Nem szeretek sportolni az a világon a legfárasztóbb dolog. Sokkal izgalmasabb
otthon ülni és számítógépezni, tévézni és legfőképpen álmodozni.
A múlt héten azonban történt valami, ami megváltoztatta a véleményemet.
Hétfőn az osztályfőnökünk azzal állt elő, hogy pénteken kötelező jelleggel
Sportágválasztóra megyünk. Nem értem miért kötelező. Aki szeret sportolni az
menjen, de aki nem, az maradhasson otthon.
Egyáltalán nem vártam. Azon is gondolkodtam mit kéne kitalálni, hogy itthon
maradhassak. De anyu azt mondta, aztán apu is, sőt még a szomszéd bácsi is –
akiket mind megkérdeztem - , hogy egy ekkora gyereknek szüksége van a
mozgásra. Bárcsak alacsonyabb vagy magasabb lehetnek, akkor
megúszhatnám!
A hét hamar eltelt, mert minden délután edzettem magam egy új számítógépes
játékon. Péntek reggel derült ki, hogy ráadásul gyalog kell menni, igaz, hogy
közben villamosra is szállunk, de akkor is!
Mi a másik 7. osztállyal együtt indultunk. Szerencsére a villamoson találtam
ülőhelyet, alig volt utas. Aztán ahogy haladtunk célunk felé, arra figyeltem fel,
hogy egyre több gyerek vesz körül. És ráadásul vidáman mondták, hogy ők is a
Sportágválasztóra jönnek. Elgondolkodtam. Miért tudnak ők ennek ennyire
örülni?
Mire értelmes választ találtam volna, már meg is érkeztünk, és már csak arra
emlékszem, hogy egy hatalmas sportpálya lelátójának tetején állok. Alattam
óriási embertömeg. De a tömeg csal látszatra volt tömeg. Ha jobban
megnéztem, a gyerekek sok kisebb csoportot alkottak.
Egyik helyen kosaraztak, a másikon tollasoztak, fociztak. És még számtalan
olyan sportot próbáltak ki, amiről én még nem is hallottam. Én elnézelődtem
volna még egy darabig innen a magasból, de a barátnőm rávett, hogy menjünk
kicsit közelebb. Először csak kosaraztam, mert azt néha az iskolában is szoktam.
De aztán kipróbáltam a fallabdát, korcsolyát, evezést, judot, lovaglást, sőt még
a falmászást is. A végén azon vettem észre magam, hogy a színpadon
tollasoztam Vanesszával, és mindenki nekünk tapsol, hogy milyen ügyesek
vagyunk.
Istenem! – gondoltam. Hát én erre is képes vagyok?! Bárcsak látna anya és apa,
milyen büszkék lennének rám.
Hát így történt az első nagy találkozásom a sporttal, melyet már csak azért sem
fogok elfelejteni, mert azóta minden héten kétszer korcsolyázok, úszok, sőt
tollasozni is járok.

