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Сè е подготвено. За еден час ќе почне
церемонијата на отворање на Олимписките
игри! Има танчари, пејачи, знамиња, огномет и
телевизиски камери.
И, се разбира, спортисти од цел свет.
Леле! Автобусот со број шеесет и четири доцни.
Многу доцни. Возачот го згрешил патот и сега
вози низ поле.
Спортистите во автобусот се нетрпеливи.

– Олимписките игри се одржуваат
секоја четврта година, а ние ќе го
пропуштиме почетокот! – негодуваат
натпреварувачите во автобусот.

Еден мал штурец минува оттаму.
Името му е Макс и скока од грмушка на грмушка.
– Ох! Еве го влегува низ еден од отворените прозорци.
Преплашен, инсектот рипа на сите страни. Макс се удира во
седиштата, во таванот, во стаклата.
– Ах! Ах! Ах! Колку е смешен со своите куси скокови! – се
потсмева шампионот во скок во далечина.

