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Preprosto • • •  narava

Zdaj pa ven!
Besedilo: HANA VERDEV

Fotografija: KLEMEN RAZINGER

R azmršeni lasje, rdeča lička, majica malo postrani. Nič 

nenavadnega. In ničesar od tega v resnici ne opazim. Srce 

bije v pospešenem, a konstantnem ritmu. Tečem. Odvezana 

vezalka na supergi. Ustaviti se bo treba, da jo zavežem. Preden 

po pomoti stopim nanjo in se spotaknem, mi šine skozi možgane.  Medtem 

ko jo zavezujem, mi pokrajina, ki se razprostira pred menoj, ukrade pogled. 

Vse okoli mene poka po šivih od bohotenja! Sadna drevesa puhasto cvetijo, 

gozdu se bo zmešalo od intenzivnosti zelene barve, nebo turkizno, kot da je 

na delu navdušen slikar, in ptički žvrgolijo drug prek drugega, a to je hrup, ki 

pomirja. Pravzaprav se ne spomnim, kdaj so vse težave izpuhtele in kdaj se 

je na moj obraz prikradel nasmeh in se razlezel do ušes. Misli so lahkotne, 

sproščene in jasne. Vse nas bo razgnalo od lepote, navdušenja in življenja! 

Brez dvoma, prebujena je v vsej svoji veličini – oh, pomlad! 

Prav zaradi tega obožujem šport v naravi! Vsak dan je drugačen, nekaj 

posebnega in neponovljivega, neulovljivega. In vsak dan, ko nisi vsaj uro 

na svežem zraku, sam ali v dobri družbi, je izgubljen. Letni časi zdrvijo 

mimo tebe in ne ostane ti nič drugega razen godrnjanja o slabem vremenu. 

Zato – obuj superge in steci raziskovat okolico, usedi se na kolo in zavij 

na pot, po kateri se še nisi peljal, preplezaj steno, ki je bila še pred nekaj 

časa nepremagljiva ovira, in preveslaj jezero, ki se na prvi trenutek zdi 

preobširno. Upaj si! 

In medtem ko uživaš v odkrivanju radosti različnih športov na svežem 

zraku, se, ko se ti zazdi, za trenutek ustavi. Ozri se v nebo, poduhaj cvetlico, 

zažvižgaj z vetrom in obriši tisto kapljo potu, ki se je zmešala s kapljami 

prvega pomladnega dežja. Kdaj si si nazadnje pustil čutiti? Dež na svoji 

koži? Veter v laseh? Sončni žarek, ki se ustavi na tvojem licu? Ja, vse to 

zamujaš. Zato obuj tiste superge, obleci tiste pajkice, tisto športno jopico in 

samo pojdi! Narava te čaka! Začuti jo in doživi del njene čarovnije tudi ti! 

Če se osredotočiš 
na ovire, zamudiš 
priložnost, da se 
zgodi čarovnija!
Hana Verdev, certificirana 
trenerka fitnesa, inštruktorica 
pilatesa, učiteljica smučanja 
in nordijske hoje, nas v 
Lidlovi Vitalnici motivira k 
bolj zdravemu življenjskemu 
slogu. Zaljubljena je v gibanje. 
Odraščala je namreč v družini, 
v kateri so bili hoja v hribe, 
kolesarjenje, smučanje in drugi 
športi del vsakdana.  

„Uživam v gibanju, praznujem svobodo in sproščenost.“




