govori o Tomu. Tom je 67-letni moški. Je reven, a
prijazen človek, vedno pripravljen govoriti ali poslušati
druge.

Vsako jutro gre Tom v središče mesta in se usede na pločnik
na mestnem trgu. Zraven nog si postavi klobuk in leseno
tablo z napisom: "Prosim, pomagajte mi, slep sem."
Zdi se, da ga mimoidoči pravzaprav ne opazijo. Hitijo v
službo ali po drugih opravkih, ujeti v vsakodnevno rutino in
misli. Tu in tam se kdo ustavi, prebere napis in vrže kovanec
v Tomov klobuk.

Nekega dne je mimo prišel ustvarjalni oglaševalec. Tom je
začutil, da se je nekdo ustavil, lahko je zavohal parfum, ki ga
je ta oseba nosila. Oglaševalec je pogledal tisto drobiž v
Tomovem klobuku in, ne da bi vprašal za dovoljenje, vzel
kredo in na drugo stran lesene deske napisal novo sporočilo.
Položil je desko nazaj revežu pred noge in odšel.

Neznan
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Popoldne je oglaševalec ponovno prilepil Toma, ki prosi za
miloščino. Videl je, da je njegov klobuk poln bankovcev in
drobiža. Slepcu so bili poznani njegovi koraki in dišave, zato
ga je vprašal: »Všeč mi je tvoj parfum in poznam tvoje korake.
Si ti tisti, ki je napisal nekaj na mojo leseno tablo? ”

Tržnik je odgovoril: »Sem. “

Tom je nadaljeval: »Sprašujem se, kaj si napisal. Žvenketanje
kovancev in šelestenje bankovcev od takrat ni prenehalo. ”
Oglaševalec je odgovoril: "Enako kot vi, vendar z drugimi
besedami."

Nasmehnil se je in nadaljeval pot. Nov napis je imel naslednjo
vsebino:
"Pomlad je. A jaz je ne vidim."
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Pot z vlakom  je bila dolga. Srce mi je razbijalo kot noro, ko
sem prestopil državno mejo. Mislim, da sem se šele takrat
dobro zavedal, da se resnično podajam v neznano in da
nisem na počitnicah iz katerih se bom v tednu dni vrnil
domov. 

Na postaji na kateri sem izstopil, sem čakal na bratranca. In
mislim, da me je prav to, da je zamujal debelo uro, še bolj
spomnilo na to, da je domača vas daleč in ta postaja nekaj
najbolj tujega kar sem kdaj doživel. In kljub svojim 25 letom,
sem se prvič v življenju počutil popolnoma sam. Prav na tej
postaji. 

Ljudje so govorili jezik, ki ga nisem razumel. Pijače v bližnjem
lokalu si nisem upal privoščiti iz več razlogov. 
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Prvi je bil jezik, drugi tuja denarna valuta, ki je nisem imel, s
svojim denarjem pa plačilo sigurno ne bi bilo mogoče. In
tretje…najbolj pomembno. Nisem želel tvegati, da bi se z
bratrancem zgrešila. Telefona nisem imel, niti njegove
telefonske številke. Razočarano sem se sesedel na klopco,
utrujen, žejen, lačen in če me ne bi bilo sram, bi priznal, da bi
tisti trenutek dal vse za mami objem.

Ko je bratranec končno prispel, se je hitel opravičevati za
zamudo zaradi podaljšanega dela v službi, se mi je od srca
odvalil kamen. Verjetno je bratranec to opazil saj je sočutno
prijel moje rame in rekel:
» Navadil se boš. Boš videl. Vse bo v redu.«
Nisem mu verjel.

Življenju v novem okolju sem se s težavo privajal. Vedno bolj
mi je postajalo jasno, kako samoumevna so se mi zdela
prijateljstva, pogovori ob kavi ali kar tako…na ulici, ko srečaš
nekoga, ki ga poznaš. Tukaj nisem poznal nikogar. Poleg
bratranca, ki je bil pogosto odsoten, sem bil sam sebi
najboljša družba, ki sem jo imel.
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Kolikor je bilo mogoče, sem čas preživljal v naravi. Na sprehod
sem se odpravil tudi tisti dan, ki na začetku ni obetal nič
posebnega. Tako kot vedno sem prehodil krožno gozdno pot,
ki sem jo poznal. Razmišljal sem, da bi se odpravil še kam, a
me je presenetil dež, zato sem se odločil, da se vrnem domov.
Pred večstanovanjsko hišo v kateri živim, sem opazil starejšo
žensko, ki s težkimi vrečkami v rokah stopa po stopnicah proti
vhodu v hišo. Tik pod vrhom grdo pade. 

Brez pomisleka stečem k njej, ji pomagam na noge in hitim
pobirati hrano in druge nakupljene izdelke, ki so ležali
vsepovsod po stopnicah. Kar naenkrat gospa prične kričati na
vsa usta in zamahovati proti meni. Kričala je tako močno, da
so v nekaj minutah prileteli iz hiše ostali sosedje. Še vedno
sem stal kot vkopan, z nakupovalno vrečko v rokah, dokler me
nekaj ali nekdo ni podrlo na tla. Preden sem se dodobra
zavedal kaj se dogaja, se mi je iz nosu pošteno ulila kri. V
trenutku, ko je tisti nad mano ponovno zamahnil z roko proti
meni, ga je starejši mimoidoči, ki je vse dogajanje opazoval
ustavil.
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Jezika nisem poznal, zato nisem vedel kaj je kričanje enega in
kaj drugega, pomenilo. Vseeno pa mi je postalo jasno, da gre
za nekakšno pomoto, saj je gospod, ki me je ravnokar hotel
udarit, nenadoma utihnil in mi ponudil roko, da sem lahko
vstal iz tal.

Precej časa sem potreboval, da sem doumel, da je gospa, ki je
padla po stopnicah mojo pomoč razumela kot rop. Zato je
kričala. Sosedje, ki so prihiteli pa so iz prizora- gospa kriči
medtem, ko jaz pa pobiram po stopnicah stvari, ki so
padle,razbrali kar so lahko.

Brez besed sem vstopil v hišo, si brisal krvavi nos in se
spraševal kaj se je pravzaprav zgodilo. Počutil sem se grozno
in v tistem trenutku še bolj sam.  
Navsezgodaj zjutraj me zbudi zvonec. Presenečen ugotovim,
da pred vrati stoji soseda, prav tista, ki je včeraj padla po
stopnicah in kričala name. V rokah drži zavitek kave, dve
skodelici in s kretnjami prosi, če pridem k njej na kavo. Vsaj
tako se mi je zdelo.
 Sprva nezaupljivo spremljam gestikulacijo, poslušam kaj
govori v slovenščini, potem pa ji vseeno sledim.
Vstopiva v njeno stanovanje. Gospa mi ponudi roko, pokaže s
prstom nase: »Olga. Jaz sem Olga.«.
Postane mi jasno, da je Olga njeno ime! 
»Arbes!«, rečem in pokažem nase.
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Gospa Olga pokaže na stol pred mano in predvidevam, da želi,
da se usedem. To tudi storim. Nalije nama kavico, pokaže na
sladkor, mleko…, vse z rokami, jaz z rokami odgovarjam. Ko
mi ponudi piškot se ji v albanščini na glas zahvalim. Gospa
Olga se trudi ponoviti zahvalo, a je pri tem tako smešna, da se
oba pričneva smejati. Ne gre in ne gre ji.

Ko poskusi že v sedmo, pa še vedno ne pove zloga pravilno,
vzame list papirja in svinčnik ter besedo poskuša zapisati.
Zapiše jo napačno, zato ji pomagam.

Gleda moj zapis in glasno ponavlja pravilno izgovorjavo.
Končno ji uspe! Oba se veseliva. Kar naenkrat dvigne roko in
zapiše zahvalo v slovenščini. Tudi jaz nimam nič dosti manj pri
izgovorjavi slovenske besede kot ona pri albanski. Vsak
poizkus izzove nove salve smeha obeh. Igra nama je všeč zato
ponoviva vajo z drugimi besedami. Ko je bilo potrebno in preko
gestikulacije ni šlo, sva pomen kakšne besede tudi narisala. 

Kako zabavna je bila ta moja soseda Olga! 
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Preden sva se poslovila sva se dogovorila za nov obisk. Ko
gospe Olge ob dogovorjeni uri ni bilo k meni, mene pa ne k
njej, sva vedela, da sva ponovno ustvarila komunikacijski šum.
Pa nič hudega, ona se je odpravila k meni, jaz pa k njej in
tako… sva se srečala na hodniku. Koliko smeha, koliko
veselja!!! 

In ko se danes obračam nazaj…

Z gospo Olgo se nisva učila samo jezika. Učila sva se kako
razumeti in sprejeti različnost in kako spoštovati podobnosti.
Ni vedno lahko.

Si pa toliko bogatejši, ko zmoreš.
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Nekoč je  bil kmet, ki je imel dva sinova. Ko je umrl, je
zapustil kmetijo in nekaj zemljišč. Sinova sta si skušala
razdeliti dediščino, vendar sta se težko strinjala. Nekega dne
sta stala na enem od polj in se prepirala. Zelo sta se
razjezila. 

Po poti je šla stara gospa. Ustavila se je in ju vprašala, o čem
se prepirata. Bila je znana kot modra gospa, zato sta brata
pohitela, da bi ji predstavila vsak svoj argument in si
poskušala pridobiti njeno podporo.

"Jaz sem najstarejši med nami," je rekel eden, "zato mi to
polje pripada."

"Toda jaz imam ženo in otroke, ki jih moram preživljati, zato
mi pripada to zemljišče," je dejal drugi. 

Švedska
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Kaj je rekla zemlja
 

Namen Motivacija &
zavedanje 

Predelava
znanja



In še naprej sta bila vedno bolj jezna. "Naš oče me je imel
najraje, zato mi to polje pripada!" je zakričal eden. 
"Jaz sem mu vsako leto pomagal, zato mi ta zemlja pripada,"
je zakričal drugi.

Stara modra ženska je rekla, da jima bo morda lahko
pomagala, če se bosta le želela malo umiriti. Da bi dosegli
pravo pravico, bi bilo morda treba slišati zemljo samo, kaj ima
za povedati. Strinjali so se. Ležala je, pritisnila uho ob tla, se
namrščila in poslušala. Ko je vstala z brenčanjem, so bratje
nestrpno čakali na odgovor:
"Kaj je povedala zemlja?"

"Kaj je rekla... no... da ste vi tisti, ki pripadate zemlji. "
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Ženska in moški sta dolgo živela skupaj. Leta so minevala. Moški se je začel
spraševati - ali me res ljubi? Vsakič, ko je vprašal, je le rekla: Kako lahko
vprašaš kaj takega? Postal je obseden s svojimi mislimi. Bil je prepričan, da
ga ne ljubi več! Na koncu se je odločil, da jo enkrat za vselej vpraša. Končno
je odgovorila: No, kot hladen vetrič na vroč dan ...
Človek je postal obupan. Hladen vetrič ... Res me ne ljubi! Ne morem ostati
tukaj. Živeti mora svoje življenje. Moram jo zapustiti.

Naslednji dan je spakiral torbo in odšel. Začel je hoditi po cesti. Pobočja so
bila strma. Bil je poletni dan; sonce je močno sijalo. Ni drevesa v bližini.
Komaj je dihal; bilo je tako vroče. Sedel je ob cesti, da bi dihal. Umiral je od
vročine!
Nenadoma je zapihal hladen vetrič, ki mu je obšel čelo kot hladna roka. Nato
se spomni: Hladen vetrič na vroč dan – to je rekla! Ampak to ni bilo tako
slabo! To je bilo dobro! Je sploh lahko bolje? Obrnil se je in šel po dolgi poti
nazaj do svoje žene in domov.

Zadnje, kar sem slišala od njiju, je bilo, da živita skupaj in skrbita drug za
drugega tako dobro, kot par le lahko...

Švedska

Hladen vetrič 
v vročem dnevu

 

Namen(i) Različni
vidiki

Komunikacijske
veščine



V pristanišču  ona zahodni obali Evrope moški v ponošenihh
oblačilih leži v svojem ribiškem čolnu in drema. Elegantno
oblečen turist ravno vstavlja nov barvni film v svoj
fotoaparat, da posname sliko idiličnega prizora: modro nebo,
zeleno morje z mirnimi, snežno belimi grebeni valov, črn čoln,
ribičeva rdeča kapa. 
Klik.
In še enkrat: klik.
In ker so vse dobre stvari tri klikne še tretjič.
Suh in skoraj sovražen zvok prebudi dremajočega ribiča, ki
se zaspano usede, seže po zavojčku cigaret; preden pa
najde, kar išče, mu željni turist že izmakne zavojček tik pred
nosom, cigarete ribiču ne vtakne ravno v usta, ampak v roko,
in četrti klik- tisti klik vžigalnika, zaključi vljudnost.
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Delati ali ne delati 
ALI 

Leni ribič
 

Namen Različni 
vidiki 

Motivacija &
zavedanje 

Avstrija
Heinrich Böll



Ta težko merljiv in nikoli preverljiv presežek nepremišljene
vljudnosti povzroči razdražljivo neprijetno situacijo, ki jo skuša
turist, ki govori jezik dežele, premostiti spogovorom.
» Danes boš sigurno deležen dobrega ulova.«
Ribič zmajuje z glavo.
» Rekli so mi, da je vreme ugodno.«
Ribič prikima.
»Torej ne boš šel na morje?«
Ribič zmajuje z glavo, turist pa postaja vse bolj nervozen.
Seveda ga zelo skrbi dobrobit moža v ponošenih oblačilih in ki
ga ne gane zamujena priložnost.
» Oh, ne počutiš se dobro?«
Sčasoma ribič preklopi z znakovnega jezika na dejansko
izgovorjene besede. "Počutim sem čudovito," pravi. "Nikoli se
nisem počutil bolje."
Vstane, dobro se raztegne, kot bi želel pokazati atletsko obliko
svojega telesa. "Dobro se počutim."
Obrazna mimika turista postaja vedno bolj nesrečna; ne more
več potlačiti vprašanja, ki mu tako rekoč grozi, da mu bo
razbilo srce: "Zakaj pa potem ne greš morje?"
Odgovor je prišel hitro in kratko: "Ker sem zjutraj že odšel na
morje."
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» Si imel dober ulov?”
“ Moj ulov je bil tako dober, da mi ni bilo treba še drugič v
morje. V košarici sem imel štiri jastoge, ujel skoraj dva ducata
skuš …«
Ribič, ki se je končno prebudil, se zdaj otopli, in turista
pomirjujoče tleskne po rami. Zaskrbljeni obraz slednjega se
mu zdi izraz neprimerne, a ganljive tesnobe.
“Dovolj imam celo za jutri in za pojutršnjem.” Reče, da bi
olajšal dušo tujca
 “Želiš cigareto?”
“Da, prosim.”
Cigareta v ustih- peti klik!
Neznanec zmajuje z glavo, se usede na rob čolna in odloži
kamero, saj zdaj potrebuje obe roki, da poudari svoj govor.
“ Nočem se vmešavati v vaše osebne zadeve,« pravi, »toda
predstavljajte si, da danes odplujete drugič, tretjič ali morda
celo četrtič in ulovite tri, štiri, pet, morda celo deset ducatov
skuš. Samo predstavljajte si to!«
Ribič zagodrnja:
“ Izplujete,« nadaljuje turist, »ne samo danes, ampak jutri in
pojutrišnjem.Vsak dan, ko je ugoden, dvakrat, trikrat ali morda
štirikrat – veste, kaj bi se zgodilo?«
Ribič zmajuje z glavo.
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“ Najpozneje čez eno leto bi lahko kupili motor, čez dve leti
drugi čoln, čez tri ali štiri leta bi morda imeli majhno ribiško
ladjo. Z dvema čolnoma ali vlečno mrežo bi seveda ulovili
veliko več – nekega dne bi imeli dve vlečni mreži, bi …,«
navdušenje ga za nekaj trenutkov pusti brez besed, 
»Zgradili bi majhno hladilnico, morda prekajevalnico, kmalu
zatem tovarno za mariniranje, leteli bi naokoli z lastnim
helikopterjem, lovili ribe in po radiu dajeli ukaze svojim
plovilom z vlečno mrežo. Lahko bi kupili ribiške pravice za
lososa, odprli ribjo restavracijo, izvažali jastoga neposredno v
Pariz brez posrednika – in potem …,« še enkrat pusti
neznanca brez besed njegovo navdušenja. Zmajuje z glavo, v
globini srca žalosten in skoraj brez počitniških užitkov, gleda v
vodo, ki se mirno vali v pristanišče, v kateri skačejo neujete
ribe.“
»In potem…« pravi, a ga navdušenje spet pusti brez besed.
Ribič ga udari po hrbtu, kot bi udaril otroka, ki se duši ob
hrani. "Kaj potem?" vpraša polglasno.
“ Potem,« reče tujec s tihim navdušenjem, »takrat se lahko
sprostiš tukaj v pristanišču z mirnimi mislimi, zadremaš na
soncu – in gledaš čudovito morje.«
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»Ampak to je tisto, kar zdaj počnem,« pravi ribič, »Tu v
pristanišču se sproščam z mirnimi mislimi in dremam; zmotil
me je samo klikajoči zvok tvoje kamere.«

Pravzaprav se je turist, tako povedano, zamislil in odšel, saj je
prej mislil, da dela zato, da mu nekega dne ne bo treba več
delati; in v njem ni ostalo niti sledu usmiljenja do ribiča v
ponošenih oblačilih. 

Le malo zavisti.
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Nekoč je  neki čevljar brez lastne krivde tako obubožal, da
mu je ostalo le še usnje za en par čevljev. Zato je zvečer
izrezal čevlje, ki jih je želel začeti izdelovati naslednje jutro.
Ker je imel mirno vest, se je mirno ulegel v svojo posteljo in
zaspal. Zjutraj, ko je ravno nameraval sesti k delu, sta oba
čevlja stala povsem dokončana na njegovi mizi. Bil je osupel
in ni vedel, kaj naj reče. Čevlja je vzel v roke, da bi ju pobliže
pogledal in videl, da sta bila tako skrbno izdelana, da v njiju
ni bilo niti enega slabega šiva – kot da sta mišljena kot
mojstrovina. Kmalu zatem je prišel kupec, ker so mu bili čevlji
tako všeč je zanje plačal več, kot je bilo običajno.
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Škrati
 

Purpose(s) Obdelava 
znanja

Božična
zgodba

Nemčija
 Bratje Grimm



S tem denarjem je čevljar lahko kupil usnje za dva para čevljev.
Ponoči ju je izrezal in naslednje jutro se je z novim pogumom
lotil dela, vendar mu tega ponovno ni bilo treba storiti, saj sta
bila, ko je vstal, že izdelana. Tudi kupcev mu ni manjkalo, ti so
mu dali dovolj denarja, da je lahko kupil usnje za štiri pare
čevljev. Tudi naslednje jutro je ugotovil, da so štirje pari
izdelani; in tako se je dogajalo neprestano, kar je zvečer
izrezal, je bilo do jutra končano, tako da je kmalu spet dobil
pošteno neodvisnost in končno postal premožen človek. 

Nekega večera, nedolgo pred božičem, ko je mož rezal, je pred
spanjem rekel svoji ženi: "Kaj pa misliš, če bi nocoj ostala
pokonci, da bi videla, kdo je tisti, ki nama je ponudil to
pomoč?" Ženi je bila ideja všeč, prižgala je svečo, nato pa sta
se skrila v kotu sobe za oblačili, ki so zgoraj visela ter
opazovala. Ko je bila polnoč, sta prišla dva majhna, lepa in
gola možička, se usedla k čevljarjevi mizi, vzela vso že
razrezano usnje in začela tako spretno in hitro šivati ter tolči s
svojimi majhnimi prsti, da čevljar od začudenja ni mogel
odvrniti pogleda. Nista se ustavila, dokler ni bilo vse narejeno
in končano stalo na mizi, nato pa sta hitro odhitela stran.
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Naslednje jutro je ženska rekla: "Mala možička sta naju
obogatila in res morava pokazati, da sva jima za to hvaležna.
Tako tekata naokoli, nimata ničesar na sebi in morata biti
premražena. Povedala ti bom, kaj bom storila: Naredila jima
bom majhne srajce, plaščke, telovnike in hlače, obema bom
spletla po par nogavic, ti pa jima boš naredila dva para
čevljev." Moški je rekel: "Z veseljem bom to storil." Nekega
večera, ko je bilo vse pripravljeno, sta svoja darila položila na
mizo namesto izrezanega usnja in se nato skrila, da bi videla,
kako se bosta možička odzvala. Opolnoči sta prihitela in se
hotela takoj lotiti dela, ker pa nista našla izrezanega usnja,
temveč le lepe male oblekice, sta bila najprej začudena, nato
pa sta pokazala silno veselje. Z največjo hitrostjo sta se
oblekla, si nadela lepa oblačila in zapela.
"Zdaj sva fanta, ki lepo izgledata, zakaj bi morala biti še
čevljarja?" 

Nato sta plesala, skakala in preskakovala stole ter klopi.
Nazadnje sta zaplesala pred vrati. Od takrat naprej nista več
prihajala, toda dokler je čevljar živel, mu je šlo vse dobro in vsi
njegovi podvigi so se uspešno razvijali.
In vsi so živeli srečno do konca svojih dni.



Ali v temnih zimskih nočeh, eše posebej pred božičem, ko
slišite, kako veter in grmenje divjata po gorah in gozdovih,
veste, kdo je na poti? 

To je božična čarovnica, ki nosi veliko imen, za zdaj jo bomo
imenovali gospa Perchta. Ima kljunat, železen nos in je vsa
oblečena v cunje z majhnimi koščki ogledal in zvončki.
Legenda pravi, da v mrzlih in temnih zimskih nočeh leti po
zraku, obkrožena z vojsko izgubljenih duš, vključno s
Perchtenovi, vojsko njenih služabnikov. To se imenuje divji
lov. Perhtenovi so pokriti s krznom in okoli bokov nosijo
velike zvonce. 
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božični čarovnici
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znanja

Božična
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Austrija
 



Kljub njihovemu zlobnemu videzu pravijo, da gospa Perchta in
njena vojska prinašajo srečo. S svojimi rogatimi maskami
plašijo demone in zlobna bitja, topotajo po tleh ter z zvonci in
kriki preganjajo zimske demone in prebujajo ter pozdravljajo
pomlad. 

Ko se bliža božič, se pazite na gospo Perchto in njeno vojsko.
Morda jih boste zagledali. A vseeno se jim raje ne približujte
preveč, sicer vas lahko prebodejo z njihovimi rogovi, kljunčki in
zobmi.
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IV preteklosti  aso vsa drevesa v gozdu ob bližajoči se zimi
obdržala liste. Danes je v tem obdobju zelena le jelka. Ali
veste, zakaj? 

V božičnem času majhna ptica ni mogla odleteti v toplejše
dežele, ker si je zlomila krilo. Kako bi lahko zdržala kruto
zimo? 

Tresoča se od mraza, se je zatekla v listje velikega hrasta.
Hrast je ni hotel sprejeti: "Pojdi stran, saj boš pojedla vse
moje želode," je rekel.

Kljub sneženju je zapustila veliko drevo in se zateče v veje
košate bukve. "Ne ostani tam, saj boš pojedla ves moj žir," je
rekla.
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Prestrašena ptička je pobegnila in se skrila v brezo, ki ga je
takoj pregnala: "Ne želim te, umazala boš moje veje."

Ptička, ki so jo pregnala vsa drevesa, se uleže v sneg in umre.
Nenadoma nekaj korakov stran zagleda jelko, ki jo vabi k sebi.
S krili, ki jih je zmrznil mraz, se privleče do drevesa. "Tu boš na
varnem, zaščitila te bom," reče jelka. 

Na božični večer je po gozdu pihal strašen veter. Vsa drevesa
so zaradi sile vetra izgubila listje. Samo jelka je ohranila svoje
iglice, ker je sprejela bolno ptičko.
Zato je jelka danes velikodušno in zaščitniško božično drevo,
okoli katere se zbiramo.

P A G E  0 2



Mlada ženska, ki se je borila z življenjem, je šla k svoji
materi in ji povedala, kako bedno in težko je bilo njeno
življenje. Bila je utrujena od boja in spopadanja s svojimi
težavami in je želela odnehati.

Njena mati je mlado damo brez besed odpeljala v kuhinjo. Z
vodo je napolnila tri lonce. V prvi lonec je dala korenje, v
drugega jajca, v zadnjega pa nekaj mletih kavnih zrn.

Pustila jih je vreti, ne da bi hčerki rekla besedo. Hči se je
spraševala, kaj njena mati poskuša narediti, medtem ko se
ona pritožuje nad svojim življenjem. Čez nekaj časa je mati
zmanjšala gorilnik, izločila korenje in jajca ter jih položila v
skledo. Nato je kavo nalila v skodelico. Obrnila se je k hčerki
in jo vprašala: "Draga, povej mi, kaj vidiš?". 

Neznan
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Jajca, korenje 
in kavna zrna
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močenje

Motivacija &
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"Korenček, jajce in kavo," je odgovorila hči.
Poglej bližje in potipaj korenje," je rekla mati. Hči je opazila, da
je mehko. Mati jo je nato prosila, naj vzame jajce in ga razbije.
Notranjost jajca je bila trdo kuhana. Nazadnje jo je prosila, naj
srkne kavo. Njegova bogata aroma ji je privabila nasmeh na
obraz.
Hči je nato vprašala: "Kaj to pomeni, mama?"

Vse tri stvari; korenček, jajce in kava so šli skozi isto situacijo,
vrelo vodo. Vendar se je vsak odzval drugače. Korenček je bil
močan, trd in neizprosen. Vendar se je po kuhanju v vreli vodi
zmehčal in postalo mehak. Jajce je bilo krhko s tanko zunanjo
lupino in tekočo notranjostjo. Toda po tem, ko je bil v vreli
vodi, je utrdil svojo notranjost. Mleta kavna zrna so bila
edinstvena, saj so prišla v vrelo vodo, spremenila vodo in dala
svojo neverjetno aromo.

Kakšna si ti?” je mati vprašala hči. “Kako se ti odzoveš na
težke situacije? Ste korenček, jajce ali kavno zrno? "
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Ste korenje, ki se sprva zdi močno, a se v stiski zmehča in
izgubi moč?

Ali si jajce, ki se začne z mehkim srcem, vendar otrdi zaradi
vročine? Si bili mehkega duha, a se v boju s težavami utrdiš?
Je težava utrdila tvoj svobodni duh?

Ali pa si kot kavna zrna? Zrno, ki spremeni vročo vodo, stisko,
v aromatično pijačo. Če si kot kavna zrna, ko so stvari
najslabše, se boš izboljšala in spremenila situacijo okoli sebe.

Vir/Link: 
https://alltimeshortstories.com/motivational-egg-carrot-coffee-beans/

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop
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