
KLJUČ DO SREČE 

 

Preberi zgodbo in odgovori na vprašanja!  

 

 

Legenda pripoveduje, da se je, še preden je obstajalo človeštvo, zbralo več škratov, da bi 

ušpičili potegavščino.  

Eden od njih je dejal: »Vsak čas bodo ustvarili ljudi. Ni pravično, da bi bili obdarjeni s toliko 

vrlinami in možnostmi. Morali bi narediti nekaj, da bi jim bilo teže. Napolnimo jih s pregrehami 

in pomanjkljivostmi; to jih bo uničilo.« 

Najstarejši škrat je rekel: »Predvideno je, da bodo tudi polni napak in dvoličnosti, ampak 

zaradi tega bodo samo še bolj popolni. Mislim, da bi jim morali nekaj izmakniti, nekaj takega, 

zaradi česar bo zanje vsak dan izziv.« 

»Kako zabavno!« so rekli vsi. 

Ampak mlad in zvit škrat je iz kota navrgel: »Morali bi jim vzeti nekaj, kar jim veliko pomeni … 

ampak kaj?« 

Po dolgem tuhtanju je stari škrat vzkliknil: »Že vem! Vzeli jim bomo ključ do sreče.« 

»Čudovito … fantastično … krasna ideja!« so vzklikali škratje in zaplesali okoli kotla.  

Stari škrat je nadaljeval: »Težava bo, kam ga skriti, da ga ne bodo mogli več najti.« 

Prvi je spet povzel besedo: »Skrili ga bomo na vrh najvišje gore na svetu.« 

Nakar je nekdo drug nemudoma pripomnil: »Ne, spomni se, da so močni in žilavi, zlahka se 

bo nekoč nekdo povzpel gor in našel ključ, in če ga najde eden, bodo zlahka splezali tja vsi 

in izziva bo konec.« 

Tretji škrat je predlagal: »Potem pa ga skrijmo na dno morja.« 

Še četrti si je vzel besedo in ugovarjal: »Ne, spomni se, kako so radovedni; nekoč si bodo 

zgradili stroj, s katerim se bodo lahko spustili tja in potem ga bodo brez težav našli.« 

Pa je rekel tretji: »Skrijmo ga na kakšen od Zemlje oddaljen planet.« 

Na kar so drugi menili: »Ne, spomni se njihove pameti; nekega dne bodo zgradili ladjo, na 

kateri bodo lahko odpotovali na druge planete, in takrat ga bodo odkrili.« 



Stari škrat, ki je ves ta čas molčal in pozorno poslušal predloge drugih, je sredi njih vstal in 

rekel: »Mislim, da vem, kam naj ga damo, da ga zares ne bodo odkrili. Skriti ga moramo tja, 

kjer ga nikoli ne bodo iskali.« 

Vsi so se osupli obrnili in v en glas vprašali: »Kam?« 

Škrat je odgovoril: »Skrili ga bomo nikamor drugam, kakor vanje … čisto blizu srca …« 

Smeh in ploskanje se kar nista hotela poleči. Vsi škratje so se hehetali: »Ha … Ha … Ha …! 

Do konca zaposleni bodo s tem, da ga bodo obupano iskali zunaj, in ne bodo imeli pojma, da 

ga imajo vseskozi pri sebi.« 

Mladi pa je skeptično ugovarjal: »Ljudje si želijo biti srečni, prej ali slej bo kdo dovolj moder, 

da bo odkril, kje je ključ, in potem bo povedal vsem.« 

»Že mogoče,« je odvrnil škratji starosta, »ampak ljudje so po naravi tudi nezaupljivi do 

preprostih stvari. Če se tak človek res rodi in razkrije, da skrivnost tiči v notranjosti vsakega 

posameznika …, mu nihče ne bo verjel.«  

(Jorge Bucay: Pot sreče. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017, str. 175–177).  

 

Najti smisel svojega življenja pomeni najti ključ do sreče. 

 

Odgovori na naslednja vprašanja: 

1. Kam so škratje skrili ključ do sreče?  

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Ali je ta ključ težko najti?  …………………………………. 

 

3. Če najdemo smisel svojega življenja, najdemo ključ do svoje sreče. Kaj je smisel 

tvojega življenja? Kaj ti je v življenju pomembno? Katere cilje želiš doseči? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Kako se počutiš, če uresničuješ svoje cilje? ………………………. 

 

Če uresničuješ svoje cilje, si na pravi poti! 

 

Pripravila: Vilma Vrtačnik Merčun 


