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За сву децу која се труде
и за све оне који их на то подстичу
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Тата, зашто ја не могу да играм фудбал?“
Џејк је замишљао себе како 

јури по терену, супербрз и 
неухватљив за друге играче. 
Пуцао би у гол као из топа.

Тата је био изненађен. „Нисам 
знао да то желиш!“, рекао је. 

„Џон ће играти“, казао је Џејк. „Прошле 
године играли су и неки други клинци из 

„
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школе. Бенџи је дао милион голова, а и сви 
кажу да је страшно забавно.“

„Наравно да можеш да играш, Џејк“, 
одговори му тата. „Али прво морамо да 
купимо копачке!“

У суботу ујутру тата је одвео Џејка у 
куповину. Прво су отишли у књижару, где 
му је тата купио књигу Фудбалски савети 
за јуниоре. Џејку су се много допале слике. 
Сви играчи носили су сјајне дресове и 
копачке дречавих боја.

„Да ли можемо да купимо овакве 
копачке?“ 
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„Видећемо“, одговорио је тата.
У продавници спортске опреме гомиле 

кутија уздизале су се до плафона. На 
дечјем одељењу било је црних, белих и 
сребрних копачки.

„Могу ли добити сребрне? Молим те, 
молим те, татице!“
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