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Višje! Hitreje! Močneje! Bravooo! Skupaj zmoremo. Skupaj smo močnejši!
Ooo, ste tukaj, moji ljubi prijatelji? 

Vesel sem vaše družbe. 
 

Povejte mi, ali kaj spremljate olimpijske igre. 
Noro, mar ne? Kako zelo uspešni so naši športniki, kako premikajo meje in kakšne

rezultate dosegajo! Ko jih gledam in navijam, bi najraje tudi sam nataknil drsalke ali pa
smuči ali pa … ali pa bi sedel v bob ali na sanke … Uuu, kako rad bi bil del hokejske ekipe,

ki drsa po ledu in spretno vodi hokejski plošček naravnost v gol. 
 

Kaj pravite? Da bi tudi vi tekmovali? 
Kajneda bi. To je super. A veste, zakaj je šport tako super? Zato, ker nas spodbuja, da
naredimo nekaj zase, za svoje zdravje, za dobro počutje in kondicijo. To se mi zdi zelo

pomembno, celo pomembnejše od tega, da tekmujemo in zmagujemo. 
Ja, saj vem. Zmagovati je res zabavno in vsak bi bil rad na svojem področju na najvišji

stopnički. Vsak bi rad prejel zlato medaljo za svoje dosežke in pisan šopek in velik aplavz
in veselje vseh, ki zanj navijajo. 

 
Pa ti veš, da si tudi ti lahko zmagovalec? 

Ja, prav ti. Vsak tvoj dan je čisto posebna tekma, na kateri se poteguješ za prvo mesto.
Začudeno me gledaš, prijatelj, a mislim čisto resno. Vsak dan je priložnost da nekje

napreduješ. 
 

Morda v prijaznosti, morda v potrpežljivosti. Morda v tem, da z veseljem deliš svoje
igrače z bratcem in sestrico. Mogoče lahko danes tekmuješ sam s seboj v skokih z mesta

ali pa se potrudiš naučiti se čisto nove plesne korake. Morda pa lahko tekmuješ tudi v
tem, da se naučiš čim več veselih, spoštljivih, radostnih in navdušenih besed. Tam lahko

zmagaš še danes!
 

Aha, pa ne pozabi še naprej navijati 
za naše športnike. 

Kdo ve, mogoče pa bomo nekoč vsi mi 
navijali prav zate. 
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