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Seveda je bil nogomet tudi za nas 
mlade iz šestdese$h in sedemdese$h 
le$h prejšnjega stoletja šport, s kate-
rim smo se radi ukvarjali. Pa je bilo ta-
krat vendarle malenkostno drugače, 
kot si to predstavljajo danes. Skoraj v 
vsaki vasi in pred vsako šolo imamo 
lepo nogometno igrišče z golom in 
trato, da je na njej veselje igra$. Na 
gori pa smo morali bi$ zelo iznajdljivi, 
da smo si ustvarili nogometno igrišče.  
Dobro se še spominjam nedeljskega 
popoldneva, ko nas je obiskal starejši 
fant z gorske kme$je. Sicer je bil maj-
hen, a zelo mišičast in hiter. Za nogo-
met pa ni imel nobenega občutka. 
Kot gol smo postavili kar dve leskovi 
palici in naši nogometni čevlji so bile 
bose noge. Pravil tudi nismo upošte-
vali, pomembno je bilo le to, da smo 
spravili žogo v gol. 
Žogo smo pa že imeli usnjeno, na kar 
smo bili zelo ponosni. Sicer je bila 

malo jajčasta, služila pa je vendarle 
svojemu namenu. Najhujše pa je bilo, 
da je bila naša trata nepokošen travnik 
z visoko travo. Igranje je bilo zelo 
utrudljivo, ker si z vsakim udarcem 
žoge steptal tudi dos$ trave. Našega 
prijatelja pa to sploh ni mo$lo, s polno 
paro je tekal gor in dol, teptal travo in 
le redko prišel do žoge. Tis$, ki smo bili 
v nogometu že bolj spretni, smo mu 
namreč vsakič, ko je pridirjal, v zad-
njem hipu odmaknili žogo. Tako je 
tekel v prazno in se nato znova zaleta-
val pro$ nam. Smejali smo se in se na 
moč zabavali v igri. Fant pa je neu-
trudno lovil žogo, dokler travnik ni bil 
popolnoma poteptan. Pri tem smo po-
zabili, da daje travnik krmo za živino in 
da smo z igranjem nogometa napravili 
precej škode. 
To pa smo spoznali šele tedaj, ko nas 
je stara ma$, muma, pošteno okre-
gala.   

Spomini na gorski nogomet




