
Najlepše tekaško prvenstvo  

 

Bilo je zgodaj zjutraj. Tekači so se gnetli na startu in čakali na pok startne 

pištole. Ta minuta se je vlekla in vlekla kot, da ji ne bi bilo kraja. Potem pa 

se je končno zaslišal pok. Tekači so se pognali in tek se je začel. Šlo je za 

pomemben naslov, za naslov evropskega prvaka. 

Ko so tekli kakšnih deset minut, je tekača po imenu Peter zabolelo v gležnju. 

Poskušal je teči naprej, a ni šlo. Usedel se je na skalo in počil. Razmišljal  je, 

kaj naj stori. Nenadoma se je ob njem pojavila bela deklica. “Kaj pa počneš 

tukaj?” ga je vprašala. “Ah, kaj bi ti pravil, ko mi ne moreš pomagati,” ji je 

odvrnil Peter. “Povej mi. Pomagala ti bom, obljubim.” “Pa naj ti bo. Ti bom 

razložil. Veš, danes je evropsko prvenstvo v teku na Veliko planino. Tudi sam 

sem se ga udeležil, ampak po nekaj minutah teka me je močno zabolelo v 

gležnju. Poskušal sem teči naprej, a ni šlo. Usedel sem se na skalo in 

razmišljal, kaj naj ukrenem. No, potem si prišla ti. Kaj se je dogajalo potem, 

pa že veš. No, to je vsa zgodba,” ji je povedal  “No, ne obupuj. Kakor sem 

rekla, pomagala ti bom. Še prej pa ti bom povedala, zakaj te je zabolelo v 

gležnju,” je rekla. “Zakaj, zakaj?” je bil radoveden tekač. “Veš, tu, na Veliki 

planini, kakor ji pravite, poleg nas, belih deklic, živijo tudi divji možje s svojimi 

ženami. So veliki in močni ter so po vsem telesu poraščeni z dlakami. Radi 

nagajajo ljudem, in sicer tako, da vanje mečejo majhne kamenčke, ki pa so 

zastrupljeni. Zaradi tega te boli in ne moreš nadaljevati. Jaz pa ti bom 

pomagala. Glej, tu imaš posebno rastlino. Odtrgaj list in z njim podrgni po 

svojem gležnju, to ti bo pomagalo in bolečina bo izginila,” je povedala bela 

deklica. Peter se ji je zahvalil, podrgnil list ob svoj gleženj in nadaljeval s 

tekom.  

Tekel je po planini, mimo pastirskih stanov. Prešinilo ga je, kako lepa je 

njegova domovina in vesel je bil, da se evropsko prvenstvo odvija prav tukaj. 

Zdaj bodo tekači iz drugih držav lahko spoznali lepote te dežele, ki je njegov 

dom. Bil je vesel in to mu je dalo novih moči. Tekel je mimo jame Velike 

vetrnice, na obzorju je že videl tekače. Dohitel jih je in počasi prehiteval 

enega za drugim. Približal se je vodilni četverici in jo v hitrem tempu 

zasledoval kot volk bežeči plen. Preteči so morali le še dobrih dvesto metrov. 

Peter je počasi prehitel prve štiri tekače. Bil je vodilni tekač. Med tekom je 

videl svojo prijateljico belo deklico in divje može, s svojimi ženami. Ob 



pogledu nanje se je kar zgrozil. Bili so res strašljivi. Peter se je pognal in 

tekel na vse ali nič. Le še deset metrov in postal bo evropski prvak. Zagnal 

se je in prvi prečkal ciljno črto. Postal je evropski prvak. Uspel mu je največji 

dosežek v njegovi karieri.  

Ko je stal na odru za zmagovalce in poslušal slovensko himno je bil ponosen 

nase. Hvaležen je bil beli deklici, ki mu je pomagala. Brez njene pomoči mu 

nikoli ne bi uspelo. Prevzela so ga čustva. Ponosen je bil na svoj dom, na 

svoj uspeh, ki se je zgodil prav tu, na Veliki planini, kamor je vedno rad 

zahajal.  
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