Незабутня розмова з Володимиром Кличком

А чи доводилося вам,
Простим дівчатам й юнакам,
Побачити на очі власні
Аж кілька сонць
На небі яснім?
Феномен цей, що зветься «гало»,
Ми в БВУФК
Спостерігали.
Погожим листопадним днем
В училищі зійшлись сонця –
Красиві
З одягу й лиця:
Одне шановане світило
З країни Сонця приїздило:
Шегекі Сумі звавсь Посол,
Він полюбляє наш гандбол,
Тож допомогу «Кусаноне»,
Що в грошах – майже два мільйони,
На зал гандбольний дав Посол,
А ще забив в ворота гол.
Klitschko Foundation – ще мільйон.
Тепер, як лялька, павільйон!
Гостям японським –
Честь й хвала,
Безмежна вдячність і пошана!
Та в Токіо, хоч і в сумо,
МЕДАЛЬ БЕЗ БОЮ НЕ ЗДАМО!
Та далі про гостей ні слова,
Бо Сонцем Сонць
Кличко був Вова.
За ним, як справжні сателіти,
Усюди сновигали діти.
Він – сонцеликий
І великий,
Легенда боксу світова,
Нас посадив довкола себе
Й такі промовив нам слова:
«Запам’ятайте, любі діти,
Бо правди тут нема де діти,

5 правил золотих життя,
Що доведуть вас до пуття!
В швейцарськім університеті
Також ділюсь я цим секретом:
По-перше, впевнено іти
Крізь піт і сльози
До мети;
По-друге, вірити й любити
Ту справу, що в житті обрав,
Не скиглити і не хандрити,
Вставать, як низько б ти не впав!
По-третє, навіть вороги
Союзниками
Можуть стати,
Тому суперників своїх
Теж треба вміти цінувати!
А по-четверте,
Мрій не зрадьте,
Аналізуйте кожен крок,
Щодня наснагу здобувайте,
В думках й серцях
Плекайте бокс!
На п’ятім місці йде уява,
Вона вам намалює
Вмить
Фінал можливий поєдинку:
Чи п’єдестал, медалі, слава,
Чи розпростертий горілиць».
А ще були слова про брата,
Його підтримку
Й мотивацію,
Про віру в власні сили,
Про дисципліну, концентрацію.
І наостанок він додав,
Чи, може, нам причулося,
Але усе, що говорив,
До серця
Доторкнулося:
«Світить завжди!
Світить усюди!
Цього ж бо потребують люди!
Світити ясно до кінця Любов’ю сповнювать серця
Завжди!
До днів останніх денця!
Про щастя мріять і успіх
І бути сонечком для всіх!»

