


A lelked bajnoka

Lilien Polocz

2016

Publio Kiadó

www.publio.hu

Minden jog fenntartva!

1.rész

 

-Ez egy hosszú történet amit elmesélek nektek. Ez a nap volt az, ami megváltoztatta az egész
életemet.

Ez egy történet ami nem mindennapi fordulat!

-Alig várjuk hogy elmeséld!

(várta izgatottan a mesémet a kis fiú, és mind a többi 9 sauber-es kis srác, akikkel a gokárd
pályánkon hűsöltünk néhány finom limonádé mellett. )

-minden azon a napon kezdődött.....

( kezdtem mesélni )

-"Azon a napon" egy levelet írtam a barátnőmnek Szófiának.

( Gyönyörű napsütötte délután volt a gyönyörű Spanyol országban.

( kezdtem a levelet, egy kis bevezető mondattal hogy tudja Szófia mégis hol járok, mivel ő nem
láthatja Spanyol országot, hiába küldenék képeket neki, ő nem láthatja mert sajnos Szófia vak. Ő csak
az én "leírásomról" tudja megállapítani hogy is nézhet ki ez az  ország. )

-olyan gyönyörű ország is ez!

( folytattam és elkezdtem "elemezni" ezt a gyönyörű tájat, és az embereket. )

-tudod Szófia, ez egy nagy ország.  Itt általában az emberek sötét bőrűek,  de ne az afrikaiakra
gondolj. Annál azért világosabb a bőrük színe. A hajuk színe általában sötét színű, mint ahogy a
szemük is. Ebben az országban örök nyár van és persze tenger is található, amiből nyílván sosem lesz
jég pálya. Nagyon kellemes itt a hangulat. Szépek a nevezetes építmények, múzeumok. A zene olyan
"latinos" ez fantasztikus-an felperdít engem a táncra. Na mind1, röviden ennyi Spanyol országról. A
lényeg hogy most a forma1 miatt vagyunk itt.

Ez a sport számomra a legjobb. Ezt nem lehet megunni és unatkozni sem lehet. Mindig történik
valami izgalmas dolog. Ez a sport-ág igen veszélyes, de hála istennek a technika és a világ is sokat
fejlődik és így létrehoztak biztonságosabb felszereléseket. Az autó is nagy mennyiségben fejlett a
régiekhez képest amik a 80-as 90-es években voltak. Különböző országokban folynak a "csaták".
Inkább meleg helyeken jellemző.

Ahol versenyeznek egy óriási  pálya. 250-300-al hajtanak ezek az autók.....varázslatos!!! Van a



box-utca ami szintén nagy terület. Itt vannak a kerék cserék, valamint a versenyzőknek létrehozott
saját kis garázs. Itt szokták felkészíteni az autókat a versenyre. De a  box-utcában a csapatok is
dolgoznak a számítógépeknél,  amin minden adat megvan és figyelik a versenyző tempóját,   és
tartsák egyben rádión velük a kapcsolatot. 

De itt találhatóak különböző edző termek, valamint kávézók a vendégeknek, és persze a V.I.P-s
rész ahova a "menő" emberek járnak, ( színészek, híres énekesek, de persze azokat hívják meg,akiket
érdekel az F1 ).  Én részben sokat segítek a kávézókban és a kiszolgálásban és persze az edző
teremben is. Én magyarán itt dolgozom.

Vissza a jelenhez. Ryan-el a bátyámmal, és Felipé-vel a legjobb barátommal, ( aki egyben Ryan
csapat társa is ) heteken át készültünk erre a versenyre. 

 Ryan-el a bátyámmal, és Felipé-vel a legjobb barátommal ( aki egyben Ryan csapat társa is )
heteken át készültünk erre a versenyre. Hiszen itt dől el a világ bajnoki cím. Mivel csak 2-3 pont
választja el Ryan-t és Felipé-t , már ebből a szempontból is izgalmas elé nézzünk. Őszintén szólva
nagyon féltem a srácokat, mert ez a pálya igazán veszélyes. De Ryan és Felipe nagyszerű pilóták,
biztos vagyok benne hogy vigyázni fognak magukra. 

Mind édesanyámat ismered: Roz

Wilson, 39 éves középkorú nő. Fél hosszú barna hajú, elegáns öltözetű "asszony".

Apa egy évvel idősebb anyánál, ő mindig a szokásos öltönyt nyakkendővel visel. 

Én vagyok a "kakukk tojás", az egyszerű rövid nadrág pólóval. Bár anya szerint nem kéne így
öltöznöm, ahogyan mindig mondja: " egy úri kis hölgy nem öltözhet ilyen átlagosan". Igazából én nem
vagyok az a "magassarkú-s" típus. Szeretek magam kiválasztani az öltözékem. Na, meg persze a
csapat pólóm miatt is gyakran letol, mivel mindig azt mondja hogy a csapat pólót a dolgozók, Ryan és
Felipe hordja. Hiszen valamilyen szinten én is dolgozó vagyok. Én készítem fel a srácokat részben a
versenyekre, én vagyok a menedzserük. A sauber csapatban benne van szívem,lelkem.

Na ennyit a mesélésről. Majd részletesen beszámolok a versenyről. 

Remélem jól vagy, és minden rendben.

Vigyázz magadra! 

Barátnőd: GEMMA!

( Ezzel be is fejeztem a levelem Szófia barátnőm számára. Beraktam a levelet egy borítékba, és
odaadtam az egyik munkatárs-nak hogy vigye el a levelet a postára, abban a percben jött anya és
apa. 

Anya már megint meglátta rajtam azt az 

"Öltözéket" amit ő nem szeret )

-Lányom! Ma van a "nagy" verseny. A nagy nap! Ne mondd hogy így akarod végigszurkolni a
versenyt.....ebben a ruhában.

( mondta anya idegesen, bár az aggodalom is közrejátszott a haragjában)

-Anya!  Már  mondtam,  még  a  kedvedért  sem változtatom meg  a  viseletem.  Amikor  "ITT"  a
csapatomnál dolgozok, minden ezt a pólót szoktam viselni és egy nem is fog változni. Ezt hordja
minden dolgozó és versenyző is.



-jól van lányom! Igazad van! De legalább a bátyád világbajnokság-án ne így nézzen ki a húga. 

-de én dolgozni fogok verseny közben is. A csapatnak szüksége van rám.

-a csapat megfogja érteni hogy most ezen a fontos napon nem tudsz segíteni. Boldogulni fognak
nélküled is. 

-jajj....Roz....hagydd már Gemmát!

( szólt apa anyára )

-Te ebbe ne szólj bele! Te indítod a versenyt, inkább azzal tőrödj. 

( intette el anya apát a "dolgára" )

-Ryan és Felipe? 

( kérdeztem )

-Felipe már a pályán van, Ryan pedig még...... vacillál......tudod milyen.

-nem hiszem el!  Olyan lassú,  na ezért  vagyok én itt  hogy rászóljak  nem késheti  le  a  saját
versenyét.....

( mérgelődtem )

-Várjál csak ifjú hölgy! Először átöltözöl,utána megkeresheted a bátyád és Felipét. 

-jó, rendben!

( sóhajtottam, és rögtön az öltözőbe siettünk. Anya teljesen túlzásba vitte a dolgot, mint mindig.
Úgy néztem ki mint II.Erzsébet unokája. Loknis hajjal, valamint  kis cuki rózsaszín virágos ruha volt
rajtam, de a kedvemért maradhatott a torna csukám. Az "átalakulás után" siettem megkeresni Ryant.
Végigrohantam a box utcán és az öltözőkön át, de sehol sem találtam. Feladásom végén az autóhoz
siettem ahol meg is találtam miközben ő nyugodtam "iszogatott" még a kulacsából. Mikor meglátott
engem ( a 

ruhában ) kiköpte a vizét )

-Remekül nézzél ki, hugi!

( gúnyolódott Ryan és közben nagyokat nevetett ) 

-HA,HA,HA! Nagyon vicces. Mindárt a flakonodban maradt víz a fejeden landol majd. Amúgyis anya
erőszakolta rám ezt a rongyot, nem is engem dolgozik,pedig segíthetnék a csapatnak. Mind1 is, 10
percen át téged kerestelek. Hol jártál?

-Relaxáltam!

( jelentette ki büszkén )

-Remek, jókor!

( mérgelődtem )

-Gemma! Az arcodra van írva az aggodalom! Ne aggódj! Nem lesz semmi baj! 

( nyugtatott Ryan, ő nem is aggódott egy kicsit sem, de nekem más mivel én a testvére vagyok.



Aggódok érte és kész )

(  megfogtam Ryan mindkét kezét )

-Ryan, ígérd meg hogy óvatos leszel,  és nagyon vigyázz a mögötted lévő pilótával.....nehogy
összeütközzetek!

-Megígérem hogy vigyázok!

( megöleltem Ryant jó szorosan.

Ryan a fejemre tette a "sauber" baseball sapkámat )

-Látod? Így mindjárt úgy nézzél ki

mint egy igazi "kis bajnok".

-Nem! A bajnok az te vagy és Felipe. Tényleg hozzá is akarok menni hogy szerencsét kívánjak
neki.

( odamentem Felipehez aki meg szerencsére autón kívül tartózkodott, azonnal átöleltem )

-Izgulsz?

( kérdezte mosolyogva Felipe )

-Persze, nagyon! Ez nem is kérdés!

-Ne aggódj, minden rendben lesz! Milyen csinos vagy!

( dicsért Felipe )

-Köszönöm! Anya adta rám.

-de legalább van benned egy kis "sauberes dolog"

( mondta nevetve Felipe )

-Jahhh, igen!

( válaszoltam kipirult arccal )

-Na, menned kell, sok szerencsét!

( Mikor elindult a verseny. Kénytelen voltam a V.I.P helyen ülni anyáékkal, akik rám sem figyeltek,
hanem "hírességekkel" beszélgettek. Nagyon untam magam, így lementem a srácokhoz a box utcába,
és ránéztem a monitorra )

-Minden rendben, srácok?

( kérdeztem aggódottan, mivel egy rossz érzés keringett a testemben )

-Minden rendben, Gemma! Ne aggódj!

( nyugtattak a srácok )

( Nem bírtam ki és nem nagyon tudtam elhinni hogy "minden rendben van" , ezért kapcsolatba
léptem Ryan-el. )



-Ryan! Gemma vagyok! Nagyom aggód, minden rendben? Láttam a monitoron hogy folyamatosan
lassulsz és rossz időket mész. 

-igen, tudom. Már szóltam a fiúknak is.

-de hát most beszéltem a fiúkkal és azt mondták hogy "minden rendben".

-biztos nem akarták hogy aggódj! 

Valami van a motorral Gem!

( panaszolta Ryan, aki elég feszült volt )

-Baj van a motorral? Az hogy lehet? Azonnal gyere be a box-ba!

( adtam ki utasításomat )

( nem hallottam szinte Ryan válaszát, mert a rádió sistergett )

-srácok, mi a baj Ryan autójának a motorjával?

-nem tudjuk, sajnos, de azonnal ki kell hogy jöjjön a box-ba! 

-igen, én is kiadtam neki ezt az utasítást!

 -Ryan gyere be a box-ba!

(  ismételtem a rádióba,  hátha Ryan meghallja.  Már láttam ahogyan jön az autóval,  de  box
bejáratától  pár  méterre  egyszer  csak  felrobbant.....azonnal  kimásztam a  kerítésen  és  Ryan-hez
futottam.

A  kocsi  felborult  állapotban  volt,  valahogyan  kiszedtem  Ryant  a  füstölgő  autóból.  Sírva
ébresztgettem őt, hátha felébred. Felipe megállt az autóval, kiszállt belőle és odarohant hozzám.
Közben a mentősök elvitték Ryan-t, és engem is elvittek egy mentő autóhoz. (mivel é is kicsit a füst
"áldozata lettem, mivel eltelt pár perc hogy kiszabadítsam Ryant az autóból. )Ott ültem fél óráig. Nem
bírtam tovább, mikor indultam volna el, egy mentős akire rá voltam bízva nem engedett el. )

-kisasszony! Nem mehet el!!

-miért? A bátyámnak előbb volt balesete és nem mehetek el hozzá. Azt sem tudom hová vitték.

(  mondtam a mentősnek aggódottan,  és elég feszült  is  voltam, mert  nem tudtam mi van a
testvéremmel )

-egyenlőre egy szobában tartózkodik a versenyző. Ott vizsgálják meg.

-kérem, látnom kell....hadd mehessek.....

( kérleltem türelmetlenül )

-nyugodjon meg!!!

-Ne mondja hogy NYUGODJAK MEG!!!!

Ilyen helyzetben nem tudok nyugodt lenni, miért nem érdeklődik a testvérem után? Miért nem
mondanak nekem semmit?

( kérdeztem kétségbe esetten, közben jön oda hozzám sírva anya, apa és Felipe )



-Anya!!! Hogy van RYAN?? Ez az ember nem engedte hogy bemenjek hozzá.....nem mondd nekem
senki semmit, miért?

( közben megérkezik az orvos )

-Dr.úr, hogy van a testvérem??? Mi baja? Miért nem szállítják őt kórházba???

-Kisasszony! Ryan nagyon megsérült, és szív rohamot is kapott. 

-be akarok menni hozzá......

( és azonnal az orvosi szobába érkeztem. Ryan ott feküdt, kormos arccal, nem tudtam elviselni a
fájdalmat ami szúrta a szívem. 

-nem hagyhatsz el, megígérted.

( sírtam, és a mellkasára tettem fejem )

-sajnálom, kisasszony! 

-NEM, EZ NEM LEHET, MEGÍGÉRTED!

-Most már engedje őt el!

( mondta az orvos ) 

-nem akarom, drága istenem, és angyalok az egekben, ígérjétek meg hogy vigyázzatok rá! 

( Ryan hirtelen egy fehér szobában ébredt fel.  Felkelt az ágyról és kiment az ajtón. Úgy nézett ki
ez a helyiség, mint egy központ. Tele férfiakkal és nőkkel akik ide- oda szaladgáltak, telefonáltak, és
angyal szárnyuk is volt. Ryan nem értette mi folyik itt, próbált kisétálni az ajtón, de megállította őt
egy "angyal férfi". )

-Nos, ifjú fiatalember! Hogy tetszik a mennyország?!

( mondta egy 60 év körüli talpig fehér öltözetű ember )

-Mennyország?

( csodálkozott Ryan )

-Emlékszel mi történt veled?

-Balesetem volt.

-Bizony! Te ebben a balesetben "meghaltál" nyugdíjba vonulásom előtt akartam még egy csodát
tenni. És te vagy az utolsó ember aki kap egy új életet egy új testben. 

-mi? Ezt nem értem!

( Ryan hirtelen elfehéredett, és leült egy kanapéra )

-Tehát, én kapok egy új életet, új testbe?! 

-ahogy mondod. A lelked, a szíved, a csontjaid, az érzéseid ugyan azok maradnak, csak a tested
változik meg. 

Meg is mutatom az új tested. Gyere velem!!



( Ryan és az angyal egy szobába érkeztek, ahol különböző testek feküdtem egy vízzel teli üveg
burokban )

-És most varázslattal beleteszel valamelyik testbe?

-Nem mindennapi testet kapsz meg. Egy foci bajnok testét kapod meg. 

Marcus Ericsson. Egy gazdag családból származott 25 éves fiú, aki versenyszerűen focizott. A
maga teste nagyon híres focistáé. Marcusnak  is akkor volt a balesete mikor magának. Ő szerencsére
túlélte. És azt mondta a szüleinek hogy saját életet szeretne, de a Forma1-ről nem volt szó. Szóval
neked a neved mostantól Marcus Ericsson, és ha a családoddal találkozol, légy velük kedves. Mondd
azt nekik hogy a baleseted után sok minden megváltozott a fejedbe és hogy már mást akarsz csinálni,
a  forma1-ben  akarsz  versenyezni,  stb.....csak  bánj  úgy  Mr.és  Ms.Willsonnal  mintha  a  főnökeid
lennének,  Felipével  összebarátkozhatsz  újból,vele  nem  lesz  gond,  csak  Gemmával,  de  majd
megoldod. Én itt maradok veled és segítek.

-hát  ez  nekem homály!!!  Szóval  ha  beleraknak  ebbe  a  Marcus  vagy  kicsodának  a  testébe,
visszatérhetek a forma1-be, a saubernél maradhatok, csak nem mondhatom el senkinek hogy én
vagyok Ryan???

-Igen! Sajnos ezzel együtt kell élned!

-Az ki van zárva! Vigyen vissza az életembe. 

( mondta mérgesen Ryan és igyekezett a bejárathoz )

-Sajnos nem vihetlek vissza az életedbe. Próbáld meg azt az életet amit felajánlottam neked. Jó
lesz, meglátod!

( győzködte az angyal Ryan-t )

(  Hát  gyerekek,  így  történt,  ahogy mondtam.  Ryan bátyám halála  megviselte  a  csapatot,  a
családod, Felipét, a rajongókat. Az egész  világot.

Az első napokban/hetekben csak sírtam. De  utazgattam apáékkal versenyekre, de a forma1-ről
hallani nem akartam. Anyáék dolgoztak, de én nem. Most hogy így eltelt három hónap

rájöttem vissza kell mennem dolgozni.)

( Az új Ryan, Marcus Ericsson testében érkezett a forma1 kapujába )

-nagyszerűen nézel ki. Tudtam hogy ez a test való neked.

( mondta boldogan az angyal )

-Remek, szőke lettem, kék szemű. De a lényeg hogy visszatértem a csapatomhoz......HURRÁ!!!

( Mondta gúnyosan, Ryan-en látszott hogy nincs kedve ebben a testben élnie. De azt is tudta hogy
nincs más választása.

Bementek a kapun, és megálltak a sauber garázsa mellett pár méterre. )

(  Én is  odaérkeztem, csak nem vettem észre Ryan-t  sem az angyalt,  bementem a garázsba
 odafutottam Felipéhez és megöleltem )

-GEMMA!!! Hát visszajöttél?! Annyira örülök hogy látlak!!!



-3 hónap eltelt, bevallottam hogy tovább kell lépnem. Visszajöttem dolgozni. Amúgy is egyedül
vagy, szükség lehet rám.

( Felipének hirtelen lekonyul a szája )

- tudod....történt egy kis változás mióta elmentél.

-micsoda???

-Majd Mr.Willson elmondja mi az!!!

-Ott van Gemma!!! Látnom kell!

( mondta türelmetlenül Ryan )

-Most tudta meg Gemma hogy te leszel Felipe új csapat társa. 

-oda kell mennem hozzá....

( Siettem apához, de nekem jött egy szőke fiatal 25 év körüli fiú )

-Ohhhh.....bocsánat...

-Semmi baj!     

( Segített a fiú felkelni a földről jobban ránéztem és furcsálltam, miért van rajta a bátyám overálja
)

-Miert van rajtad a bátyám overálja??? Megmagyaráznád???   

( A fiú elhallgatott, és úgy bámult rám, mint aki sosem látott fehér embert. Hirtelen megölel
engem )

-De hiányoztál!!! Gemma!!! Úgy örülök hogy látlak!!

-mit keresel itt? Ki vagy te?? Mit képzelsz hogy csak úgy megölelsz??

( Ryan-nek eszébe jutott hogy ő már nem teljesen Ryan , elengedett engem és elpirosodott arccal
,zavarodottan mondta)

- Ne haragudj, én Marcus Ericsson vagyok! Felipe új csapat társa!

( nyújtotta a kezét a fiú )

 

-Ezt nem igazán értem. A báttyám halála óta nem dolgozom itt, de apa nem szólt hogy új ember
van Ryan helyén. Lehet ez vmi félreértés.

( mondtam, és nyugtattam. magam szavaimmal   )


