
Katus Dóra: Soha ne add fel! 
 
Az én nevem Tom, éppen a kisfiam edzésére tartok, mivel most már mindennapossá vált a 
felkészülés a nagy karácsonyi hoki meccs előtt. A fiamat Leo-nak hívják, már nagyon várja a 
mérkőzést, ami a hétvégén lesz. Éppen most érek be a csarnokba, ahol az edzéseket tartják. 
Leo integet nekem, de abban a pillanatban, ahogy int, elcsúszik és megüti a kezét. Már 
rohanunk is az orvoshoz, mert alig bírja mozgatni. Megvizsgálják, és az orvos 
épp most hozza ki az eredményeket. 

– A kisfiának eltört a keze, be kell gipszelni, így sajnos nem vehet részt a hétvégi 
meccsen. 

– Értjük, Doktor úr, köszönjük.  
            Gipszelés után elindulok a fiammal a kórházból. Leo otthon teljesen önmagába zuhan, 
hiszen annyira várta már ezt a mérkőzést, most mégis lemarad róla, pedig nagyon keményen 
edzett rá. 

– Leo, elmondok neked egy történetet. A végére rájössz, attól még, hogy megsérültél, 
nem megy tönkre minden... 
          ...Az egész akkor történt, amikor annyi idős voltam, mint most te, egy hideg téli napon, 
amilyenek mostanában szoktak lenni. Akkoriban volt egy törzshelyünk nekem és a 
barátaimnak. A neve, ha jól emlékszem rá, Folk volt, de már nem is tudom, miért ezt a nevet 
adtuk neki. Na, mindegy, nem ez a lényeg! Minden szép és jó volt addig a napig, míg egy 
csapat kiszemelte magának a mi bunkerunkat. Úgy hívták magukat "a Szörnyek", és 
maguknak akarták a helyünket. Nem akartuk átadni nekik a törzshelyünket, ezért arra a 
döntésre jutottunk a Szörnyekkel, hogy hógolyó csatát vívunk, s azé lesz a hely, amelyik 
csapat győzelmet arat. A csatát december 17-ére tűztük ki. Addig minden nap edzettünk, 
mert nagyon fontos volt számunkra a Folk.  
            A meccs előtt egy héttel szintén gyakoroltunk, s én, ahogy futottam, kicsúszott alólam 
a lábam. Elestem, és nem bírtam felállni. A barátaim odasiettek segíteni. Szóltak a 
szüleimnek, s elkísértek az orvoshoz is. A doktor azt mondta, hogy eltört a lábam, és egy 
ideig nem tudok majd ráállni. Az egészben azt sajnáltam a legjobban, hogy nem vehetek 
részt a hógolyó csatán. A meccsig a többiek ugyanúgy edzettek, mint eddig, s én csak 
néztem, hogy futnak, nevetnek és szórakoznak. Borzasztóan éreztem magam. Majd eljött a 
mérkőzés napja. Nem akartam elmenni rá, de anyukám rábeszélt. Azt mondta, a jelenlétem 
erőt és biztatást nyújt a barátaimnak. Tehát elmentem, és igaza volt. A csata eleinte jól 
alakult, de a végére elfáradt a csapatom. Vesztésre álltunk. 
           Végül a Szörnyek kapitánya és a mi vezérünk maradt bent. A kapitányunkat eltalálta 
egy hógolyó, ezáltal kiesett, s a Szörnyek ujjongásban törtek ki. Én hirtelen közbeszóltam.  
           – Még nincs vége a meccsnek, ti eggyel többen voltatok! 
           A Szörnyek számolni kezdtek, s rájöttek, hogy igazam van. Ekkor a kapitányuk szólt 
hozzám: – De már mindenki kiesett, s akit eltalált egy hógolyó, nem játszhat tovább... Talán 
van olyan, aki be tud állni? És igaza volt, nem tudtam, mit mondjak. Úgy döntöttem, 
kockáztatok. Így a válaszom az volt: – Itt vagyok Én. Nem játszottam. Miattam vagytok eggyel 
többen. Nekem kell beszállnom, párbajozni. 
           Mindenkit meglepett ez a válasz. – Még hogy te, el van törve a lábad, rá se tudsz állni. 
Te akarsz kiállni ellenem? 
          Kinevetett az egész csapatával együtt. Felálltam, igaz, nehezen, de nagyobb volt az 
akaratom, mint a fájdalmam. Mindenkinek leesett az álla. Lassan bebicegtem a csatának 
kijelölt helyre, s így szóltam: – Itt vagyok. Kiállsz ellenem vagy túl gyáva vagy hozzá? 



         Az ellenfél kapitánya nem habozott a válasszal, felém dobott egy hógolyót. Kikerültem, 
de már jött is a következő. Megcsúsztam, ráestem a rossz lábamra.  
         Ekkor mindenki azt hitte, itt a meccs vége. Majd a Szörnyek vezére így szólt: – Itt a vége, 
nem tudsz elmenekülni... Nagy mellénnyel a csapatához fordult... – Gyerünk, mondjátok, 
hogy nyertük! De ami történt, mindenkit váratlanul ért. Pont akkor fordult hátra az ellenfél, 
amikor eldobtam egy hógolyót. Ez a Szörnyek vezérének a hátába csapódott. Nem figyelt, 
kihasználtam, s rádobtam a döntő golyót.  
        Vége lett a meccsnek, nyertünk. Megtarthattuk a törzshelyünket a barátaimmal. S én 
még nem adtam fel, egy éven belül újra lábra állhattam, mert küzdöttem és mellettem 
voltak a barátaim, én is mellettük álltam mindig, mikor szükség volt rám. 
       – Ez tényleg megtörtént veled? Apa, ezzel azt akarod mondani, hogy menjek el törött 
kézzel hokizni? 
      – Azért meséltem el ezt neked, mert azt szeretném, hogy ne törj össze, s menj el 
szurkolni a barátaidnak, mert még sok mindent tartogathat ez a meccs! – azzal 
rámosolyogtam a kisfiamra.  
         Leo eldöntötte, hogy ő sem adja fel, és küzdeni fog azért, amit szeretne. Miként alakul a 
meccs? ... Azt nem tudom, mert csak holnapután lesz… 

 


