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Minden jog fenntartva!



Egyszer volt, hol nem volt...

 

 

„Once upon a time there was an enchanted forest filled with all the classic caraters we know. Or
think we know…One day they found themselves trapped in a place where all their happy endings
were stolen. Our world.”

(abc, Once upon a time, Pilot)

 

 

 

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy elvarázsolt erdő, ahol az összes mesealak élt, akiket
ismerünk. Vagy azt hisszük, hogy ismerjük őket. Egy napon csapdába estek egy olyan helyen, ahol
elvették tőlük a boldog befejezést. A mi világunkban.”

 



Ajánlások

 

 

For my Jyväskylä brothers, sisters, friends and moms, because I keep you in my heart with endless
love, forever!

 

 

Ildikónak és Krisztának, a könyvbemutatókért és a szerkesztésért.

 

 

Továbbá szeretettel mindazoknak, akik e történetek magvait elvetették bennem. Azt hiszem, egész
erdő lett munkájuk következménye.

 

 

 

Felhívom a tisztelt olvasók figyelmét arra, hogy az itt olvasható történetek mindegyike megtörtént
esteken alapul. A valósággal kapcsolatos bármiféle hasonlóság vagy egyezés NEM a véletlen műve!



A barátság megmarad…

 

 

Ismertem  egyszer  egy  finn  gyúrót.  Az  egyik  vantaa-i  hokicsapatnál  dolgozott  régen.  Sokat
beszélgettem vele azokról az időkről. Akkoriban két jó csapat is működött a városban. Mindkettő a
finn másodosztály élcsapati közé tartozott. A HC Vantaa és a KVK két örök rivális volt, de csak a
rajongók szemében. A játékosok eleinte megértették egymást, gyakori volt a játékosmozgás a két
klub között.  Aztán eljött  az idő,  amikor élcsapatokká nőttek,  és a bajnoki  címért  rendszeresen
egymás  ellen  szálltak  harcba.  A  rivalizálás  nem  maradt  a  palánkokon  belül,  és  a  játékosok
elfelejtették, hogy valaha jó viszony volt a két csapat között. Akkoriban barátságok szakadtak szét, és
emberi kapcsolatok mentek tönkre. Ez a történet, melyet a KVK egykori gyúrója mesélt el nekem,
azokból az időkből származik. Valamiért mégis szép, és különleges.

Aki Jokinen és Mika Salmu a KVK csatárai voltak. Mindketten jobbszélsőt játszottak, mégis az első
pillanattól  kezdve  elválaszthatatlan  barátság  volt  köztük.  Gyerekkoruktól  fogva  ugyanabban  a
csapatban jégkorongoztak, minden rezdülését, bánatát, örömét ismerték egymásnak. Mintha csak
testvérek lettek volna. Mindig megértették egymást, egészen egy szép augusztusi napig.

Aki mindig gyorsan végzett az edzés utáni átöltözéssel, de most csak ült, és beöltözve bámult maga
elé. Mintha furcsa szomorúság szállta volna meg. Már mindenki elment, Mika is csak rá várt.

- Hé, haver, kész leszel még ma? Mi a bajod?

- Rögtön kész vagyok – mondta Aki, de nem mozdult.

- Látom, hisz meg sem mozdulsz!

- Menj nélkülem!

- De két mozijegyem van, és én csak egyedül vagyok. Mondd már el, mi a bajod!

- Lehet, hogy ma volt utoljára edzésem ezzel a csapattal.

- Tessék? – kérdezte Mika, érthető meglepődéssel a hangjában.

- Tudod, hogy lejár a szerződésem. A klub akar hosszabbítani, de én annyi pénzért nem játszok itt
tovább. Máshol egy taknyos kezdő is többet kap. Ezt meg is mondtam a vezetőségnek, mire azt
mondták, hogy akkor keressek másik csapatot. Nem is kellett keresnem, ők találtak rám.

- És messzire mész?

- Nem. A HC Vantaa-hoz.

- Az lehetetlen! Mi vitt rá erre?

- Mondjuk az ideális fizetés, a lakás és az autó, amit ígértek, hogy tovább ne soroljam.

- De ugye nem írtál még alá?

- Még nem. Majd ma, ha öt percen belül nem szól valaki az igazgatóságról. Akkor jár le a határidő.



- Szóval ezért ülsz itt.

- Tudod, ha mégis mennem kell, – sóhajtott Aki – szeretnék utoljára körülnézni az öltözőben. Elítélsz?

- Én? Ugyan miért? De örökké visszavárunk.

Sokáig ültek néma csendben. Aztán Jokinen is átöltözött, és elmentek moziba. Másnap Aki már nem
jelent meg edzésen. A csapattal az edző közölte az indokot, és az eddig oly összeszokott baráti
társaság unottan látott hozzá a napi tréninghez.

Közben, alig néhány kilométerrel távolabb Jokinen bizakodva lépett be egy idegen öltöző ajtaján,
nyomában új edzőjével.

- Sziasztok! – köszönt Aki.

- Hát ez meg hogy kerül ide? – hallatszott a morgolódás.

-  Ő  az  új  csapattársatok  –  mondta  az  edző.  –  Remélem,  bemutatni  nem kell.  Szeretném,  ha
mihamarabb befogadnátok.

Ezzel kiment.

- Na, nézd már! Valaki nemhogy hajlandó idetolni a képét a KVK-ból, de még nálunk is akar játszani!
– jegyezte meg Timo Rohinen.

- Ugyan, Rozsdás! Én is onnan jöttem – mondta az egyik kapusuk, Matti Honka.

- Igen, Tiho, onnan jöttél. Hét éve, az ifi-csapatból. Van egy kis különbség. Neked is berámolt már
néhány gólt, ha nem emlékeznél rá!

- Te sem itt születtél, Rozsdás!

Aki csak állt, és hallgatta a veszekedést, ahol ő volt a fő téma. Megfordult vele a világ, és csak azt
tudta, hogy menekülni akar. De a tudat, hogy aláírta azt a papírt előző nap, visszatartotta. Nem
futhatott el a saját csapata elől.

- Hagyjátok abba! Ha tetszik, ha nem, közénk tartozik. Mi a neved, fiú? – kérdezte a csapatkapitány,
Tatu Suomalainen.

Mindenki elhallgatott. Neki tekintélye volt. Aki érezte, hogy mindenki őt nézi.

- Aki Jokinen – mondta.

Erre harsány nevetés támadt.

-  Szerinted nem tudjuk,  kölyök? A becenevedre vagyunk kíváncsiak.  Otthon hogy szólítottak? –
kérdezte Tatu.

- Monti.

Aki  legjobb  tudása  szerint  igyekezett  beilleszkedni,  de  ez  nem ment  neki  könnyen.  Az  idény
nyitómérkőzését éppen ez a két csapat játszotta egymás ellen. Mika alig várta, hogy lássa régi
barátját az új csapatában. Amúgy is régen találkoztak már. Jokinen inkább új csapattársai társaságát
kereste,  és,  bár  hiányzott  neki  Mika,  tudatosan  kerülte  a  találkozást.  Most  azonban  ez



elkerülhetetlen volt. Salmunak feltűnt, hogy barátját csak a kispadon látja, a jégen nem. Az első
harmad végén, miközben lekorcsolyáztak a jégről, Aki mellé csúszott.

- Hányadik sorban játszol eredetileg? – kérdezte gyanakvó hangon.

Aki úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdést.

A meccs végeztével, mikor kezet fogtak, Mika újból megkérdezte, és nem engedte el barátja kezét,
amíg nem kapott választ. Jokinen nyelt egyet, lehajtotta a fejét, és úgy mondta:

- Egyikben sem. Tartalék vagyok.

Valami olyasmi reakciót várt, hogy „ezért érdemes volt eljönni?”, de Salmu nem szólt egy szót sem,
csak átölelte. Aki úgy érezte, mélységesen szégyellnie kellene magát. Szégyellte is…

Pedig nem igazán volt miért. Ahogy jobban együtt tudott élni új csapata játékával, úgy nyert egyre
több bizalmat az edzője részéről. A következő KVK elleni meccsen már a második sorban játszhatott.
Az eltelt idő alatt sikerült magát néhány új csapattársával is elfogadtatnia. Leginkább Tiho kedvelte
meg, akivel nem is szakította meg soha jó kapcsolatát. A két csapat közti összecsapásnak ezúttal már
igazi tétje is volt. A mérkőzést pedig a KVK otthonában játszották.

Mika egész nap úgy viselkedett, mint egy gyerek karácsony előtt. Nem fért a bőrébe, alig várta már
az új találkozást, mivel az első egymás elleni meccsük óta nem is látta régi barátját. Délután, amikor
a másik csapat megjött, és nekiláttak az udvaron melegíteni, Salmu odament hozzájuk.

- Hát te meg mit keresel itt? – kérdezték többen is egyszerre.

- Nem mit, hanem kit. Egykori barátomat, ha még megismer.

- Menj már! Miért ne ismernélek meg?

- Manapság igencsak mellőzöl.

- Megvitathatnánk ezt a meccs után egy sör mellett?

-  Legyen,  ahogy  akarod  –  mondta  Mika,  és  visszament  a  saját  csapatához.  Hangjában  némi
sértődöttség érződött.

Aki csípősebb nyelvű csapattársai egyből felhívták a figyelmét arra, hogy ők bizony le nem ülnek
sörözni az ellenfél játékosaival.


