


 Opozorilo! 

V kolikor ste ljubiteljica nogome-
ta: NE PREBIRAJTE BESEDI-
LA V NADALJEVANJU. Vam želi-
mo obilo veselja v naslednjem mesecu. 
Ti zapisi so namenjeni izključno 
in samo nogometnim vdovam*.  
Oziroma vsem, ki bomo v nasle-
dnjem mesecu, vede ali nevede, to 
postale.

*Nogometna vdova je izraz za vse, ki so v 
kakršnem koli osebnem odnosu s športnim (na-
jpogosteje nogometnim) navdušencem, ki v 
času športne sezone več pozornosti namenja 
poteku športa, kot svojemu partnerju ali družini. 
Nogometne vdove so običajno (vendar ne ved-
no) pripadnice ženskega spola, ki nad športom 
ne izražajo enake mere navdušenja kot njihov 
pomembni drugi.



Prihaja tisti čas v letu. Znatno bo-
lje rečeno, tisti čas vsake štiri leta, 
ko svet nekoliko iztiri. Postane 
bolj okrogel kot bi bilo to nujno 
potrebno. Nekateri temu težko 
doumljivemu fizikalnemu poja-
vu pravijo svetovno nogometno 
prvenstvo, drugi nogometna mr-
zlica, tretji nogometna blaznost. 
Četrte mu pravimo – nogometno 
vdovstvo. Med tem globalnim po-
javom namreč naši »pomembni 
drugi«, večina moških prijateljev 
in malodane celotni moški vzbrst 
družinskega drevesa razvije svoje-
vrstne simptome. 



Nenadna sprememba osebnega 
sloga. Vsakdanjo, oblikovalsko ne-
obremenjeno garderobo nadomesti-
jo nesmiselno kričeči primerki majic 
– t. i. nogometni dresi. Da, nosi jih 
tudi v javnosti.

Sprememba vedenja. Evfori-
ja, občasna neprisebnost in kom-
pulzivno-obsesivne motnje. Zadnje 
se med drugim manifestirajo kot 
kompulzivno kupovanje ter obse-
sivno zbiranje in izmenjevanje sli-
čic s podobami aktualnih nogome-
tnih reprezentantov.

Odpoved logičnega razmišljanja. 
V času poteka nogometnega prven-
stva bo nogometnemu navdušen-
cu težko dopovedati, da ga igralci, 
trenerji in sodniki na televizijskem 

 SIMPTOMI 

Da bi zaznale simptome, ne po-
trebujete diagnostičnih veščin 
sicer izmišljenega, a vseeno veš- 
čega dr. Hausa. Tipični simptomi se 
pojavijo sočasno in nenadno. Mani-
festirajo od 3 do 4 tedne ter samo-
dejno izzvenijo po ritualni predaji 
pokala zadnji prepoteni druščini. 
Inkubacijska doba že teče, med-
tem ko prebirate te vrstice.

Zamaknjen, steklen pogled, 
pretežno usmerjen v najbližji razpo-
ložljiv ekran. V kolikor se (omenjeni) 
ekran nahaja v domačem okolju, ste-
klen pogled običajno spremlja toga 
zakrčenost leve ali desne dla-
ni. Ta oklepa daljinski upravljal-
nik. Simptom lahko spremljajo ši-
roko odprta usta.



ekranu ne morejo slišati. Ne glede 
na to, kako glasno vpije nanje.

Menjava socialnih preferenc. 
V času poteka prvenstva lahko vaš 
pomembni drugi nenadno pov-
sem zamenja krog prijateljev oziro-
ma ljudi, ko so mu ljubi. Tako se 
bo na primer nekdo, za katerega je 
še včeraj trdil da je »dedec in pol«, 
spremenil v »makaronarja« ali »iz-
dajalca«. Sosed, ki ga doslej ni imel 
ravno v čislih, pa v dobrega prija-
telja. S katerim bo nepričakovano 
preživljal kakovosten čas, poln na-
klonjenosti in trepljanja po rame-
nih. Pred televizijskim sprejemni-
kom seveda. Prijateljstvo v času 
prvenstva temelji izključno na bar-
vi dresa in navijaških preferencah. 

Navedene simptome običajno spre-
mlja še popolna apatija do vsega, 
kar ni povezano z nogometom. 

Med slednjim ste se bržkone zna-
šle tudi ve, drage nogometne vdo-
ve. Naj gre za vašega partnerja, pri-
jatelje ali moško družinsko deblo, 
simptomi  so univerzalni.



pogreto pico. Primerna količina piva 
bo zmanjšala možnost morebitne za-
strupitve z hrano. 

Tretji ukrep – odvijanje varovalke 
za vtičnice, na katere so priključe-
ni televizijski in radijski sprejemni-
ki, tik pred začetkom tekme – je 
enako neuspešen. V preteklosti je naj-
večkrat povzročil vsesplošno paniko, 
čezmerno preklinjanje ter popolno ne-
razumevanje humorne komponente ta-
kšnega dejanja. 

Četrti ukrep – racionalizacija in 
tolmačenje, da je nogomet zgolj 
igra, pri kateri se dve skupini 
enajstih odraslih moških podi-
ta za isto žogo, in kot tak nikakor 
domoljubni element – se ni izka-
zal zgolj za neučinkovitega, temveč 
celo nevarnega. 

 TRIAŽA   
ali ukrepi preteklosti

Prvi ukrep – skrivanje televizij-
skega daljinskega upravljalnika 
– se je v preteklosti izkazal za neu-
spešnega. Evforični nogometni pri-
vrženec bo kavč (ne glede na težo 
in obseg) premaknil tako blizu te-
levizijskemu sprejemniku, da mu 
ročno upravljanje ne bo predsta-
vljalo ovir.

Drugi ukrep – vzbuditi zanimanje 
z zapeljivim novim videzom, odlič-
nim kosilom ali navdušenim kra-
mljanjem – se je prav tako izkazal za 
neuspešnega. V času prvenstva lah-
ko svoje zapeljivo perilo mirne duše 
pospravite na dno omare, si nade-
nete odsluženo vrečevino in za ko-
silo postrežete odmrznjeno in tretjič 



V kolikor se želite izogniti dolge-
mu, dolgočasnemu in z niti enim 
racionalnim dejstvom podprtemu 
monologu o medplanetarni raz-
sežnosti slehernega nogometnega 
srečanja, boste morale globoko po-
goltniti svoja osebna prepričanja in 
priznati, da nogomet ni samo igra! 
Verjemite, v času nogometnega pr-
venstva ima tudi tekma med kralje-
vskimi pingvini in severnimi med-
vedi odločilne konotacije. 

Drage dame, lahko bi še naštevali, 
vendar ostaja na zeleni travnati po-
vršini pribito dejstvo, da nogometnega 
prvenstva ni mogoče ustaviti. Te dni 
bo v vas zrlo praktično z vsake jetr-
ne paštete. 

Moč pa ga je obrniti sebi v prid. Ga 
preživeti. In se pri tem smejati. 



 KAKO PREŽIVETI 
NOGOMETNO PRVENSTVO
Ga vzljubiti in se pri tem (na)

zadnje smejati. 

Namig št. 1 – Nogometno prven-
stvo ne traja večno. Kar pomeni, da 
imate zgolj nekaj tednov časa, da 
uresničite naslednje namige. 

Namig št. 2* – Vzemite si čas zase. 
Preberite odlično knjigo. Ali pa (to 
rečemo brez sramu) »žensko« knji-
go. Poglejte tisti »chick flick« film, ki 
ga doslej niste utegnile. Ali mogle, 
ne da bi pri tem naletele na kopico 
neprijetnih komentarjev. Če imate 
doma en televizijski sprejemnik – iz-
vedite triažni ukrep številka 3. Tako 
boste svojega pomembnega druge-
ga brez truda pognale čez prag, na 
ogled tekme v bližnji lokal. In se-

veda sprostile prostor pred televizij-
skim ekranom.

Namig št. 3 – Penasta kopel, kaj je 
že to? Nogometno prvenstvo je sijaj-
na priložnost za kopel – neomejeno 
dolgo, neomejeno razkošno po števi-
lu mehurčkov, ne da bi pri tem po-
slušale o nesmiselnosti ali potratnosti 
tega početja. Ekologijo na stran, sve-
tovno nogometno prvenstvo je le en-
krat na vsake štiri leta. 

Namig št. 4 – Pojdite po nakupih. Pa 
naj bodo »vaša skodelica čaja«oblačila, 
vrtnarsko orodje, priljubljena kozmeti-
ka ali umetniška dela. Nakupujte do-
kler vam ne odpovedo noge, četudi 
naposled ne kupite ničesar. Pri tem 
svojega pomembnega drugega po-
prosite za njegovo bančno kartico. 
Najbolje medtem, ko napeto spre-

*Za uresničitev namiga št. 2 prilagamo 
drobno vzpodbudo.



mlja tekmo, saj jo vam bo (v skladu s 
simptomi 1, 4 in 6) izročil odsotno in 
prostovoljno. Ter se z nameravanim 
nakupom (ki mu ga prav tako ome-
nite med tekmo) bržkone celo mo-
mljaje strinjal.

Namig št. 5 – Če ste sveže zaljublje-
ni in tudi v času prvenstva nikakor 
ne morete brez svojega pomembne-
ga drugega, hkrati pa ne dovolj zalju-
bljeni, da bi nogomet spremljali sku-
paj z njim, si omislite hobi. S katerim 
se lahko nemoteno ukvarjate tudi 
medtem, ko on spremlja tekmo. Ali 
pač gospodinjsko opravilo, kot je npr. 
zlaganje perila ali preizkušanje novih 
receptov za peko.
 

Namig št. 6 – Če je govora o go-
spodinjskih pustolovščinah, je sedaj 

dober čas, da prerešetate garderob-
ne omare. Neopazno podarite rdeče-
mu križu vse tiste majice, nesmisel-
no ukrojene suknjiče ali puloverje z 
napisom Guns’n’Roses, ki se jih vaš 
pomembni drugi oklepa kot utaplja-
joči se vesla. In jih je kdove kako v 
omaro pretihotapil iz prejšnjih dese-
tletij. Doslej vas je panično zaustavil 
vsakič, ko ste pokazali najmanjšo na-
mero, da boste takšen tekstilni preži-
tek zavrgle.

Namig št. 7 – Če ste tiste vrste pun-
ca, ki se brez omahovanja loti tudi 
domačih popravil, je svetovno pr-
venstvo odlična priložnost da reci-
mo prebarvate hodnik v »tisto« mili-
tantno roza, ki ste si jo vedno želele. 
Vaš pomembni drugi vse do izteka 
prvenstva tega ne bo opazil, razen, 
če boste vedro z barvo pustile nekje 



na relaciji televizor – hladilnik – toa-
letni prostori. 

Namig št. 8 - Zadnje in najbolj 
pomembno: družite se. Pokliči-
te prijateljice, nogometne vdove 
sotrpinke. Če je »ah-to-življenje-
nasploh« razredčilo prijateljske vrste 
– ponovno navežite stike. Skleni-
te nova prijateljstva. Poiščite »brez-
nogometne-cone« (redke so, ven-
dar obstajajo) in se zabavajte. Tako 
dolgo, kot zmorete.

In preden ste se dodobra prebile do 
konca seznama, je potihnilo nadle-
žno kričanje športnega komenta-
torja. Vaš pomembni drugi na glavi 
nima več tistega obskurnega pokri-
vala in tu in tam sliši vaše opazke. 

Pa ravno ko ste se navadile na to, da 
lahko izrečete vse, kar vam pade na 
pamet.

Žal bo na novo prvenstvo treba po-
čakati dolga štiri leta. Razen, če si 
življenjsko okolje delite s strastnim 
nogometnim privržencem. V tem 
primeru boste čakale le do naslednje 
sezone. Lige prvakov, La Lige, Pre-
miershipa ali kakšnega sorodnega 
kulta, ki organizira devetdeset minu-
tne seanse, na katerih se 22 odraslih 
moških podi za isto žogo, nekaj tisoč 
njih pa jih pri tem strastno bodri. 



Za nogometne vdove zložili in založili pri o3 oglaševanje 

iz Podutiške ulice 152 v Ljubljani.

Ponovno izdano v juniju dvatisočštiirinajstega




