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M it kell tudni Fricirol?
Faragó Frici az anyukájával, az apukájával és
Jocó nevű bátyjával együtt a Nyúl utcában la
kik.
Van egy barátnője és egy barátja. A barátnőj ét
Boginak hívják, a barátját Árminnak. Bogi a
szomszédja, Ármin a padtársa.
Bogi a 2. a-ba jár, Frici pedig a 2. b-be. Fri
ci nagyon szereti Ármint, de Bogit még job
ban. Pedig Bogi gyakran csöppet sem kedves
vele. Ha mérges, nagyon undok tud ám lenni.
„Emeletes törpédnek meg „babszemjankó"nak csúfolja Fricit. Tudja, hogy ezzel mennyi5

re meg tudja bántani barátját, aki a korához
képest elég kicsi.
Ráadásul Frici még arra sem képes, hogy
egy jót veszekedjen Bogival. Veszekedés köz
ben ugyanis mindig olyan izgatott lesz, hogy
cincogóssá válik a hangja. Bogi ilyenkor úgy
tesz, m intha egy szavát sem értené.
- Cin-cin-cin - gúnyolódik -, ne rágcsáló
nyelven beszélj velem, nem vagyok én törpe
hörcsög!
Amikor Bogi ennyire csúnyán gúnyoló
dik, Frici már cincogni sem tud. Ilyenkor
egyszerűen nem jön ki hang a torkán. Bogi
pedig kuncogva csak ennyit kérdez:
- Na mi van, lufit nyeltél?
De azért tud nagyon kedves is lenni. És vic
ces. Sokkal viccesebb, m int Ármin. Bogival
soha nem unalmas az élet. Azonkívül Frici
kénytelen jóban lenni Bogival, mivel iskola
után Bogianyu ad neki ebédet, és ott is marad
náluk, amíg a saját anyukája haza nem jön a
munkából.
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Fricit a la p o sa n fejb e kólin tja egy la b d a
Friciéknél délutánonként csak Jocó van ott
hon, ő meg olyankor azt szereti, ha övé az
egész lakás.
- Nyugodtan akarok tanulni - mondogat
ja. Valójában arról van szó, hogy nyugodtan
akar CD-ket hallgatni, filmeket nézni és vége
érhetetlen telefonbeszélgetéseket folytatni. És
nincs ínyére, ha az öccse is hallja, mit beszél.
Pedig Frici így is hallja, mert vékonyak a
falak, és odaát Bogiéknál szinte mindenről ér
tesül, amit Jocó a telefonba mond.
Ám Frici semmi pénzért nem mártaná be
Jocót a szüleiknél. Esténként, amikor Jocó ar
ról regél, hogy tiptopra készen van a leckéje,
mert egész délután tanult, m int a güzü, olyan
kor Frici hallgat, m int a sír. Sőt még csodálja
is Jocót, és arra gondol: „Hogy bírja ezt meg
csinálni? Hogyhogy nem vörösödik el, m i
közben ekkorát hazudik, hogyhogy nem kezd
dadogni? Ráadásul olyan ártatlan képet vág,
mint egy ma született bárány!"
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És egyáltalán: Frici felnéz Jocóra. Borzasztó
an szeretne olyan nagy, erős, bátor és pimasz
lenni, m int a bátyja. De mindenekelőtt pont
olyan szuper focista akar lenni, mint ő.
Jocó nem ám afféle hobbifocista, aki le
jár a térre a srácokkal passzolgatni. Ő csak
elnézően mosolyog az ilyesmin. Jocó ugyanis
egy valódi futballklub ifjúsági csapatában ját
szik. Az edzője pedig azt mondta az apuká
juknak, hogy Jocó komoly tehetség, és hogy
benne van a lábában a gólkirályság.
Frici meg van győződve róla, hogy az ő lá
bában is ott a gólkirályság. És igazságtalan9

nak tartja, hogy Joco meg az apukájuk azt
mondják, ő még kicsi és gyenge ahhoz, hogy
egy valódi futballklubban játsszon. Ha csak
nagynak meg erősnek kéne lenni hozzá, ak
kor Ármin lenne a legjobb focista! Mégis ő a
legbénább. Mert nem annyira a magasság és
az erő számít, hanem hogy fürgék legyünk,
m int a gyík, és ésszel játsszunk. De Frici már
beletörődött, hogy ezt senki nem látja be.
Neki az is elég, ha a Mozart parkban focizhat a
10

fiúkkal az osztályból. És négy héttel ezelőttig
így is volt. Kivéve azt a gyászos vasárnapot,
amikor alig állt a lábán, mert épphogy kihe
vert egy influenzát.
Ezen a bizonyos vasárnapon kiütötte egy
labda. Pont a homlokán találta el, Frici össze
esett, és ájultan terült el a földön.
Egy nő jött oda, m obiltelefonján hívta
a mentőket. A fiú akkor tért magához, ami
kor a mentőautó nagy szirénázás közepette
behajtott a parkba. Frici biztosította róla a

mentősöket, hogy jól van, nincs szüksége se
gítségre.
De attól a vasárnaptól fogva az osztálytár
sai mindig azt mondták, hogy nem akarnak
ezzel a nyápic Fricivel játszani, nem való neki
a „valódi, férfias foci".
Fricit nagyon elszomorította, hogy a csa
patok összeállításánál a többiek úgy tettek,
m intha ő ott sem lenne. Szemétségnek tartot
ta, mert még Jocó is úgy vélekedett, hogy egy
ilyen baleset a legnagyobb, legerősebb fiúval
ugyanígy megtörténhetett volna. Jocó még
azt is fölajánlotta, hogy beszél a srácokkal. Azt
mondta Fricinek, hogy őrá hallgatni fognak,
mert felnéznek rá, hiszen egy igazi klubban
játszik. Biztosan el tudja érni, hogy bevegyék
a csapatba az öccsét.
Csakhogy Frici ezt nem akarta. Önérzet is
van ám a világon! Hogy szánalomból, a báty
ja kedvéért megtűrjék a csapatban - köszöni,
ebből nem kér.
- Ne fáraszd magad! - mondta Jocónak. Tőlem a fejükre is állhatnak.
12

Az FC Girl
Bogi egyik nap ebédnél egyszer csak megszó
lalt:
- Háromkor kimegyek a Schubert parkba.
De te nem jöhetsz velem.
Frici leeresztette a kanalat, értetlenül me
redt Bogira, és arra gondolt: „De hiszen nem
is vesztünk össze! Miért nem visz magával?"
- Nyolc lány az osztályunkból - magyaráz
ta Bogi - megalapította az FC Girl nevű foci13

csapatot. Ma tartjuk az első edzést a Schubert
parkban.
- De miért éppen ott? - kérdezte Bogianyu
csodálkozva. - A Mozart park közelebb van,
meg szebb is.
- Mert Frici osztálytársai folyton lefoglal
ják a focipályát a Mozarton, mi meg nem
akarunk veszekedni velük - magyarázta Bogi.
Aztán Fricihez fordult, és megkérdezte: - Na,
mit szólsz az FC Girlhöz?
Frici vállat vont, kezébe vette a kanalát, és
némán ette a levest. Nem szívesen beszélge
tett a fociról azóta, amióta a fiúk kiutálták a
csapatból. Önérzet is van a világon, ugyebár!
Nem akarta, hogy bárki észrevegye, mennyire
szomorú és sértett emiatt.
Bogi, mivel nem kapott választ a kérdésére,
alaposan oldalba bokszolta Fricit, és rákiál
tott:
- Hé, megnémultál?!
- Aúú! - jajgatott Frici, leejtette a kanalat,
és két kezét az oldalához szorította. Pedig Bogi
nem bokszolt belé annyira erősen, és nem is
14

fájt az oldala. De aki jajgat, annak legalább
nem kell kényes kérdésekre válaszolnia.
- J a j, ne légy már ilyen mimóza - fintorgott
Bogi. - Borsószem herceg!
Bogianyu rászólt a lányára:
- Hagyd békén Fricit!
Bogi odavágta a kanalát az asztalra, hogy
csak úgy csattant.
- Mindig őt véded! - förmedt rá az anyuká
jára, felugrott, a szobájába rohant, és becsap
ta az ajtót.
Bogianyu csak ennyit mondott:
- Leves után rántott hús lesz. Arról Bogi
semmi pénzért nem mondana le. Mindjárt
visszajön.
így is lett. Bogi nem akarta elszalasztani a
rántott húst. Visszajött a konyhába, jól meg
pakolta a tányérját, aztán újra elvonult.
Fricinek egyedül kellett befejeznie az ebé
det. Azután segített Bogianyunak a mosogató
gépbe tenni a tányérokat. A konyhaasztalnál
megcsinálta a matekleckéjét. Mire az utolsó
feladattal is elkészült, Bogi kijött a szobájá15

ból. Tetőtől talpig lilában. Lila homlokpánt,
lila póló, lila rövidnadrág, lila térdzokni.
- A lila a klub színe? - érdeklődött Frici, és
közben arra gondolt: „Ha válaszol, már nincs
megsértődve."
Boginál ezt a sértődésdolgot soha nem lehet
pontosan kiszámítani. Van, hogy már azt hin
né az ember, soha nem békül ki, máskor gyor
san elszáll a mérge.
Most megszólalt:
- Én jobban örültem volna a rózsaszínnek,
de Szandrának az volt a véleménye, hogy a
rózsaszín dedós.
- Igaza van! - mondta Frici. - A foci és a
rózsaszín nem passzolnak össze.
- Szia! - kiáltott Bogi, és elvonult.
Bogianyu leült Frici mellé az asztalhoz,
ellenőrizte a matekpéldákat, és azt kérdezte:
- Nem akarod megnézni, hogyan edzenek a
lányok?
- Nem tudom, mit szólna hozzá Bogi - fe
lelte Frici.
- Na álljon meg a menet! - nézett a szemébe
16

Bogianyu. - A park mindenkié. Aki a parkban
focizik, nem válogathat] a meg, ki nézi közben.
- Ez igaz! - vágta rá Frici. Iskolatáskájába
pakolta a füzetét és a tolltartóját, majd elviharzott.

Frici besegít
A focipálya a Schubert park túlsó végén volt.
Félúton Frici összetalálkozott Péterrel a szom
széd házból.
Péter odaszólt Fricinek:
- Nagy ramazuri van a ketrecnél! (Ketrec
nek nevezik a gyerekek a focipályát, mert ma
gas ráccsal van körülvéve.)
- Mi az, hogy ramazuri? - kérdezte Frici.
- Hát kalamajka.
- Mi az, hogy kalamajka?
- Hát amikor elszabadul a pokol.
Na, ezt már végre értette Frici.
- És miért szabadult el a pokol? - kérdezte
Pétertől.
17

- Bogi meg egy pár másik lány be akarnak
menni a ketrecbe - magyarázta Péter - de a
nagy fiúk, akik bent vannak, persze nem akar
nak kijönni. - És elment.
Frici is továbbment, és közben arra gondolt:
„Mindig minden parkban ugyanez megy! Ha
nagy fiúk foglalják el a pályát, addig játszanak,
amíg akarnak. Ehhez az FC Girlnek is hozzá
kell szoknia. A nagy fiúkkal szemben nincs sok
esélyük, minden parkban ők a császárok."
Amikor odaért a focipályához, már látta,
hogy tévedett. Nyolc lila ruhás lány ült a ket
recben a földön törökülésben, karjukat ke
resztbe fonva. Néhány nagy fiú állt körülöt
tük, és bután nézték a lányokat. Bogi éppen
ezt kiabálta:
- Ugyanúgy jogunk van a helyhez, mint
nektek!
Szandra pedig bátran hozzátette:
- Nem hátrálunk meg!
Erre mind a nyolc lány kórusban kezdett
kiabálni:
- Most mi jövünk! Most mi jövünk!
18

Az egyik fiú visszakiabált:
- Kifelé!
Mire Bogi így feleselt:
- Tessék, vigyetek ki innen!
- De még mennyire hogy kiviszünk! - vi
gyorgott a fiú. Lehajolt, és megragadta Bogi
karját. De alighogy hozzáért, el is engedte, és
élesen felkiáltott:
- Te teljesen hülye vagy?!
Bogi ugyanis beleharapott a kezébe!
A többi fiú megvizsgálta a sérülést. Barátjuk
kézfején rózsaszín kör látszott, benne vérvö
rös pöttyökkel. Az egyikük így szólt:
- Ennek a kis bestiának cápafogai vannak!
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Egy másik hozzátette:
- Szájkosár nélkül nem is lenne szabad el
engedni otthonról!
Egy harmadik is belekotyogott:
- Remélem, nem veszett!
Frici ott állt a rács előtt, és a lélegzetét is
visszatartotta. Féltette Bogit. Arra gondolt:
„Most mindjárt behúz neki egyet az a srác,
amelyiknek megharapta a kezét!"
De a fiú így szólt a társaihoz:
- Oké, egy órára átadjuk a pályát. Hacsak
nem akartok harapós kis dögökkel verekedni.
20

Úgy tűnt, egyikük sem akar harapós kis dö
gökkel verekedni. Kicsit még szitkozódtak,
aztán kivonultak a ketrecből.
Bogi utánuk kiabált:
- Egy óra kevés, két órát kérünk!
Frici leült egy padra a ketrec elé. Egyszerűen
felfoghatatlannak tartotta, hogy a nagy fiúk
csak úgy, minden további nélkül elvonultak.
Ilyet még sosem csináltak. Eddig mindegy
volt nekik, hogy az ember veszekszik velük,
vagy kedvesen kéri őket - maradtak. „Talán
21

amiatt, hogy lányok - gondolta Frici. - Ha
fiúk foglalták volna el a ketrecet, még jól meg
is verték volna őket, idejük se lett volna rá,
hogy beleharapjanak a kezükbe. A lányoknak
könnyebb az életük!"
Frici félórát ücsörgött a pádon, várta, hogy
az FC Girl megkezdje az edzést. De hiába
várt.
Orsi volt a hibás.
Orsi magas, nagydarab lány, úgy néz ki,
m intha Ármin copfos parókát húzott volna a
fejére. Akárhányszor a többiek belefogtak vol
na a játékba, mindig megszólalt:
- Pillanat, valamit még nem értek! - És
kérdezett valamit, mondjuk, hogy a kapus
lőhet-e gólt az ellenfélnek. Hogy szabály
talanságnak számít-e, ha valaki véletlenül
gáncsol el valakit. Hogy tényleg soha nem
szabad-e kézzel m egérinteni a labdát. Hogy
gólnak számít-e, ha valaki véletlenül a saját
kapujába lövi a labdát. Vagy hogy mit kell
csinálni, ha valakinek szúr az oldala a sok
futástól.
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A sok kérdéstől Bogi elveszítette a türelmét,
és rákiabált Orsira:
- Te hülyébb vagy a sokéves átlagnál!
- Ezt kikérem magamnak - húzta fel az or
rát Orsi, kirohant a ketrecből, és bőgve lefe
küdt a fűbe.
Frici sajnálta Orsit. Oda akart menni hozzá,
hogy megvigasztalja. De ekkor Bogi és Szand
ra jött ki a ketrecből. Odaültek Frici mellé.
Bogi így szólt:
- Téged az ég küldött hozzánk!
- Tudod, heten vagyunk, és így nem lehet
csapatokat alakítani - tette hozzá Szandra.
- Gyakoroljátok a kapura lövést - javasolta
Frici.
- Azt már eleget gyakoroltuk Szandráék ud
varán - legyintett Bogi.
- Be kell ugranod Orsi helyére - közölte
Szandra.
- Én aztán nem fogok lánycsapatban ját
szani! - berzenkedett Frici.
- Miért nem? - kérdezte Bogi.
- Csak - felelte Frici.
23

- Csak, csak - m ajmolta Bogi a barátját. Mondd ki nyugodtan, hogy bénának tartasz
minket.
Frici vállat vont, és közben arra gondolt:
„Hadd higgye, hogy bénának tartom a lányo
kat a focihoz! A valódi okot úgysem fogja ér
teni."
A valódi ok a következő: Frici még mindig
fél, hogy lánynak nézik. Ez ugyanis korábban
gyakran megesett vele. Göndör, szőke haja,
pisze orra, ibolyakék szeme és cseresznyeaj
ka miatt az idegenek gyakran úgy köszöntek
neki: „Szervusz, kislány!" Vagy: „Szia, kicsi
kém!" Márpedig ettől a plafonon tudott len
ni! Amióta megnőtt az orra, már nem fordul
elő vele ilyesmi, mégis nagyon óvatos. Semmi
olyat nem akar tenni, amivel azt kockáztatja,
hogy lánynak nézik. Márpedig aki egy lány
csapatban focizik, az ki van téve ennek a ve
szélynek.
- Friciii... - búgta Szandra - lécciii!
- Friciii... - búgta Bogi is - ne hagyj cserben
minkeeet!
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„Játszani éppen volna kedvem - gondolta
Frici
meg aztán megtaníthatnám őket cse
lezni. Nem vagyok lilába öltözve. Úgyhogy
aki erre jár, rögtön észre fogja venni, hogy
nem is tartozom a klubhoz."
Hangosan viszont csak ennyit mondott:
- Na jó!
Bogi és Szandra felugrott, karjánál fogva
vonszolták Fricit a ketrecbe.
- Én vagyok a négyfős csapat kapitánya -

kezdett bele Bogi. - Szandra pedig a másik
csapaté. Világos, hogy te az én csapatomhoz
tartozol.
- Hogyisne! - rivallt rá Szandra. - Frici Orsi
helyett játszik, Orsi az én csapatomnak volt
a tagja, tehát teljesen világos, hogy Frici az
enyém!
- Elcserélem Évit Orsira - ajánlotta Bogi.
- Frici úgyis csak akkor játszik velünk, ha az
én csapatomban lehet. - És közben a barát
jára hunyorgott, ami nyilván azt jelentette:
mondd te is ugyanezt!
Szandra azonban nem tágított.
- Micsoda?! Semmi ilyesmit nem mondott!
Csak te jössz itt ezzel! Nehogy azt hidd, hogy
mindig mindennek úgy kell lennie, ahogy te
akarod!
- Frici, mondd meg neki, hogy igazam van!
- kiabált Bogi.
Frici többnyire kész igazat adni Boginak,
mert nem akar veszekedni. De most kényte
len volt ellentmondani neki. Még a cincogás
sem lett úrrá rajta.
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- Mivel Orsi Szandra csapatában volt, sze
rintem világos, hogy Szandránál játszom - je
lentette ki.
- Na látod! - biccentett elégedetten Szandra.
- Hülye! - sziszegte Bogi a barátjának,
Szandrához pedig így szólt: - Nekem aztán
tökre mindegy, kivel játszik ez az emeletes
törpe.
„Na várj csak! - gondolta Frici. - Mindjárt
meglátod, mennyire nem tökre mindegy, ki
vel játszom!"
Frici beleadott apaitranyait. Egyik gólt lőtte
a másik után Bogi csapatának. Ám minél több
gólt lőtt, Bogi annál sportszerűtlenebbül ját
szott: fellökte Fricit, a lábára lépett, megpró
bálta elgáncsolni. Akármelyik bíró azonnal
piros lapot adott volna neki. De itt nem volt
bíró. Egy órával később Szandra csapata tizenkilenc-nyolcra vezetett Bogiékkal szemben - a
tizenkilenc gólból tizenötöt Frici rúgott be a
kapuba.
Bogi ragaszkodott hozzá, hogy folytassák a
meccset.
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- Játszva ledolgozzuk a hátrányunkat a
következő negyedórában! - vetette oda az el
lenfélnek. De Szandrának, Hannának és Mar
csinak haza kellett mennie. Fricinél pedig be
telt a pohár. Igaz, nem volt még fáradt, de
elege lett abból, hogy Bogi folyton fellöki és
a lábára lép.
Hazafelé menet szemrehányást is tett neki:
- Úgy játszol, m int egy vadember. Tele va
gyok kék-zöld foltokkal.
Mire Bogi:
29

- A holnaputáni edzésen az én csapatom
ban játszol, akkor majd nem foglak fellökni.
- Én csak besegítettem - tiltakozott Frici.
- Ebből nem csinálunk rendszert.
- De nekünk szükségünk van rád! - vágott
a szavába Bogi.
- Hogyhogy? - nézett Frici dühösen Bogira.
- Tökre mindegy, hogy egy emeletes törrpe ve
letek játszik, vagy sem, nem igaz?!
- Jaj, ne legyél már ilyen haragtartóóó...
- búgta Bogi. - Dühös voltam. De te annyira
szuperül játszol. Te vagy a példaképünk.

Fricinek hízelegtek a szavak, de keményen
tartotta magát.
- Szó sem lehet róla - jelentette ki. - Ne
számíts rám!

Frici hajba kerül
Két nappal később Frici mégis Bogi oldalán
battyogott a focipályára. Ugyanis ha Bogi kér
leli, nem tud ellenállni neki.
És a következő hét hétfőjén arra gondolt:
„FFa kétszer lementem játszani velük, har
madszor is megtehetem!" Két nappal később
pedig így okoskodott: „Most úgy állunk, hogy
kétszer játszottam Szandra csapatában, Bogié
ban pedig csak egyszer, szóval úgy igazságos,
hogy még egyszer játszom Bogi csapatában."
A rákövetkező héten már magától értetődő
volt számára, hogy az FC Girl tagja. Felváltva
játszott hol Szandra, hol Bogi csapatában. De
annak azért örült, hogy a Schubert parkban
edz a lányokkal, és nem a Mozartban, ahol
31

naponta megfordultak az osztálytársai. Ármin
nak pedig azt mondta:
- Nem nagyon kell híresztelni az osztály
ban, hogy a lányokkal focizom, jó?
Mire Ármin:
- Isten őrizz! Még a végén Friderikának fog
nak csúfolni.
Két héttel a nyári szünet kezdete előtt Frici
éppen a papírkosár mellett állt, és a színes ce
ruzáit hegyezte. Tomi és Palkó a vécéről jöttek
vissza az osztályba. Ők számítottak a 2. b leg
jobb focistáinak.
Ahogy elhaladtak Frici mellett, Tomi éppen
azt mondta Palkónak:
- Képzeld, a 2. a libái fociklubot alapítot
tak!
- Tudom - válaszolt Palkó. - És hallottad,
mit mondott a Bogi, az a főliba? Hogy bármi
kor készek kiállni ellenünk!
- És hogy laposra vernek minket! - tódította Tomi nevetve.
- Na ne már! Mégis mit képzelnek ezek a
libák?! - kiabált néhány fiú.
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- Szerdán délután háromra beszéltük meg
velük a meccset a Mozart parkban - közölte
Palkó. - Majd mi megmutatjuk nekik!
Ezután Tomi és Palkó azt kezdték tárgyalni,
hogyan álljon föl a csapat a 2. a lánycsapata
ellen. Persze eszükbe se jutott, hogy Fricit be
vegyék. Még tartaléknak sem!
Frici a kihegyezett ceruzákkal együtt vissza
ült a padjába.
- Most mi lesz? - kérdezte halkan Ármin.
- Beállsz a lányok közé a fiúk ellen?

- Megőrültél?! - meredt rá döbbenten Frici. - Szó sem lehet róla! - És ezt komolyan is
gondolta.

D íszdoktor, díszpolgár...
Fricinek kristálytiszta, csengő énekhangja
van, ezért péntekenként utolsó óra után kó
ruspróbára kell mennie. És mivel a fahangú
Boginak és a botfülű Árminnak semmi keres
nivalójuk az iskolai kórusban, Fricinek pén
tek délutánonként egyedül kell hazamennie
az iskolából.
Ám ezen a pénteki napon Bogi és Szandra
ott várták az iskola kapujában.
- Mostantól naponta kell edzenünk - szólí
totta meg Bogi izgatottan.
- És legalább három órát - tette hozzá
Szandra.
- Hogy megmutassuk ezeknek a beképzelt
majmoknak! - kontrázott Bogi.
Frici megköszörülte a torkát.
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- Hány játékossal akartok kiállni ellenük?
- kérdezte.
- Még nem állapodtunk meg - válaszolta
Bogi.
- Veled akartuk megbeszélni - tette hozzá
Szandra.
- Szerintem állapodjatok meg hat-hat játé
kosban. Akkor Marcsinak nem kell játszania.
Ő úgyis csak kölönc lenne - mondta Frici.
- Marcsi nélkül heten vagyunk. Hat lány
meg te! - szólt Bogi.

Frici újra megköszörülte a torkát. Mégis cincogósra váltott a hangja, ahogy megszólalt:
- A fiúk ellen tényleg nem játszhatok vele
tek.
És elrohant. Meg sem állt hazáig, és futás
közben arra gondolt: „Majd inkább akkor ve
szek össze Bogival, ha ott lesz az anyukája.
Ő biztos mellém fog állni."
De Bogianyunak nem kellett Frici mellé
állnia. Bogi olyan békés volt, amikor haza-

ért, m int egy kis bárány, egyáltalán nem volt
veszekedős kedvében. Ebéd közben vetette fel
újra a témát:
- Igazad van. Ha kőkeményen lány-fiú mécs
esét tartunk, egy fiú nem játszhat a lánycsa
patban.
Frici bólintott, és rátekerte a spagettit a vil
lájára. Örült, hogy így alakultak a dolgok.
Szombat dé/lelőtt Frici elkísérte apukáját a
nagymamához az idősek otthonába. Amikor
hazaértek, anyukája azzal a hírrel fogadta,
hogy Bogi várja.
- De miért? - csodálkozott Frici. Hétvégen
ként Frici és Bogi ritkán találkoztak. Heti öt
napnál több együtt töltött idő még a legjobb
barátságot is kikezdené.
- Fogalmam sincs - felelte Frici anyukája.
- Csak annyit mondott, hogy megoldotta a
problémát.
Frici átrohant Bogihoz. A kislány apukája
nyitott ajtót.
- A hölgyek a nappaliban vannak - fogadta
Fricit.
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- A hölgyek? - csodálkozott a fiú, és bement
a nappaliba.
A nagy kanapén ott ült Bogi, Szandra és ve
lük az FC Girl összes tagja. Bogi nagyon vi
dámnak látszott. Kezében nagyméretű, össze
tekert papírlapot tartott.
- Milyen problémát oldottál meg? - kérdez
te Frici köszönés helyett.
- Igazság szerint a nővérem oldotta meg szólt közbe Szandra. - Ő ugyanis állati ravasz
csaj.
- Tudod, mi az a díszdoktor? - tért a tárgyra
Bogi.
Frici csak a fejét rázta.
- Ha valaki nagyon nagy szolgálatot tesz
egy egyetemnek, és borzasztóan okos meg
minden - magyarázta Bogi -, akkor díszdok
torrá avatják, még akkor is, ha az illető nem
ott tanult.
- Aha - mondta erre Frici.
- És ha valaki egy városnak tesz valami na
gyon nagy szolgálatot - tette hozzá Szandra -,
akkor a város díszpolgárrá avathatja azt az
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embert. Még akkor is, ha nem abban a város
ban lakik.
- Aha - mondta erre is Frici, és még mindig
nem értett semmit.
- Te nagyon nagy szolgálatot tettél az FC
Girlnek - folytatta ünnepélyesen Bogi. Szét
h ajtotta a papírtekercset, és felolvasta róla
a következőket: - „Az FC Girl Faragó Fricit
a lányfutball érdekében végzett kimagasló
m unkájáért díszlánnyá avatja." - Felnézett
a papírból, és így folytatta: - Ezennel ünne
pélyesen átadom neked a díszlánynak járó
oklevelet. - És Frici kezébe nyom ta a papír
lapot.
- Mint tiszteletbeli lány, vagyis díszlány
- folytatta Szandra - , ezentúl bármikor játsz
hatsz a lánycsapatban!
- Köszönöm - motyogta Frici, és elrohant
Bogiéktól, mintha az ördög lihegne a sarká
ban.
Alighogy visszaért a lakásukba, a konyhai
szemeteshez szaladt, és belehajította az okle
velet.
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Apukája, anyukája és Jocó éppen az asz
talnál ültek, és borsót fejtettek. Frici apukája
fölállt, odament a szemeteshez, és sóhajtva
kihalászta az oklevelet a szerves hulladék kö
zül.
- A papír helye a papírhulladék között
van! - jegyezte meg szemrehányóan, azután a
gyűrött, foltos papírra meredt, és azt kérdezte:
- De miért is dobod ezt el tulajdonképpen?
- Mert nem akarok díszlány lenni! - fakadt
ki Frici. Ki akarta venni az oklevelet apukája

kezéből, de ő szorosan fogta. Fel is olvasta Frici
anyukájának és Jocónak. Frici olyan képet vá
gott, mintha éppen egy hernyót harapott volna
ketté.
Anyukája így szólt:
- Milyen kedvesek ezek az FC Girl-ös lá
nyok! Én a helyedben büszke lennék.
Mire Frici kibökte:
- Azt akarják, hogy velük játsszak együtt, a
fiúk ellen!
- Na és mi rossz van abban? - szólalt meg most
Jocó is. - Ha egyszer hónapok óta velük edzel?!
- Igen, de a Schubert parkban! - vágta rá
Frici. - Oda egyik fiú se megy el az osztályból,
ott nem lát meg senki.
Anyukája ekkor közbeszólt:
- Úgy csinálsz, m intha szégyen lenne lá
nyokkal együtt focizni!
- Persze, mert nem akarom, hogy csütör
töktől Friderikának hívjanak az iskolában.
- Fricinek már sírásra görbült a szája.
- Csak egy idióta mond ilyet. Idiótákkal pe
dig nem kell törődni - szögezte le az apukája.
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- Úgy van! - helyeselt az anyukája.
- Ti könnyen beszéltek - zokogta Frici, ki
tépte az oklevelet apukája kezéből, és a szobá
jába szaladt.
Az ágyra vetette magát, és arra gondolt:
„Beteg leszek! Ez az! Aki beteg, nem játszhat!"
Éppen azon töprengett, hogy egy megrándult
boka megfelelő kifogás-e, amikor Jocó bejött
a szobába.
- A te helyedben - szólt Jocó - megmutat
nám azoknak a marháknak! Olyan gólokat
lőnék nekik, hogy sírva könyörögnének, hogy
hagyd abba!
- Tényleg? - nézett fel Frici.
- Tényleg - bólintott Jocó. - Mibe, hogy
négykézláb fognak csúszni előtted, hogy
játssz a csapatukban?
- Azt mondod? - kérdezte Frici.
- Azt mondom - bólintott Jocó. - Csak ak
kor vehetik észre, hogy hiperszuper ügyes fo
cista vagy, ha játszol.
- Miért, hiperszuper ügyes focista vagyok?
- kérdezte Frici.
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- Az vagy hát! - bólintott Jocó. - Az én
öcsém vagy, vagy nem az én öcsém vagy?!
Frici elalvás előtt még hosszan töprengett,
megfogadja-e Jocó tanácsát.
Éjszaka csodás álmot látott. Álmában ugyan
is az FC Girl csapatában játszott a fiú osztály
társai ellen, és olyan hiperszuper ügyes volt,
hogy a nézők egyfolytában azt ordították:
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Az év m érkőzése
Vasárnap Frici egész délelőtt az FC Girllel
edzett. Hétfőn és kedden pedig egész délután.
Szerda délután három óra előtt tíz perccel a
2. a lánycsapatával együtt bevonult a Mozart
parkba.
Nagyot néztek Frici osztálytársai, ami
kor meglátták őt a lilába öltözött lányok
gyűrűjében. Tomi még oda is kiáltott:
- Hát ez mi? Azt hittem, lánycsapat ellen
játszunk.
- Naná! - kiáltott vissza Bogi. - Hat igazi
lány, meg egy tiszteletbeli!
- Milyen tiszteletbeli? - kiabált Tomi. Nincs is olyan, hogy tiszteletbeli lány!
Még m ielőtt Bogi elmagyarázhatta volna
neki, mi az a tiszteletbeli lány, Palkó vigyo
rogva odaszólt Tominak:
- Hagyd, hadd játsszon velük a kis lepkesúly.
Egy ilyen nyápic csak nekünk dolgozik.
Mire Tomi vállat vont.
- Oké, hát akkor kezdjük.
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Frici nem játszott annyira jól, mint álmá
ban. De azért elég jó volt ahhoz, hogy hat gólt
lőjön a fiúcsapatnak, így 8:8-as döntetlennel
zárult a meccs. (Egy gólt rúgott Bogi, egyet
Szandra.) A 2. b fiúcsapata teljesen kikészült,
hogy csak döntetlent sikerült játszaniuk a lá
nyok ellen.
- Nem ér! - kiabálta Tomi. - Frici ugyan
is nem lány! Ha ő nincs, toronymagasan mi
nyertünk volna!
- Dehogynem ér - vágott vissza Bogi -, ti is
beleegyeztetek az elején!
A nézősereg is a lányokkal értett egyet.
- Úgy van! Úgy van! - kiabálták a bámész
kodó gyerekek.
- Nem, nem ér! - makacskodott Tomi.
- Frici mindig is a mi csapatunk tagja volt!
Csak átmenetileg szabadságra küldtük - tette
hozzá Palkó. - Mert... mert... mert... ki kellett
hevernie egy agyrázkódást.
Frici már nagyon régóta várt arra, hogy
Tomi és Palkó bevegyék a csapatba. Erre
edzett a múlt péntek óta, mint az őrült. Úgy46

hogy most nagyon de nagyon örülnie kellett
volna.
De egyáltalán nem örült!
Arra gondolt: „Micsoda képmutatók. És sze
metek is! Most épp jól játszottam, ezért meg
akarnak kaparintani. De ha véletlenül megint
eltalál egy labda, és elterülök, majd én leszek
a nyápic!" Megköszörülte a torkát, és határo
zottan megszólalt (csak egészen picit cincogott a hangja, az elején):

- Sajnálom, én az FC Girl tagja vagyok!
És akkor megtörtént az, amit Frici előző
éjjel megálmodott: vállukra vették, és nagy
ujjongás közepette körbehordozták a pályán.
De nem ám Tomi és Palkó! Nem más vette a
vállára Fricit, m int Bogi és Szandra.
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Christine Nöstlinger

Frici a nyeregben

Faragó Frici és Békés Bogi jó barátok. Amikor
Bogin egy nap kitör a lómánia, Frici azt füllen
ti neki, hogy már tud lovagolni. A bonyodalmak
akkor kezdődnek, amikor kiderül, hogy mindket
ten ingyenes lovaglóórákat vehetnek. Frici nem
tudja, mitévő legyen, és végső elkeseredésében a
nagymamájától kér segítséget.

M óra K önyvkiadó
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Vig Balázs

A rettegő fogorvos

A Zománc utca 20.-ban rendel a félelmetes
Fognyűvő doktor. Rebesgetik róla, hogy gyere
keket eszik. Gyerekeket, akik élnek-halnak az
édességért, de fogat mosni, azt már nem szeret
nek. Az igazság az, hogy Fognyűvő doktor a leg
félénkebb orvos a világon. Amikor Pajti és Húgi
a rendelőjébe lép, ő nyomban a széke alá bújik.
A két testvért nagyon kíváncsivá teszi a fogorvos
félénksége. Vajon miért retteg Fognyűvő doktor
a gyerekektől?

M óra K önyvkiadó
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Ismét a könyvespolcodon
a MÁR TUDOK OLVASNI!
Faragó Fricit egyszer úgy fejbe kólintja egy foci
labda, hogy elterül a pályán, és a fiúk kiközösítik.
Attól sem lesz boldogabb, hogy Bogi, a szomszéd
lány be akarja venni az FC Girl nevű lánycsapat
ba. Edzeni ugyan lejár velük a távolabbi parkba,
de amikor Bogiék kihívják a fiúkat egy meccsre,
Fricinek döntenie kell: cserbenhagyja a lányokat,
vagy kiáll mellettük? És egyáltalán: milyen egy
tiszteletbeli díszlány?

olvasható,
nagy betűk

szer/ó
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