
TEKMOVANJE 

Živijo, jaz sem Vid. Sem klekljar v OŠ Žiri. Danes vam bom povedal zgodbo, kako 

sem šel na klekljarsko olimpijado. 

Bil je lep sončen dan, jaz pa sem kot po navadi sedel za svojim punkeljnom in vrtel 

med svojimi prsti lepe, nove klekeljne. Takrat je v sobo vstopila moja mati in mi 

rekla, da je izvedela, da bo v Monaku olimpijada v klekljanju. Tekmovalci se bodo 

pomerili, kdo v določenem času nakleklja daljšo čipko. Jaz sem se takoj razveselil 

novice in poklical mentorico čipkarske šole. Ona pa je rekla, da lahko grem, a je 

možnosti za kakršenkoli uspeh zelo malo. Jaz se tega podatka niti približno nisem 

ustrašil. Še bolj zagnano sem se lotil dela in sem doma cele dneve in noči presedel 

za punkeljnom in vadil vse tehnike klekljanja, dokler nisem omagal in zaspal. Tako 

sem klekljal in klekljal, a tekmovanje se je zmeraj hitreje bližalo. Dan pred 

tekmovanjem sem šel do mentorice in ji pokazal, kaj vse sem se naučil. Ko je 

videla, s kakšno hitrostjo skačejo klekeljni me mojimi prsti, je obstala in mi 

ponosno vzklikala: »Bravo, bravo!« Rekla mi je tudi, da če le ne bo prišlo kaj vmes, 

bom zmagal. In tako sem ves vesel naslednji dan prispel v Monako. Bil sem 

prepričan, da bom zmagal. Tekmovanje se je začelo točno ob treh popoldne. 

Najprej so nam razložili pravila, nato pa smo začeli klekljati. Imeli smo eno uro. Vse 

mi je šlo gladko, dokler nisem v triinštirideseti minuti pomešal klekeljne in vse se 

mi je podrlo. Vrgel sem punkelj ob tla in jezno odšel iz sobe. Še nikoli v življenju 

nisem bil tako razočaran. Ko me je mentorica zagledala, je takoj vedela, za kaj se 

gre. 

Naslednji dan, ko sem prišel domov, sem mislilo da se mi je ves svet podrl. Tako 

sem ugotovil, da od življenja ne smem pričakovati veliko in bo veliko bolje, da se 

malo umirim in živim življenje bolj umirjeno. 
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