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KuKuruc: Joj, veš kakšna ušesa 
imam.

curuKuK: Kakšna vendar? Meni se 
zdijo takšna kot vedno.

KuKuruc: Ne razumeš, poslušaj! 
Ves čas mi govoriš in pripove-
duješ, me prepričuješ, mi 
pojasnjuješ in zdi se, da 
še ne boš odnehal. Pa 
niti ne vem točno, o 
čem mi sploh govoriš. 
A ne bi svoje poplave 
besed presodil skozi 
tri Sokratova sita?

curuKuK: Kakšna 
sita. A se hočeš igrati 
v peskovniku? 

KuKuruc: Saj ne mi-
slim na sipanje pe-
ska. Poslušaj nasle-
dnjo zgodbo:

Nekega dne, ko je Sokrat stopal po 
atenskih ulicah, je k njemu prihitel 
razburjen moški z besedami: 

»Sokrat, poslušaj! Nekaj ti moram 
povedati o tvojem prijatelju, ki je ...«

»Počakaj!« mu je mirno odgovoril 
Sokrat.

»Najprej preveri, ali si to, kar mi 
hočeš povedati, presodil skozi tri 
sita.«

»Kakšna tri sita?« ga je vprašal 
moški. 

»Prvo sito je sito resnice. Ali je to, 
kar mi hočeš povedati, res?« je hotel 
izvedeti Sokrat. 

»Ne, ne vem. Le slišal sem, kako se 
je govorilo.«

»A si upošteval dru-
go sito? Ali je to, kar 

mi hočeš povedati, 
dobro?«

»Ne, ni. Prav-
zaprav ravno na-
sprotno.« je priznal 

moški.
»Potem pa ostane 

le še tretje sito, s kate-
rim lahko preveriš, ali 

je sploh potrebno, da mi 
govoriš o tem, kar si sli-

šal.«
»Potrebno? Verjetno ne!«

»Torej,« je rekel Sokrat, »če 
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to, kar mi hočeš povedati, ni ne res ne 
dobro ne potrebno, s tem ne obreme-
njuj ne mene ne sebe.«

curuKuK: Ojoj! To je pa strogo navo-
dilo. Če bom vse upošteval, ne bom 
imel več kaj veliko govoriti.

KuKuruc: No, saj ni tako hudo. Se 
boš že spomnil česa resničnega, do-
brega in potrebnega.

curuKuK: Že vem! Ravnokar mi je 
prišlo na misel. Lačen sem in bi 
jedel zrezek. To je potreba, ki je res 
dobra. 

Grški filozof Sokrat se je rodil 469 pred 

našim štetjem blizu Aten. Oče Sofronisk 

je bil po poklicu kipar, mati Fajnareta 

babica. Sokrat je imel tri otroke, njegova 

žena Ksantipa pa je menda bila jezikava 

in hudobna. Ko je opustil poklic kiparja, 

je bila agora kraj, kjer se je najpogosteje 

zadrževal. Z metodičnim spraševanjem 

in argumentacijo je prebivalce Aten 

hotel izzvati, da na razna vprašanja 

iščejo odgovore in se tako dokopljejo do 

spoznanja neke resnice. Leta 399 pred 

našim štetjem je atenska porota 70-let-

nega Sokrata po krivični obtožbi brez-

boštva in kvarjenja mladine obsodila na 

smrt. Med pogovorom s svojimi učenci 

je zaužil strup rastline trobelike in umrl. 

(prim. Sokratov pojmovnik, Ljubljana: 

Založba Aristej, 2011)

 ➜ Reši rebus: pravi, da naj naše besede 
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