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A novemberi napsütés szokatlan meleget varázsolt a város utcáira. Krisztián álmosan
ébredt, és mikor a beszűrődő fényben ránézett az órájára, riadtan kiáltott fel.

– Úristen, elkések!

Azonnal kiugrott az ágyból, gyorsan felöltözött, és a sarokban heverő hátizsákját felkapva
rohant ki a házból. Kerékpárra pattant, a közeli középiskolába igyekezett. Ott tanult, és az
iskolai  futballcsapat  oszlopos tagja volt.  Vasárnapokon ritkán tartottak edzést,  de most
fontos  mérkőzésre készültek. Ha győznek,  az  országos középiskolai bajnokság  döntőjébe
jutnak.

 

Krisztián nemrég töltötte be a tizenhetedik életévét. Szerette a sportot, különösképpen a
futballt. Könnyen tanult, ezért jutott ideje a hobbijára is. Édesapjával és annak élettársával
élt. Édesanyja korán, a fiú tízéves korában meghalt.

 

Apja  sokáig  egyedül  nevelte.  Ő  tervezőként  dolgozott  a  közeli  üzemben,  ahol
gyógyszergyártó  gépsorokat  terveztek.  Jövedelme elég  volt  arra,  hogy  fiát  megfelelően
ellássa, tanítassa. Igyekezett nyugodt körülményeket teremteni. Két éve ismerkedett meg az
élettársával, aki könyvelőként került a munkahelyére. Kölcsönös szimpátia alakult ki köztük.
Mivel Krisztiánnak sem volt ellene kifogása, úgy döntöttek, együtt fognak élni.

 

Krisztián az iskolához érve lepattant kerékpárjáról, és az öltözőbe igyekezett. A portás
miután viszonozta a fiú köszönését, odaszólt neki:

– Igyekezz, Krisz, a többiek már aggódnak, nem szoktál késni!

– Elfelejtettem beállítani az órát –válaszolt rohanás közben.

 



Az öltözőben a csapat már az edzőjükre figyelt, aki széles mozdulatokkal magyarázott.
Csapattársa, András, a tőle megszokott csipkelődő megjegyzéssel fogadta Krisztiánt:

– Elfelejtetted, hogy ma futball van, nem „hoki”!

A  csapat  hangos  hahotázásban  tört  ki.  András  elégedett  körültekintéssel  nyugtázta
poénja sikerét.

– Mindenki magából indul ki!– válaszolt Krisztián mosolyogva.

 

András jó barátja volt, már rég hozzászokott cikiző beszólásaihoz. Egyébként a csapat
összetartott,  állandóan  viccelődtek,  ugratták  egymást,  de  keményen  dolgoztak  a  siker
érdekében.

 

– Elég legyen a hülyeségből! – szólt rájuk az edző. – Igyekezz, öltözz és gyere utánunk a
pályára! – utasította Krisztiánt.

 

Az edzés a szokásos tempóban zajlott. A srácok mindent beleadtak, komolyan készültek a
mérkőzésre. Krisztián középcsatárt játszott, az adottságai megvoltak hozzá. Jó fizikummal,
kellő gyorsasággal rendelkezett, szellemesen játszott. Egy szóval érezte a játékot.

 

Feri  bá –  ahogy a fiúk  nevezték edzőjüket  –  kellően megdolgoztatta őket.  Pontosan
ismerte tanítványai képességeit.  Már a  harmadik éve dolgoztak együtt,  összeszokott,  jó
csapatot kovácsolt. Tisztában volt vele, hogy a fiúk minden tőlük elvárhatót megtesznek a
győzelem érdekében. Krisztiánt különösen tehetségesnek tartotta, a fiú soha nem vitatkozott
az utasításain, az edző érezte, hogy felnéz rá. Őt bízta meg a csapatkapitánysággal is. Nem
csalódott, a csapat elfogadta, mindenki szerette barátságos, segítőkész természete miatt.

 

Az edzés végén fáradtan, csapzottan vonultak az öltözőbe. Szenvedélyesen megvitatták,
mire kell majd  figyelniük a meccsen.  Találgatták,  vajon az ellenfél milyen meglepetésre
készül.

 

Krisztián hazafelé már nyugodt tempóban kerékpározott, így észrevette a járdán hazafelé
igyekvő Esztert.

– Szia, Eszti! – szólította meg.

– Szia, Krisz! – szólt kedvesen a lány, és feléje fordulva kérdezte. – Merre kerékpároztál?



– Edzésem volt – válaszolt, miközben megállt Eszter mellett, és gyalog sétáltak hazafelé.

Vasárnap is tartatok edzést?

– Csak ritkán, de most kellett, mert kedden fontos mérkőzésünk lesz.

– Hallottam róla.

– Te merre voltál? – kérdezte Krisztián.

– A barátnőmnél, beszélgettünk. Hallottam Andrástól, hogy nagyon jól focizol – terelte
vissza a szót Eszter.

– Ezt is viccnek szánta – szerénykedett Krisztián.

– Nem, ezt komolyan mondta, nagyon jó fejnek tart téged.

– Ennek örülök, én is kedvelem. Szeret szekálni, de őszinte és lehet rá számítani. Gyere
el a meccsre, és meggyőződhetsz róla, milyen jó a csapat!

– Nem értek a focihoz, de szívesen szurkolok nektek.

– Az mindig jól jön.

 

Közben  hazaértek.  Eszter  a  szemközti  házban  lakott  szüleivel,  lényegesen  jobb
körülmények  között,  mint  Krisztián  családja.  Apja  bíró  és  a  városi  bíróságon dolgozik.
Édesanyja annak a középiskolának az igazgatója, ahová Eszter és Krisztián is jár. A lány egy
évvel volt fiatalabb a fiúnál. Különösebb kapcsolat a két család között nem alakult ki. Ha
találkoztak egy-egy mondat erejéig általános dolgokról szót váltottak, de mivel közös dolgaik
nem voltak, nem mélyedtek el a beszélgetések.

 

Eszter komoly, helyes lány. Jól tanul. Ügyvédnek készül. Kedveli  a mozgást,  a zenét.
Uszodába  jár,  zongorázik,  de  csak  hobbinak  tekinti  mindkettőt.  Már  régóta  figyelte
Krisztiánt,  megnyerő  volt  számára  szokatlanul  udvarias  természete,  sportos  alkata.  Az
iskolában is többször felfigyelt rá, mert osztálytársaival is higgadtan, értelmesen beszélt,
ezért keresték a társaságát. Ez volt az első alkalom, hogy két szónál többet beszélgettek
egymással. Ugyan Krisztián is felfigyelt Eszterre, de ő nem volt az a kezdeményező típusú
fiú. A  sport és a tanulás kitöltötték idejét. Ennek ellenére örült a beszélgetésnek, mert
tetszett neki Eszter.

 

Krisztiánt hazaérkezésekor Nóra, apja élettársa fogadta:

– Korai voltál ma, Krisz.

– Igen, edzésünk volt ma is.



– Akkor biztos megéheztél.

– Nagyon, reggelizni sem volt időm. Szerencsére az edzőnk gondoskodott rólunk, hozott
egy zsák szendvicset, de azt lefutottam.

– Jó, akkor gyere enni!

– Rendben, köszi!

 

Az apja, Tamás, már az étkezőben ült. A faliórát igazgatta, mert megállt.

Mikor fia megérkezett, köszöntötte:

– Üdvözöllek, fiatalúr!

– Szia, apa!

– Jól ment a játék?

– Igen, azt hiszem, jól felkészültünk a keddi meccsre. Kijössz?

– Természetesen, nem hagynám ki semmi pénzért!

–  Apád  bele  is  betegedne,  ha  nem  arathatná  le  a  babérokat,  amiért  te  fogsz
megszenvedni a pályán – kapcsolódott be a beszélgetésbe Nóra. – Tudod, milyen büszke rád.

– Lehetek is! – jegyezte meg Tamás fennhangon.

 

Tamás  nehéz  éveket  élt  át  fiával  felesége  halála  után.  Krisztián  nagyon  szerette
édesanyját,  pár napig szinte sokkos állapotban került a tragédia után.  Apja sokáig csak
félállást vállalt, hogy minél többet vele lehessen. Iskola után mindennap sétálni vitte, sokat
játszott, beszélgetett vele, és segítette a tanulásban. Egy ismerős tanácsát megfogadva vitte
el  a  helyi  futballklubba,  gondolta,  a játék eltereli  majd a figyelmét,  és a hasonló korú
gyerekek között talán könnyebben feloldódik. Most már tudja, jó döntést hozott. A fia ma
már kevesebbet emlegeti édesanyját,  de ha egy-egy tárgy, fénykép, ami rá emlékezteti,
kezébe kerül, előtörnek az emlékei, és a szobájába vonul egy időre. A temetőbe csak ritkán
jár ki. Nem akarja, hogy a rideg márványba vésett név és dátum látványa felülírja tudatában
édesanyja mosolyát, amit oly mélyen emlékeibe zárt. Nórával jó a kapcsolata, de nem tekinti
anyjának, nem is várják el tőle.

 

Ebéd után még egy kis ideig beszélgettek az asztalnál, fociról, tanulásról.

– Felmegyek a szobámba – szólalt meg Krisztián –, pihenek egy kicsit. Öt órakor jön Zoli,
matekozunk vele, mert holnap dolgozatot írunk.



– Előtte tudnál egy kicsit segíteni? – kérdezte apja. – A virágokat kellene levinnünk a
pincébe, mert hajnalra erős lehűlést jeleznek.

– Igen, mehetünk akár most is.

 

Hamar végeztek,  a fiú  felment a  szobájába,  leheveredett  az  ágyára.  A  keddi  meccs
esélyeit latolgatta, s közben elaludt. Arra ébredt, hogy kopogtatnak az ajtaján.

 

– Gyere, Zoli! – szólalt meg álmos hangon. Gondolta, hogy az osztálytársa jött meg, mivel
az órája öt órát mutatott.

– Szia, Krisz! – köszönt az ajtón belépő fiú. – Csak nem aludtál?

– De igen, délelőtt húzós volt az edzés, elfáradtam.

– Nem zavarok?

– Nem, dehogy.

 

Zoli leült a másik heverőre, ismerte a szobát. Nem voltak barátok, de Krisztián többször
segített neki a tanulásban. Vézna, nyurga alkatú és zárkózott természetű fiú volt. Nagyon
rossz körülmények között élt. Ez észrevehető volt öltözködésén, ápoltságán egyaránt. Talán
emiatt is volt visszahúzódó, halk szavú. Osztálytársai ugyan nem közösítették ki, de nem
voltak igazi barátai. Krisztián nem tudta pontosan, miért élnek ilyen szegényesen. Zoli soha
nem beszélt róla, ő meg tapintatosságból nem kérdezte. Egyébként csak két éve ismerik
egymást, előtte nem egy iskolában jártak.

 

– Na, akkor álljunk neki! – szólt Krisztián, és az asztalra tette a füzetét.

 

Ekkor tűnt fel neki, hogy osztálytársa nem hozott a gyakorláshoz semmit.

 

– Hát a füzeted? – kérdezte Krisztián.

– Nem hoztam el, nem otthonról jöttem – válaszolt a fiú halkan, réveteg tekintettel.

 

Krisztián észrevette a fiú bizonytalanságát, de nem faggatta, érezte, hogy kellemetlen
helyzetbe hozná. Íróasztalán keresett egy füzetet és íróeszközt.



– Parancsolj, itt egy füzet meg egy toll!

– Kösz, majd visszaadom.

– Nyugodtan tartsd meg!

Tanulás közben Krisztián érezte, hogy Zoli nem a tananyagra koncentrál, valami zavarta.
Ennek ellenére jól haladtak. Az volt az érzése, a fiú nem is tanulni jött, mert nem volt rá
szüksége, értette a tananyagot.

– Azt hiszem, végigértünk, és látom, vetted az adást – jegyezte meg Krisztián.

– Igen, én is így érzem – mondta halkan, tekintetét maga elé szegezve.

– Valami baj van, Zoli?

A kérdésre nem jött válasz. A fiú továbbra is maga elé nézett, vékony,  hosszú ujjait
egymásba fonva, kezét  ölében tartotta. Kínos  volt a  csend, ami pár  másodpercig tartott
ugyan, de ennél sokkal többnek tűnt.

– Van időm, ha akarod, beszélgessünk – törte meg a csendet Krisztián.

–  Kösz,  most nem – válaszolt pár másodperc múlva, majd felállt,  elköszönt és sietve
távozott.

Krisztián a bejárati ajtóig kísérte, tekintetével még egy darabig követte a fiút, ahogy az
lehorgasztott fejjel, zsebre tett kézzel eltűnik az utca sötétjében.

 

Másnap reggel az iskola  folyosója  megtelt zsivajjal.  A tanulók ilyenkor nem szívesen
tartózkodtak a tanteremben, inkább az aulában beszélgettek egymással. Krisztián belépett
az ajtón, és a tanterme felé igyekezett. Egy kellemes hangra lett figyelmes.

– Szia, Krisz! – köszöntötte a mellette elhaladó fiút Eszter.

Krisztián meglepődött, mert nem vette észe a hangosan nevetgélő, csoportba fonódott
lányok között.

– Szia, Eszti! Bocs, de nem vettelek észre – szólalt meg, miközben megállt és a lány felé
fordult.

– Látom, nagyon el vagy gondolkodva.

– Igen, matekdoga lesz az első órában, azon jár az eszem.

– Sok sikert!

– Kösz! Szerintem menni fog, készültem rá.

Eszter közben elindult  Krisztián felé.  Együtt  mentek az emeletre,  ahol  mindkettőjük



osztályterme volt. Mikor felértek, elköszöntek egymástól, és bementek a tantermeikbe.

Krisztiánt a szokásos pacsizással fogadták az osztálytársai.

– Csak nem izgultok? – kérdezte tőlük viccesen.

– Nem, dehogy, miért is kellene izgulni? – kérdezte ironikusan András. – Ha karó lesz,
felköthetem a gatyámat,  és bucira tanulhatom a fejemet, hogy meg ne bukjak félévkor.
Apám meg ki is tagad, de legalább is az álmok dimenziójába helyezi át a zsebpénzem.

Az  osztályban  lévők  megmosolyogták  András  monológját,  tudták,  csak  ugratja  őket.
Ezután  a  fiúk  elkezdtek  beszélgetni  a  másnapi  meccsről.  Az  osztályból  hárman  is
csapattagok voltak, így mindig téma volt a foci. A többiek is érdeklődést mutattak, főleg
most, hogy tudták a holnapi találkozó tétjét.

A becsengetés  előtt  néhány perccel  érkezett  meg Zoli.  Szinte  észrevétlenül  ment  a
helyére. Krisztián odament hozzá, köszöntötte.

– Jól vagy? – kérdezte tőle halkan.

– Igen, kösz! – válaszolt tömören, miközben Krisztián szemébe nézett, szomorú, de hálás
tekintettel.

Nem folytathatták a beszélgetést, mert megjelent a tanár, és hangosan megszólalt:

– Mindenki a megszokott módon foglalja el a helyét! Tudjátok, egy padban csak egy fő.

– Tanár úr, nem lehetne projektben dolgozni? – kérdezte András.

– De, András úgy fogunk, projektben, méghozzá munkamegosztással. Ti megírjátok, én
meg kijavítom. Ti is egyedül, én is egyedül, de most hagyjuk a mókázást. Igyekezzetek
elhelyezkedni! – sürgette őket a tanár.

A tanulók elfoglalták a helyüket, és megkezdődött a dolgozatírás. Csendesen, elmélyülten
dolgoztak,  ami  megnyugtató  volt  a  tanár  számára,  ilyenkor  jó  eredményekre  lehetett
számítani.

Iskola  után  Krisztián  igyekezett  gyorsan  megebédelni,  mert  délután  még  taktikai
megbeszélést tartottak a futballcsapattal.

 

A város legimpozánsabb épülete egy irodaház volt, annak a bt-nek az irodája, melyhez
több gyógyszergyártó  és gépgyártó  üzem is tartozott. Az irodaház három  emeletét  nagy
üvegfelületek burkolták. Gondozott, virágos park vette körül, látszott, hogy hozzáértő kezek
tartják karban. A betéti társaságnak több száz alkalmazottja van, így az egyik legjelentősebb
munkáltató a környéken. A tulajdonos apa és fia. A cég már harminc éve jól működik, ezért
jelentős vagyonnal rendelkeznek. A vállalkozást a jelenlegi tulajdonos apja hozta létre, ő
rakta  le  az  alapokat.  Halála  után  két  gyermeke  vette  át  a  vezetést,  de  a  fiatalabbik
nézeteltérések miatt kiszállt a cégből. Ekkor a cégben maradó testvér saját gyermekét, a



huszonnégy  éves Balázst bevette a cégvezetésbe. Balázs igyekvő,  határozott fiatalember,
gépészmérnöknek tanult. Nagy kedvvel segíti édesapját.

A titkárnő határozottan kopogtatott a főnök dolgozószobájának ajtaján.

– Szabad! – hallatszott belülről.

– Elnézést, igazgató úr, szeretném figyelmeztetni, hogy négy órakor tervezte átadni a
középiskolai futballcsapatnak az új szereléseket.

– Igaz, de jó, hogy figyelmeztet! Ráadásul közbejött egy tárgyalás is. Kérem, szóljon a
fiamnak!

– Rögtön áthívom.

– Köszönöm!

Két perc múlva Balázs már az apja irodájában volt.

– Szeretnélek megkérni, hogy menj el helyettem négy órára a középiskolába – szólt az
apa fiához. – Tudod, meglepetésként szerettem volna átadni nekik azt a felszerelést, ami
három napja megérkezett,  de sajnos nekem közbejött  egy tárgyalás.  Az edző vár,  vele
megbeszéltük,  régi  ismerősöm.  Ő  adta  meg  a  fiúk  méretét  is,  így  remélem,  minden
stimmelni fog. Megérdemlik a srácok, jól teszik a dolgukat. Remélem, bejutnak az országos
döntőbe, ott meg mégsem játszhatnak kopott mezben!

– Nagyon szívesen, én is kedvelem a csapatot.

– Az alagsori raktárban vannak a csomagok, vigyél segítséget a bepakoláshoz, minden
játékosnak két felszerelést rendeltünk, és melegítőket is kapnak.

– Oké, rendben, akkor a furgont viszem.

– Rád bízom.

 

A csapat minden tagja már teremben ült mikor Feri bá, az edző megérkezett.

– No, fiúk, hogy érzitek magatokat? – kérdezte.

– Lemossuk őket holnap – válaszolt András harsányan. – Keresni fogják a labdát a pályán,
úgy eldugjuk előlük!

– Legyen úgy, András, legyen úgy –válaszolt –, de ők is győzni akarnak, azt ne feledjétek.
Szóval  fiúk,  igazából  csak  annyit  szeretnék  még  kérni  tőletek,  hogy  mindenki  teljes
odaadással küzdjön, úgy, ahogy eddig is tettétek. Tartsátok be azokat a taktikai utasításokat,
amit kértem tőletek és többször átbeszéltünk. Tudom, hogy nem fogtok szégyent vallani,
bízom bennetek. A holnapi napra az igazgatónő engedélyezte a távolmaradást az órákról.
Délután kettőkor találkozunk az öltözőben. Kérlek benneteket, ma pihenjetek, kell holnap az
energia.



 

– Egye fene, ma hanyagolom a barátnőmet – szólalt meg fellengzősen András.

– Melyiket, az ötcombút? Mert más barátnőd nincs – jegyezte meg egy hang viccesen
hátulról.

Erre az egész csapat hahotázni kezdett, és ezzel egy kicsit oldódott a feszültség.

Közben kopogtattak az ajtón, ezért az edző nem törődött a fiúk idétlenségével, inkább
kiment az előtérbe, ahol Balázs várta.

– Jó napot! – Kézfogással köszöntötték egymást.– Meghoztam a beígért felszerelést.

–  Ez nagyon jól lett időzítve,  a fiúk nem tudnak róla,  biztosan  ad nekik egy lökést a
holnapi meccsre.

– Kaphatnék segítséget a behordáshoz?

–  Fiúk,  kellene  egy  kis  segítség,  legyetek  szívesek,  gyertek  ki!  –  szólt  az  edző  a
srácoknak.

Mikor  kiértek  a  hátsó  bejárathoz,  Balázs  megkérte  őket,  segítsenek  bevinni  a
csomagokat. Nem értették, minek ez, de mivel az edzőjük is ott volt, tették, amire kérték
őket.

Természetesen András nem bírta ki szó nélkül:

– Srácok, ne csodálkozzatok, ez mára az erőnléti edzés.

Kipakolás után Balázs eléjük állt, és kérte a figyelmüket.

– Sziasztok! – köszöntötte őket. – Balázsnak hívnak, a helyi gyógyszergyár képviselője
vagyok. Édesapám, a cégvezető úgy határozott, hogy az eddigi érdemeiteket is elismerve,
támogatja  a  csapatot.  Ezekben a csomagokban mindenki  névre szólóan talál  egy teljes
futballszerelést.  Szeretnénk,  ha  a  holnapi  meccsen  ebben  játszanátok.  A  méreteteket
megkaptuk, remélem, mindenki elégedett lesz.

A fiúk némán álltak a meglepetéstől, a mindig szószátyár András is csak lassan tért
magához.

– Hát ha ez igaz, akkor én szívesen fordulok még kettőt! – jegyezte meg.

– Igaz – szólalt meg Balázs nevetve –, de most inkább nézzétek meg!

Azonnal nekiláttak a csomagok kibontásának, és valóban úgy volt, ahogy Balázs mondta.
Mindenkinek  két  mezt,  két  nadrágot,  futballcipőt,  melegítőt  és  az  egyéb  szükséges
tartozékokat tartalmazta a csomag. Minden első osztályú minőségben. Most már András sem
tudott szóhoz jutni. Balázs törte meg a csendet.

– Ja, és el ne felejtsem, itt van a csapatkapitány karszalagja – közben a belső zsebéből



elővette a díszesen csomagolt szalagot. – Kinek adhatom át? – kérdezte.

Mindenki Krisztián felé fordult, aki tétován elindult Balázs felé.

–  Gratulálok,  ilyen  fiatalon!?  –  Hosszas  kézfogás  kíséretében  jókívánságait
megfogalmazva  átadta  a  szalagot.

– Nagyon köszönöm, és a csapat nevében is hadd köszönjem meg a szerelést, amit most
kaptunk. Szerintem mindenki nagyon boldog.

– Ennek nagyon örülök – mosolyodott el Balázs.

András nem bírta tovább.

– Feri bá, most biztos azt gondolja, hogy úgy viselkedem, mint a taknyos gyerek szenteste
a karácsonyfa előtt,  de én ezt  a  szerelést  akkor is  azonnal  felpróbálom  –  jelentette ki
határozott, tagolt hanglejtéssel.

Még be sem fejezte mondanivalóját, de már hozzálátott az átöltözéshez. A többi fiút sem
kellett  biztatni,  öt  percen  belül  egymáson  csodálták  új  szerelésüket.  Balázs  közben
elköszönt, jó érzés töltötte el, hogy ekkora örömöt tudott szerezni a gyerekeknek. Az edző
kikísérte, és ő is megköszönte a támogatást, majd megjegyezte:

– Ne haragudjon a fiúkra a gyerekes viselkedésükért.

– Ugyan, hiszen még kamaszok, higgye el, nagyon jó volt látni az őszinte örömüket.

Kezet fogtak, és elköszöntek egymástól.

– A meccsre jön? – kérdezte az edző hirtelen visszafordulva Balázst, aki már szállt be az
autóba.

– Természetesen! – hangzott a válasz.

 

Krisztián hazaérkezésekor megkereste édesapját, aki a nappaliban olvasott.

– Szia, apa! Tudod, mi történt?

– Nem, de hallgatlak.

–  Képzeld,  megleptek  bennünket,  az  egész  csapatot.  Új  szereléseket  kaptunk  a
gyógyszergyártól. Nagyon príma, első osztályú minőség. Melegítőt, törölközőt és focicsukát
is hozott a főnök fia. Egész jó fejnek tűnt. Nem volt elszállva magától, pedig állítólag jól
megy neki.

– Ez igen, meglepetés volt?

– Igen, mi nem tudtunk róla. Gondolom, Feri bá igen, mert egyébként kitől kapták volna
meg a méreteket. Jól eltitkolta!



– No, és milyen a hangulat a csapatban?

–  Hát  izgulunk  kellőképpen,  de  mindenki  fogadkozik.  Nagy  a  tét,  és  ez  egy  kicsit
nyomaszt mindenkit.

– Vesztenivalótok nincs, próbáld megértetni a társaiddal. Már most büszke lehet rátok az
iskola.

– Igen, ezt mi is mondogatjuk egymásnak, de ekkora lehetőség ritkán adódik. Szeretnénk
ezt kihasználni!

–  Ezt  megértem,  csak  ne  görcsöljetek,  az  nem tesz  jót.  Egyébként  hogy  sikerült  a
matekdoga? – váltott témát Tamás.

– Szerintem jól, minden feladatot megoldottam.

– És Zoli haverodnak?

– Nem beszéltem vele,  de biztos ment neki.  Tegnap,  míg itt  volt,  átbeszéltünk vele
mindent, és úgy láttam, képben van. Ugyanakkor valami nem stimmel vele, valami nagyon
nyomasztja. Nem mondta el, de látom, érzem. Egyre rendezetlenebb is. Pedig alapjában
véve nem rossz srác.

– Igen, én is így gondolom. Jobb sorsra érdemes, ha teheted, segíts neki!

 

Tamás tudta, hogy Zoli apját elbocsátották a munkahelyéről, mert több esetben ittasan
ment dolgozni. Mióta a felesége otthagyta őket, teljesen elhagyta magát. Nem akarta ezt
Krisztiánnak elmondani.  Gondolta,  ha Zoli  akarja,  majd beavatja  sorsába osztálytársait.
Sajnálta a fiút, mert látta, hogy teljesen szétesett a család, és ez mindig a gyerekeket viseli
meg a legjobban. Örült is neki, hogy Krisztián és Zoli haverkodnak. Tudta, fiában megbízhat,
nehezen befolyásolható, határozott, Zolira jó hatással lehet.

–  Még egy kicsit  beszélek  a neten a haverokkal, aztán lefekszem –  szólt  Krisztián és
felment a szobájába.

 

Másnap délelőtt az iskolában semmi különös nem történt. A csapat tagjainak felmentése
volt,  így  jobbára  csak  ismételtek  a  tanárok.  Nem  akarták,  hogy  a  focisták  nagyon
elmaradjanak az új anyaggal.

 

Zoli iskola után igyekezett haza, mert szeretett volna időben kiérni a meccsre. Házukhoz
érve  aggodalom töltötte  el,  mivel  a  bejárati  ajtó  résnyire  nyitva  volt.  A  lakásba  lépve
részegen fetrengő apja látványa fogadta. Sajnos mostanában elég gyakran megesett ez vele.
Próbálta felsegíteni, be akarta vezetni a nappaliba, de igyekezete nem járt sikerrel, mert
teljesen elhagyta magát. Nagyon elkeseredett, nem tudta, mitévő legyen. Segítséget sosem



hívott ilyen helyzetben, mert nem szerette volna, ha kiderül, hogy apja mennyire be szokott
rúgni. Általában otthon ivott, nem járt kocsmába, inkább az ivócimborák jöttek hozzá. Most
egyedül volt, de ennyire berúgva még sosem látta. Az egész lakás bűzlött az alkoholszagtól,
mindenhol  üres  borosüvegek  hevertek.  Megnézte  apja  pulzusát,  ami  szaporán  vert.  A
nappaliban  lévő  heverőről  levette  a  terítőt  és  azt  tette  a  feje  alá,  majd  hideg  vizes
törölközővel törölgette le arcát, mellkasát. Ettől egy kicsit észhez tért a szinte eszméletlenül
heverő férfi.

– Apa, miért tetted ezt megint? – kérdezte remegő hangon, könnyeivel küszködve. – Azt
ígérted, nem iszol többet!

Nem várt választ a kérdésre, kétségbeesése miatt beszélt önmagához. A többszöri vizes
ruházás hatott egy kicsit, apja észhez tért. Nagy nehezen be tudta vezetni a nappaliba, ahol
a  heverőre  fektette.  Ezután  nekilátott  a  rendrakásnak.  Mélységes  bánat  nyomasztotta.
Nagyon szerette apját,  sok vidám,  kellemes emlék kötötte hozzá. Akkor kezdett el inni,
mikor a felesége – Zoli anyja – elhagyta őket. Ettől kezdve a mindennapjaik pokollá váltak.

Miközben a heverő mellett ült, azon töprengett, vajon miből vette az italt apja? Volt egy
szomorú sejtése, ezért bement a szobájába, és kihúzta szekrénye alsó fiókját. A fiókban lévő
füzetek alá nyúlt, de nem találta a félretett pénzét, amit a múlt hónapban diákmunkával
keresett. Teljesen kihúzta a fiókot, és elkezdte tüzetesebben átvizsgálni, de sajnos hiába, a
pénz eltűnt. Nem bírta tovább magába fojtani a sírást,  zokogva zuhant le  a  heverőjére.
Szeretett volna elrohanni hazulról, de nem akarta félájultan fekvő apját egyedül hagyni,
féltette. Eltelt kb. egy óra, mikor apja nyöszörgésére lett figyelmes.

– Apa, ugye nem ittad el az összes pénzünket? – kérdezte reménykedve, hátha maradt
valami.

–  Mi közöd hozzá? – szólalt meg apja  akadozva,  mint  akinek a nyelve még nem akar
engedelmeskedni.

–  Azt  én  kerestem,  a  villanybojlert  szerettem  volna  megjavíttatni,  és  a  menzámat
befizetni. Maradt még pénz?

– Mondtam, hogy semmi közöd hozzá!

– De van hozzá közöm, jóformán abból élünk, amit én nagy nehezen megkeresek, te meg
csak iszol egyfolytában! A teljes segélyedet elittad már. A gázt már kikapcsolták, fánk alig
van.  Mivel  fűtünk?  Te  meg  csak  iszol,  iszol  meg  iszol  egyfolytában!  –  fakadt  ki  Zoli
ingerülten.

– Velem ne kiabálj, te taknyos, ha nem tetszik, takarodj anyádhoz, úgysem kellesz neki!

„Úgysem kellesz neki…  úgysem kellesz neki…” zsongott Zoli  fülében. Nagyon szíven
ütötte apja kirohanása. Ezt még sosem vágta a fejéhez.  Ha részeg,  mindig agresszíven
viselkedik. Fizikailag ugyan még nem bántalmazta, de Zoli attól félt, hogy egyszer ez is
bekövetkezik.  Bár  most  egy pofont  jobban elviselt  volna,  mint  apja  utolsó  mondatát.  –
„Úgysem kellesz neki” –… Kitörölhetetlenül bevésődött az agyába. Nem bírta tovább, sarkon
fordult és kirohant a lakásból. Azt sem tudta, merre megy, csak lehorgasztott fejjel, nagy



léptekkel, könnyes szemmel ment előre. Már azt is elfelejtette, hogy a meccsre készült.

 

A futballmeccset  a  városi  pályára tervezték,  mivel  ott  jobb körülmények fogadták a
vendégcsapatot, és a pálya gyepe is kifogástalan volt. A csapat már a megbeszélt időpont
előtt hiánytalanul az öltözőben tartózkodott. Érezhető volt a várakozással teli izgalom.

–  Srácok,  próbáljunk  meg higgadtak maradni a pályán  –  kérte őket Krisztián –,  egy
kiállítás és végünk. Az sem lenne jó, ha a bírókat magunkra haragítanánk. András, nagyon
kérlek, fogd be a szád, ne hergelj senkit!

– Így lesz főnök, ígérem, semmi szöveg – válaszolta harsányan András.

–  Adjunk  bele  mindent!  –  folytatta  Krisztián.  –  Ne  feledjétek,  az  ellenfél  játékosai
valamivel  idősebbek  nálunk.  Főként  tizenkettedikesek.  Ez  ne  zavarjon  bennünket,  mi
technikásabbak és egy kicsivel  gyorsabbak vagyunk. Ez most nagy előny lehet,  főleg a
középpályán.

Az edző is hamarabb érkezett a megbeszéltnél. Benézett az öltözőbe  és meglepetten
látta, hogy mindenki beöltözve ül a padon.

– Ez igen, végre egyszer időben érkeztetek! – jegyezte meg.

Ő is feszült volt. Tisztában volt vele, mekkora élmény ez a fiúknak, országos döntőbe
kerülni nagy dolognak számított ez a városban. A csapat jó néhány tagja nem jeleskedett a
tanulásban,  igazi  sikerélményt  a  sportolás  adott  számukra.  Most  itt  a  lehetőség  a
kiemelkedésre. Végre bizonyíthatják szüleiknek, tanáraiknak, hogy bennük is van ambíció,
kitartás és hajlandóak a sikerért keményen dolgozni. Nem akart a vállukra túl nagy terhet
tenni,  ezért  nem  győzte  hangsúlyozni,  küzdést,  jó  focit  vár  tőlük  elsősorban,  nem
mindenáron a győzelmet.

– Fiúk, nem akarom szaporítani a szót, amit megbeszéltünk, azt próbáljátok végrehajtani
– szólt az edző. – Ha kell, majd menet közben változtatunk a taktikán, addig mindenki tegye
a dolgát.

Kihirdette  a  kezdőcsapatot,  ez  nem okozott  meglepetést,  hiszen  már  beszéltek  róla
többször.

– Akkor irány a pálya, tessék óvatosan bemelegíteni az izmokat! – utasította őket.

Elérkezett  a  várva  várt  pillanat,  az  öltöző  folyosóján  felharsant  a  sípszó.  A  bíró
kivonulásra szólította fel a csapatokat. A  fiúk  a  kezdőkörben  tekintetükkel a közönséget
pásztázták, keresték az ismerős arcokat, szülőket, barátokat. Nagyon sokam eljöttek,  és
lelkes biztatásba kezdtek, mikor megjelent a csapat. Krisztián is kereste édesapját a lelátón,
hamar meg is  pillantotta,  kereplővel  a  kezében lelkesen éljenzett.  Apjától  nem messze
észrevette a szorgosan integető Esztert is. A lány látványa nagyon megnyugtatta, izmaiból
elillant a remegés, feje kitisztult. Ettől kezdve higgadtan, józanul tekintett a körülötte zajló
eseményekre. Térfelet választottak, és elfoglalták a helyüket.



Az első öt perc után már egyértelmű volt,  hogy két jó csapat találkozott egymással.
Kemény, fegyelmezett játék folyt a pályán. Az első félidőben gólhelyzet egyik oldalon sem
tudott kialakulni, a kemény védekező játéknak köszönhetően. A csapatok jól felkészültek
egymásból. Krisztián és András elöl igyekeztek helyzetbe kerülni, de mihelyt labdához értek,
azonnal  letámadták  őket,  ha  kellett,  akár  két  védő  is.  Nem szabálytalanul,  de  nagyon
keményen, kihasználva a fizikai fölényt. Távoli lövésekkel is próbálkoztak a csapatok, de
azok legtöbb esetben erejüket vesztették, és nem jelentettek komoly veszélyt egyik oldalon
sem. Mindkét kapusnak akadt védenivalója, de ziccer helyzetig egyik csapat sem jutott el. A
közönség nem unatkozott, mert küzdelmes, jó focit láttak, csak a gól hiányzott. Pedig rajtuk
nem múlt, mert lelkesen végigszurkolták a félidőt.

A félidő végét jelző sípszó után a csapatok az öltözőbe vonultak az edzőjük kíséretében.

– A francba, nem piskóták! – fakadt ki András, miközben a padra roskadt és törölgette
verejtékező homlokát.

– Srácok, nagyon jól csináltátok – dicsérte őket Feri bá. – Jó az ellenfél is sajnos, de
megverhető. Kér valaki cserét?

Nem jött válasz. Annak ellenére, hogy hajtós félidőt játszottak, nem éreztek fáradtságot.

– Krisztián, nem sérültél meg? Úgy láttam, kaptál eleget – kérdezte a fiút edzője.

– Nem, semmi baj – válaszolta.

– Akkor marad a csapat a második félidőre is, nem cserélünk – jelentette ki edzőjük. –
Próbáljátok a széleket megmozgatni, hátha elfáradnak és nem érnek ki a védők időben. Csak
így tovább, fegyelmezetten. Most pihenjetek, lazítsatok és igyatok.

– Feri bá! – szólította meg edzőjét Krisztián – Nekem lenne egy ötletem, elmondhatnám?

– Természetesen – válaszolt. Tudta, hogy Krisztián nem szokta fölöslegesen jártatni a
száját.

– Arra gondoltam, hogy vessünk be egy trükköt, mondjuk a második félidő vége felé, ha
addig nem bírunk egymással, mert úgy látom, nem nagyon tudjuk áttörni a védelmet. Az
ötletem a következő. Feri, a jobbhátvéd sérülést színlelve cserét kérne. Bejönne helyette
Kristóf,  neki nagy a lövőereje. Nincs kapus, aki tizennyolcról megfogná a lövését. Azért
kellene  váratlanul  behozni,  mert  így  talán  nem tudatos  csereként  könyvelnék  el,  nem
figyelnének fel rá. Utána elöl, kétszer-háromszor csinálnánk egy-két fals húzást az ellenfél
elaltatására. Mondjuk nem előre mozdulnék el, hanem hátra és így kapnám meg a labdát és
próbálnám megtartani.  Azt vettem észre,  hogy mikor  hozzám kerül a labda,  az ellenfél
jobbhátvédje is felém húzódik el. Én pedig majd Andrásnak teszem ki a bőrt. Ezt kétszer
eljátszanánk.  A  harmadik  alkalommal  Kristóf  felhúzódna  előre,  és  amikor  megkapom
hátrafelé húzódva a focit, nem szélre tenném ki, hanem Kristófnak lövésre. A rám elmozduló
jobbhátvéd helyén talán lenne annyi rés, hogy Kristóf bevegye a kaput.

Az  edző  hosszasan  gondolkodott,  átgondolta  a  csapatkapitány  elképzelését,  majd
megszólalt:



– Bejöhet, lehet benne valami! Feri, ha leveszem a sapkám, akkor indul az akció. Kristóf,
te akkor a kispad mögött, hogy ne lássanak, elkezdesz melegíteni. Feri, amikor meglátod
Kristófot melegítés után, az első lehetséges alkalommal cserét kérsz. Aztán rajtatok a sor.
Nem veszthetünk semmit. Fiúk, vélemény?

– Oké – mondták egyhangúlag.

Elkezdődött  a  második  félidő,  és  folytatódott  a  küzdelem.  A  hatvanadik  percben
tizenegyeshez jutott a vendégcsapat. Egy ártalmatlan helyzet kapcsán a védő kezére pattant
a labda. A bíró megadta a büntetőt, amit a középcsatár értékesített. Vezetéshez jutottak a
vendégek.

–  Nincs  baj,  srácok!  –  nyugtatta  a  csapatot  Krisztián.  –  Nem  jobbak,  ki  tudunk
egyenlíteni. Ne adjuk fel!

– Nem fogjuk, ha beledöglök is, kiegyenlítünk! – fakadt ki András.

A csapat nem tört meg,  folytatta a küzdelmet. A hetvenedik percben a hazai csapat
balszélsője levitte a labdát az alapvonalig egy távoli pontos átadás után. Nem teketóriázott,
azonnal középre tette, Krisztián kb. nyolc méterre ált a kaputól. Mikor felé szállt a labda,
rögtön  két  védő  mozdult  rá,  nem  tudott  helyzetet  kialakítani,  ezért  előrelépett  és  a
levegőben  lévő  beívelést  azonnal  András  felé  csúsztatta,  aki  kapásból  a  Krisztián  felé
elmozduló védő mellett a bal alsó sarokba vágta a labdát. A kapusnak esélye sem volt. Óriási
ováció tört ki a nézőtéren, a fiúk pedig egymás ölelgetve Andrást ünnepelték, aki a tőle
megszokott elánnal hangosan kiabált:

– Na, ki a király? Ki a király?

A  középkezdés  után  tovább  folytatódott  a  kiélezett  küzdelem.  Krisztián  óvatosságra
intette a csapatot. Kérte őket, ne támadjanak ki esztelenül, mert egy újabb bekapott gól
végzetes lehet. A csapat szót fogadott, továbbra is fegyelmezetten játszott.  Elérkezett a
nyolcvanadik perc. Krisztián kinézett edzőjére, aki éppen akkor vette le a sapkáját. András is
észrevette, és összevillant a tekintete Krisztiánnal. Mindketten tudták, mi következik. Kristóf
is elsomfordált melegíteni, de két perc múlva már a kispadnál állt. A pályán éppen akkor
szerelt sikeresen Feri, de a füvön maradt fájlalva a lábát, és azonnal cserét kért a bírótól
arra  hivatkozva,  hogy  meghúzódott  a  lába.  Feri  bá  tanácstalanságot  színlelve  gyorsan
Kristófot jelölte ki  a cserére, aki  sietve  levetette melegítőjét és a pályán tett látványos
bemelegítő mozdulatokat. Bedobás után folytatódott a játék. Krisztiánék egyszer eljátszották
az alibi taktikát. Kis idő múlva ismét lehetőségük adódott rá, ekkor az ellenfél védői már
számítottak a visszafelé cselekre.

– Úgy látszik, bevették – gondolta Krisztián.

A labdát természetesen nem akarta elveszteni,  így kitette  jobbra.  András megpróbált
betörni, de szerelték. Szerencsére az ellenfél támadása is elakadt a tizenhatos előtt. Kristóf
érezte, most jött el a pillanat, és amikor a csapattársai a középpályán tartották a labdát,
észrevétlenül elkezdte az előre húzódást. Mikor a balszélső megkapta a passzot, Kristóf már
kb.  huszonnyolc méterre volt a kaputól. Ekkor egy gyors átadással Krisztiánhoz került a
labda. A védők már tudták a dolgukat, kihúzódtak rá, illetve egyikőjük András felé mozdult



el. Azt gondolták, a megszokott koreográfia következik. Ekkor aztán Krisztián a megüresedő
területre gurított, ahová Kristóf már nagy sebességgel érkezett. Hatalmas energiával rúgta
el a labdát kb. húsz  méterről,  ami így  menthetetlenül a jobb felső sarokba vágódott.  A
vendégcsapat edzője ekkor eszmélt fel, hogy átverték. Kínok közt ugyan, de egy elismerő
fejbólintást tett kollégája felé. A nézőtér tombolt, a csapat pedig egy kupacban ünnepelt a
pályán. Kristófot ölelgették boldogságukban.

– Fiúk, most már húzzuk ki, húzzuk ki ezt a pár percet! – kiabált örömében Krisztián.

A meccs folytatódott, de vendégcsapat már nem tudott újítani. A bíró lefújta a mérkőzést,
maradt a kettő-egy.  A fiúk összeölelkezve, diadalittasan vonultak a nézőtér felé,  ahol  a
hozzátartozók, barátok felállva ünnepelték őket.

Az  öltözőben  egymás  szavába  vágva  mesélték  élményeiket  boldogságtól  csillogó
szemekkel.  Mikor  edzőjük  belépett,  elcsendesedtek.

– Gratulálok, fiúk, ez igazi férfimunka volt – szólalt meg határozott hangon. – Nagyon jól
csináltátok, öröm volt nézni a játékot. Büszke vagyok rátok. És most  haad tegyem fel a
szokásos kérdésemet: ki volt ma a csapat legjobbja szerintetek?

– Krisz, Krisz! – skandálta a csapat egyhangúlag.

– A fenéket – szólalt meg Krisztián –, szerintem András, meg persze Kristóf nagyon szép
gólokat rúgtak.

– Amit mindkét esetben te készítettél elő – vágott a szavába András. – Ne szerénykedj,
Krisz, megint te voltál a csapat esze.

– Nem értek egyet veled – szólt ismét Krisztián határozottan. – Ma nem emelkedett ki
senki,  mindenki  nagyon fegyelmezetten játszott,  és  hála  istennek te  sem szövegeltél  a
bírónak.  Szerintem  mindenki  a  maximumot  nyújtotta.  Ma  nem  volt  legjobb,  ez  a
véleményem.

– Egyetértek veled – szólalt meg Feri bá. – fürödjetek, öltözzetek, várnak benneteket.

Szíve mélyén ő is úgy gondolta, hogy Krisztián érdemelte volna meg a csapat legjobbja
címet, de örült neki, hogy a fiú erről hallani sem akart. A csapatszellemnek nagyon jót tett
Krisztián szerénysége. Bár ezt nem mutatta, de Krisztián volt a kedvence, embersége miatt
is. Alighogy kilépett az öltözőből harsány fiútársaság fogadta:

– Gratulálunk, Feri bá – kiabálták örömittasan.

– A csapaté az érdem – válaszolta mosolyogva.

– Nekik is gratulálunk – ezzel hangos dudálgatás kíséretében betódultak az öltözőbe, ahol
nagy ovációval ölelgették a győztes csapat tagjait.

A  stadion  kijáratánál  szülők,  barátok  várták  a  csapatot.  Krisztián  először  édesapját
pillantotta meg, odalépett hozzá.



– Na, milyenek voltunk? – kérdezte.

– Nagyon jók! – válaszolta, miközben hosszasan magához ölelte fiát. – Gratulálok, nagyon
fegyelmezetten küzdöttetek.

– Nem volt könnyű dolgunk, de bejött a taktikánk.

Eszter is ott állt a közelben, de nem ment oda a fiúhoz, mivel nem volt egyedül. Nem
akarta  megzavarni  a  beszélgetést.  Krisztán,  mikor  észrevette  a  leányt,  azonnal
megszólította:

– Szia, Eszti! – és elindult feléje.

Mellé érve apja felé fordult.

– Apa, bemutatom neked Esztert, nem messze lakik tőlünk, és egy iskolába járunk.

– Ugyan még nem beszélgettünk, de azért nem kell bemutatnod az ifjú hölgyet – válaszolt
Tamás. – Tudom ki ő, ott lakik a szemben lévő házban. Azt viszont nem tudtam, hogy ti ilyen
jól ismeritek egymást.

– A napokban kezdtünk el beszélgetni Krisszel – válaszolta Eszter szerényen.


