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KuKuruc: Kod hodiš? Zamudil si vi�
šek dneva. Saj veš, da vsak dan ob 
enajstih igrava šah.

curuKuK: Imel sem sila važne 
opravke. Bil sem pri svetovanju na 
banki. Končno vem, da bom srečen. 

KuKuruc: Kako to? Ali sedaj nisi sre�
čen?

curuKuK: Sem. A potem bom še 
srečnejši.

KuKuruc: Kdaj potem?
curuKuK: Ja, malo bo treba pljuniti 

v roke, pridno delati in potrpeti in 
potem, čez nekaj časa, bom uspel.

KuKuruc: Ko tako pripoveduješ, mi 
je prišla na misel zgodba, ki sem jo 
pred nedavnim slišal.

curuKuK: A je dobra?  
Povej!

Neki bančnik je v majhni mehiški vasi 
stal na pomolu in opazoval ribiški čoln, 
natovorjen z lepimi tunami. Bančnik je 
čestital ribiču in ga vprašal, kako dolgo 
je potreboval, da je ujel ribe. 

»Le nekaj ur,« mu je odgovoril ribič. 
»Zakaj niste ostali na morju dalj časa, 

saj bi lahko ulovili precej več rib?« ga je 
dalje spraševal bančnik. 
 Pa mu je pojasnil ribič: »Dovolj 
imam, da naslednje dni nahranim svo-
jo družino.« 
 »In kaj počnete preostali čas dne-
va?« še kar ni odnehal bančnik. 
 »Zjutraj se naspim, malo ribarim, se 
igram s svojimi otroki, po kosilu sledi 
siesta, ki jo uživam z ženo, nato se spre-
hodim po vasi, popijem kozarec vina in 
s prijatelji igram kitaro. Imam izpolnje-
no življenje.«
 Bančnik se je nasmehnil in rekel: 
»Sem absolvent univerze Harvard, 
lahko bi vam malo pomagal.  Več časa 
se morate posvetiti ribarjenju in si od 

izkupička kupiti večji čoln. 
Zaslužek bo višji in 

lahko si nabavite 
več čolnov, dokler 

ne boste ime-
li svoje flote. 
Namesto da 
ribe prodajate 
posameznim 

trgovcem, jih 
dostavljajte ne-
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posredno tovarni in si v teku časa zgra-
dite svojo. Tako boste sami nadzoro-
vali proizvodnjo, izdelavo in prodajo. 
Zapustite lahko to ribiško vas in se na-
selite v Los Angelesu ali morda celo v 
New Yorku, od koder boste vodili vaše 
uspešno podjetje. 
 Pa je vprašal ribič: »Kako dolgo bo 
vse to trajalo?«
 »Tako nekako petnajst do dvajset 
let,« mu je odvrnil bančnik.
 »In kaj potem?« je zanimalo ribiča.
 »Potem pride najbolje. Ko je čas zrel, 
greste na borzo, prodate vaše deleže 
podjetja in obogatite. Zaslužite lahko 
milijone.«
 »Milijone? In kaj potem?« je bil ra-
doveden ribič.
 Ni vam več treba delati. Lahko se 
preselite v majhno ribiško vas na obali, 
zjutraj dolgo spite, se malo ukvarjate 
z ribolovom, se igrate s svojimi otroki, 
uživate siesto z ženo, se sprehodite po 
vasi, tam popijete kozarec vina in s pri-
jatelji igrate kitaro.*

curuKuK: Ta zgodba … ta je prav ču�
dna.

KuKuruc: Ja, zmeraj, ko jo slišim, se 
ponovno zavem, kako dragocen je 
čas, ki ga imam na razpolago. Zato 
si dobro premislim, kako in s kom 
preživljam svoje dneve. 

curuKuK: Zdaj pa je res že čas.
KuKuruc: Čas za kaj?
curuKuK: Ja, čas za šah vendar.  Ne�

skončno uživam, ko igrava šah.

Kje je stal bančnik in opazoval  
ribiški čoln?  ◻◻ ◻◻◻◻◻◻ 

S kom ribič uživa siesto?   
◻ ◻◻◻◻
S kom igra kitaro?  
◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻
Absolvent katere univerze je bančnik? 
◻◻◻◻◻◻◻
Kaj vse bi lahko ribič nadzoroval sam? 
◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻  
◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻
V katerih mestih ZDA bi se lahko naselil ri-
bič? ◻ ◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻ 
◻◻◻ ◻◻◻◻◻
Koliko let bi trajalo, da bi ribič zaslužil mili-
jone? ◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻ 
◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻
Kako in s kom preživljaš svoj čas. 

Kaj ti je važno in te veseli? 

Izrazi svoja razmišljanja. 

Sošolcem / sošolkam opiši svoje sanje, 
želje in cilje.

*) Spisano po: Laodzi (kitajski filozof)


