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8. FEJEZET

Az első mérkőzés

Cékla mester magához intette a játékosokat. Bátorságuk, ami az ünneplés- 
     től, buzdítástól egy kissé visszatért, a sípszó hatására most újra elil-

lanni látszott. Behúzott farokkal baktattak oda az edzőhöz, aki igyekezett mi-
nél bátorítóbban nézni rájuk.

– Eljött a nagy pillanat, most kell megmutatnunk a világnak, mit tudunk – 
mondta. – Bízzatok magatokban, és sikerülni fog. Merítsetek bátorságot azok-
ból, akik kijöttek ma, hogy buzdítsanak benneteket. Ha a közönségünk le tud-
ja győzni hangversenyben a hiúzokat, miért ne sikerülhetne nekünk a pályán? 
Zalán! – fordult a kapushoz. – Válaszd a biztos megoldást, ne kockáztass. Cér-
na, Üregi Oszi és Ottó, ti lesztek a kezdő hátvédsor. Legyetek kemények, ha-
tározottak, és igazi tapsihoz méltóan játsszatok. Karotta, Csúzli, ti lesztek a 
középpályán. Figyeljétek az ellenfél mozgását, és igyekezzetek megállítani a 
támadásokat már a pálya közepén, hogy minél kevesebb labda jusson el a bün-
tetőnkig. Rugó és Ugri Miki! Ti kezdtek a csatársorban, és úgy fogtok hajtani, 
ahogy csak a lábatok bírja, vagy még egy kicsit annál is jobban. Le kell őket 
támadnunk már a labdakihozatalkor, esélyt se adjunk nekik a támadásépítésre. 
A többiek melegítsenek, mert nemsokára ők is pályára lépnek. Ha odafigyelünk, 
hiszem, hogy menni fog. Higgyetek magatokban ti is! – buzdította őket hatá-
rozottan, szinte kiabálva. Szükség is volt a hangerőre, ugyanis a szurkolótéren 
javában folyt a hangcsata, mindkét kórus fennhangon biztatta a sajátjait. Csak 
akkor halkultak el egy kissé, amikor a két csapat játékosai elfoglalták a helyüket 
a pályán a kezdés előtt. Feszült figyelem övezte, ahogy Huhogi bíró magához 
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intette a két csapatkapitányt, hogy pénzfeldobással eldöntsék, melyik csapat 
kezdi majd a találkozót, és melyik választhat térfelet magának. 

Karotta határozott léptekkel sétált oda, pedig úgy izgult, mint iskolások a 
nyúlhimlő elleni kötelező védőoltás előtt. Vele szemben a Macskajaj FC csapat
kapitánya, Hiúz Tóni magasodott. A nagymacska udvariasan a mancsát nyúj-
totta, de mielőtt Karotta elfogadhatta volna, Tóni az utolsó pillanatban elkapta 
a mancsát, és színpadias mozdulattal végigsimította a frizuráját, szándékosan 
lóvá téve a nyuszik kapitányát, aki lefagyva állt a kezdőkörben. A hiúzok szur-
kolóinak persze nagyon tetszett a sportszerűtlen jelenet, többen a hasukat fog-
ták a nevetéstől.

Huhogi spori közben már türelmetlenül tartotta az érmét a szárnyában. 
– Az írást választom! – nézett jelentőségteljesen a bíróra Tóni. – A fejet meg-

hagyom a káposztafejeknek – tette hozzá sértő nyávogással. A spori a magasba 
repítette az érmét, ami pörögveforogva várta, hogy szerencsét hozzon vala-
melyik csapatnak.

– Fej! – jelentette ki a bíró, miután elkapta az 
érmét. – Káposztási FK! A ti kezetekben a 
döntés joga. Kezdeni szeretnétek a mecs-
cset, vagy térfelet választotok magatoknak?
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– A térfélnél maradunk. A Csermely felőli oldalon szeretnénk kezdeni a mecs-
cset – mondta Karotta, és titokzatosan mosolygott. 

– Mit vigyorogsz, káposztás rétes? – gúnyolódott Tóni, és a kezdőkör kellős 
közepére helyezte a bőrt. – A helyedben én a kezdést választottam volna, mert 
úgy legalább egyszer hozzáérhettetek volna a labdához a meccs alatt. 

A nyúlcsapat tagjai a helyükre futottak. A lelátón csönd lett, a két szurkoló-
tábor a lélegzetét visszafojtva várta, hogy felharsanjon a bíró sípja.

– Sííííííííí – fújt meglepően hangosan a sípjába Huhogi, ezzel hivatalosan is 
megkezdődött az Erdei Focibajnokság első meccse. A visszafojtott várakozás 
után most teljes hangkavalkád töltötte be a Káposztásrétet. Még a nyuszik 
kispadja is teljes erejéből kiabált, igyekezve erőt önteni a pályán lévőkbe. 

Bár messziről nem látszott, el is kélt nekik a bátorítás. A kezdő sípszónak 
varázsereje lehetett, mert egy csapásra zselévé változtatta a káposztásiak lábát. 
Rugó például annyira izgult, hogy majdnem elesett a saját cipőfűzőjében, de 
még Karottának is megremegtek a térdei. 

Pedig szükség lett volna a sok futásra, mert a hiúzok úgy rontottak a nyu-
szikra, mint a barna medve a málnabokorra az egész téli szunyókálás után. 
A Macskajaj csatárai a két szélen rohamoztak, Hiúz Tóni pedig a középkezdés 
után egyből a kapu felé iramodott. Rugó földbe gyökerezett lábbal nézte, ahogy 
elviszi a labdát mellette, de Hopp Anti sem tudta eldönteni, merre szaladjon. 
Egyedül Csúzli vetette magát Hiúz Tóni után, aki már a nyuszik térfelének kö-
zepén vezette a labdát. A káposztási védők észrevették a bajt, Oszi és Ottó két 
irányból szinte egyszerre lépett Tóni felé. De épp ez volt a hiba, mert így Cér-
nára egyszerre két hiúzcsatár is jutott. Hiúz Tóni látta ezt, és miután egészen 
közel csalogatta magához az ikreket, leheletfinom mozdulattal kipasszolta a 
bőrt a jobb oldalon várakozó csatárnak, Bajusznak, aki teljesen üresen várta a 
labdát. Szépen átvette, tolt rajta kettőt a kapu felé, majd a kétségbeesetten felé 
vetődő Zalán hasa alatt könnyedén a kapu közepébe passzolt. Püff neki! 1:0 a 
Macskajajnak!

A hiúzok szurkolói önkívületben tomboltak a lelátón. Velük ellentétben az 
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első támadásból bekapott gól a nyusziknak igazi hideg zuhany volt, mégis telje-
sen leforrázva ültek a helyükön. Ilyen rossz kezdésre ők sem számítottak. Csak 
Dudi nem esett kétségbe, igazi vezérszurkolóhoz illően viselkedett. 

– Nem baj, fiúk! Szedjétek össze magatokat, és vágjunk vissza a hiúzoknak! 
Hajrá, Káposztás!! – kiáltotta. A körülötte ülők csatlakoztak hozzá, és együtt 
kiáltották újra és újra a focicsapat nevét. 

Cérnát a sírás kerülgette, nem akarta elhinni, hogy így beégtek már az első 
percben. De nem volt idő az önsajnálatra, hiszen máris fel kellett állni a közép-
kezdéshez.

– Na, mi van, retkesek? Elvégzitek még a középkezdést, vagy inkább már 
most feladjátok? – kérdezte piszkálódva a hiúzok gúnyos kacagásától kísérve.

– Ne figyeljetek rá! Gyerünk srácok, adjunk bele mindent! – kiáltotta Karotta, 
és a bíró újabb sípszavára játékba hozta a labdát. Laposan, lassan hátrapasszolta 
Ugri Mikinek, aki körülnézett, kinek rúgja. A hiúzok máris újult erővel rontot-

tak rájuk. Miki jobb híján hátrafelé 
passzolta a focit Cérnához, akit 

viszont máris a hiúzok egyik 
játékosa, Kóc szorongatott. 
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Cérna látta ezt, ezért igyekezett egyből továbbadni a labdát Üregi Oszi felé, 
aki a pálya szélén állt. A kissé lassúra sikerült passzra maga Hiúz Tóni csapott 
le, és teljesen egyedül iramodott a kapu felé. Zalán tudta, hogy nincs sok esélye, 
de meg kellett akadályoznia, hogy az ellenfél csapatkapitánya kapura lőhessen. 
Kirontott a kapujából, de Tóni sajnos túljárt az eszén, és testcsellel becsapta a 
kapust, majd a labdát elhúzva mellette az üres kapuba passzolt.

– Tóni! Tóni! Tóni! – zengett a hiúztábor, mindenki a csapatot és a kapitányt 
éltette. Néhány perc elteltével máris kétgólos előnyben volt a csapatuk. Most 
már könnyedén túlkiabálták a nyulakat, akik közül csak Dudi és a körülötte 
lévők próbálták meg továbbra is tartani a lelket kedvenceikben.

– Add fel, nyuszifül! Anyukád főz neked egy répalevest, és estére már el is 
felejted az egészet. De legalább gurítsátok néha a kapunk felé is a labdát, mert 
így a kapusunk lábai teljesen elmacskásodnak a meccs végére – mondta gúnytól 
csepegő hangon Tóni Karottának, aki éppen lógó füllel vitte a labdát a kezdőkör 
felé. Tóni undokságától viszont olyan mérges lett, hogy hirtelen el is felejtett 
kétségbeesni. Szinte füstölt a füle, annyira felhúzta magát, és úgy csapta le a 
labdát a kezdőpontra, hogy csak úgy porzott. 

– Gyerünk már, srácok! Nem vagyunk mi ilyen bénák!Szedjük már össze ma-
gunkat! – mondta mérgesen, és Ugri Mikihez lépett. – Elindulok a jobb oldalon, 
Miki, te figyeld, mikor leszek üresen, és íveld oda a labdát – súgta, majd egy 
alig észrevehető passzal Mikihez gurította a lasztit. Ezután, mintha puskából 
lőtték volna ki, megiramodott a hiúzok között. Miki várt egy kicsit, majd pont 
mielőtt Tóni lába odaért volna, odaívelte a labdát Karotta elé. Karotta mérgé-
ben elfelejtett izgulni, és gyönyörű mozdulattal, klasszikus légstoppal állítot-
ta meg a labdát. Három védő zárta el az útját a kapuig. Fejét leszegve rohanni 
kezdett, ügyesen vezetve a labdát maga előtt. Cakk volt az első, aki kilépett rá, 
de Karotta ügyesen megvárta, amíg a védő egyik lábával kitámaszt, a másikkal 
pedig a labda felé nyúl. A kellő pillanatban megtolta a lasztit Cakk támaszkodó 
lába felé, és maga mögött hagyta a meglepett védőt, aki akkorát pördült, hogy 
saját lendületétől fenékre huppant. Karotta viszont csak most jött igazán len-
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dületbe, és cikcakkban közelített a két utolsó védő felé. Egy testcsellel becsapta 
Csauszt, majd Kormos felé indult, aki becsúszva próbálta meg szerelni. Karotta 
viszont résen volt, és átpöccintette felette a labdát, ő maga pedig átugrott a felé 
nyúló lábon. Már csak a kapus volt vele szemben. Cibet oroszlánként rontott ki 
a kapujából, és egy tigrisbukfencet követően párducokat meghazudtoló ügyes-
séggel vetődött elé. Ha nem lett volna még mindig mérges, Karotta biztosan 
meg is ijedt volna tőle. Most viszont hajtotta az elszántság, nem figyelt másra, 
csak a labdára, amit nagyszerű ütemben pöccintett el a kivetődő kapus mellett. 
A laszti gurult, gurult, és végül a kapufa mellett a hálóba talált. Gól! Karotta 
el sem akarta hinni, mi történt, aztán boldogan rohant vissza a társaihoz, akik 
a nyakába ugrottak és úgy ünnepelték.

– Micsoda gól! – kiáltotta Karotta arcába Miki, jól megrázta a kis hőst. – Ilyen 
megoldást én eddig csak a tévében láttam. Nagyszerű volt!

– Karotta, te vagy az ász! – tette hozzá Cérna, aki nagyon boldog volt, hogy 
a hibáját egy kicsit kijavították. 

Karottát is feldobta a gólja, úgy érezte, hogy lekerült róla az átok, és most már 
minden sikerülni fog. Hóna alá kapta a labdát, és futott vissza a középkezdéshez. 

– Gyerünk, srácok! 2:1 az állás, van még egy kis időnk a félidőig, akár ki is 
egyenlíthetünk! Nézzétek, hogy feldühítettük őket, ők sem verhetetlenek! – 
mutatott a hiúzok irányába, akik valóban szőrbe kaptak egymással. Főleg Hiúz 
Tóni szidta a többieket, mint a bokrot. A kapust egyenesen vaknak, a védőket 
csigáknak, a csatárokat pedig falábúaknak nevezte. Közben a káposztási szur-
kolók hihetetlen ünneplést csaptak. Felváltva zúgott a Hajrá, Káposztás! és a 
Ka-rot-ta! Ka-rot-ta! buzdítás. Dudi úgy lengette a molinó szélét, hogy majd 
lerepült a karja, nagyon megkönnyebbültek a szépítő gól láttán, végül is a 2:1 
már nem is olyan rossz, innen simán lehet akár győzni is.

A hiúzok elvégezték a középkezdést, és megpróbálták ugyanazt a trükköt, 
amiből a második góljukat szerezték, de ezúttal figyeltek a káposztási középpá-
lyások, és a tapsik lefülelték az akciót. Az ellentámadásból most ők próbálkoz-
tak. Két ügyes passz után Ugri Miki egy szép csellel ugrott ki, majd Csúzlival 
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kényszerítőzött, és őt magát is meglepve, hirtelen gólhelyzetben találta magát. 
Már épp lendítette a lábát, amikor Karotta odakiabált neki:

– Passz! Nem látod, hogy itt vagyok? 
Miki látta, hogyne látta volna, de azt is látta, hogy Karotta rosszabb helyzet-

ben van, mint ő, hiszen mellette ott áll egy védő.
– Passzold már! Mi lesz! – kiáltotta újra Karotta, aki az előbbi góltól egy 

kissé elbízta magát. Úgy érezte, neki kell mindent elvállalnia, hiszen ő tudott 
gólt lőni, nem más. Miki végül kelletlenül, de lepasszolta a labdát. Ezzel még 
az ellenfél játékosait is meglepte, mert mindenki biztos volt benne, hogy ilyen 
tiszta helyzetből Ugri kapura lövi majd. Karotta átvette a lasztit, és az előbb 
már alkalmazott csellel megpróbálta újra becsapni a védőjét. Csausz viszont 
éppen erre számított, és becsúszva elvette a káposztásiak kapitányától a bőrt. 
Karotta mérgében utánanyúlt, de már későn. Csausz nagyot rúgott a labdába, 
ami magas ívben szállt a másik térfélre, az egyik csapattárs felé. Cakk felugrott, 
és ügyesen tovább bólintotta a bőrt a káposztásiak kapuja felé. A labdára Üregi 
Oszi és Hiúz Tóni startoltak, és bár Oszi legalább olyan gyors volt, mint ellen-
fele, Tóni annyival jobb helyzetben volt, hogy hamarabb érte el a labdát. Állít-
gatás nélkül kapura is lőtte, a labda kíméletlenül repült el a kapus keze mellett 
a bal fölső ficakba. Szegény Zalánnak esélye sem volt hárítani. 3:1 a hiúzoknak.

Épp csak szépítettek, máris jött a következő találat, ami újra lelombozta a 
hangulatot. Karotta mérges volt magára, tudta, hogy ő volt a hibás, hagynia 
kellett volna Mikit.

– Ne haragudjatok, az én hibám volt, sajnálom – mondta lógó orral és füllel. 
– Elragadott a hév, önző voltam.

Huhogi spori a sípjába fújt, jelezve, hogy vége az első félidőnek.
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