Dārgie olimpieši!

Tuvojoties Tokijas Olimpiskajām spēlēm, laiks rit vēja spārniem. Šo vasaru mūsu mājās
nacionālas noskaņas iesvārstīs jau Latvijas hokejisti.
Lai gan šīs vasaras sporta notikumus vērosim vien attālināti, vēlamies teikt, ka būsim tur
kopā ar Jums katru reizi, kad skanēs Latvijas himna, katru reizi, kad tiks pacelts Latvijas karogs,
katru reizi, redzot Jūs savā elementā, darot to, kas sirdij tuvs.
Gribam jums pateikt, ka ļoti lepojamies ar jums. Mēs lepojamies, ka esat šeit, šodien, ar
skatu uz Olimpiskajām spēlēm, ar skatu uz uzvaru. Bet ar vēl lielāku lepnumu mēs skatāmies ne
uz rītdienu, bet gan vakardienu. Kāpēc? Kāpēc skatīties atpakaļ? Jo zinām, lai būtu šeit šodien,
jums bija cītīgi jāstrādā vakar. Cik reizes jūs gribējāt padoties? Cik bieži gribējāt apstāties? Tas
nav svarīgi! Svarīgi ir tas, ka jūs to neizdarījāt, jūs turpinājāt šo ceļu. Mēs kā skatītāji redzam tikai
gala rezultātu, mēs esam kā fotofinišs, kas skatās tikai uz ciparotajām rūtiņām. Mēs atsakāmies
rezultāta fiksēšanas brīdī paskatīties uz to, kas notika 100 vai visus 400 metrus pirms tam, vai
varbūt jūs skrējāt tik daudz apļus, ka pat vairs nezināt, kuru reizi jau šķērsojat finiša līniju, cerot,
ka beidzot varēsiet apstāties. Un tomēr mēs neredzam, kas notika ceļā līdz finišam, vai jūs
paklupāt, vai cēlāties un turpinājāt skriet ar nobrāztiem ceļiem? Mēs redzam tikai finišu,
piefiksējam tikai rezultātu. Un tomēr mēs zinām, lai nonāktu līdz finišam, jums bija jāmēro šis ceļš
un šķēršļi tajā. Mēs apzināmies, ka ceļš ”pirms” ietekmē rezultātu finišā. Un tāpēc mēs lepojamies
ka jūs šajā ceļā nepadevāties. Lai arī es nevaram iedomāties, cik grūts tas katram no jums bija, mēs
lepojamies, ka atradāt motivāciju turpināt vakar un aizvakar, lai būtu šeit šodien. Un mēs novēlam,
lai jūs šo ceļu turpinātu, turpinātu ne kāda cita dēļ, bet gan sevis dēļ!
Vēlējāmies teikt arī paldies par iedvesmu turpināt iesākto, neatteikties no mērķiem,
neskatoties uz situāciju un apstākļiem vai grūtībām. Paldies par nebeidzamo iedvesmu, paldies
par neatlaidību! Mēs esam kopā ar Jums! Atrodiet motivāciju šodien, un mēs jūs redzēsim finišā
jau rīt!

Mēs lepojamies ar jums jau tagad!
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