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Én és a testvérem

Amikor ezt a világot megpillantottam,

a döbbenettől csak sírni tudtam.

Nem tudtam, hogy kik állnak mellettem,

és minden ismeretlen volt környezetemben.

A sötétség után nagyon riadt voltam,

szóval ordítottam, ahogy csak tudtam.

Akkor még nem is sejtettem,

hogy egy szerető családba születtem.

Volt anyukám és apukám, nagymamám és nagypapám,

de a legklasszabb dolog otthon várt reám.

Egy valóságos, egy igazi, érző és lélegző,

egy társ, aki reggeltől estig kedveskedő.

Játszott velem és szórakoztatott,

ha üvölteni támadt kedvem, megnyugtatott.

Ha sétálni indultunk, Ő mindig a babakocsit fogta,

s az utca embereinek dicsekedve mondta:

„Ő a mi babánk, nem rég született.”

Olyan kedves volt, mindig velem hencegett.

De a családtagok már csak ilyenek,

főleg, ha az ember egy testvér mellé született.

Igen. Ő volt az én testvérem, Tamás,

aki mindent megtanított, ami huncutkodás.

A csínytevéseknél Ő volt a tanárom,

de a sok mókát én nem bánom.



Reggeltől estig, állandóan alkottunk,

az unalmas napokba vidámságot hoztunk.

A játék közben mindig önfeledtek voltunk,

hóvárat építettünk, szeretteinknek békát hordtunk.

Malacon és birkán lovagoltunk,

a kukoricában is együtt loholtunk.

Legóztunk és labdáztunk,

fűszerekből patkánymérget csináltunk.

Az égetett cukrot szó szerint elkészítettük,

anyáékat sokszor teljesen kikészítettük.

Házi praktikákat is kiagyaltunk,

teával szőnyeget locsoltunk,

majd vasalónyomot hagytunk.

Szilvásváradon is utána rohantam,

a patakba is miatta csúsztam.

Cipőm és zoknim motorháztetőn száradt,

mivel a patak vizes volt, nem pedig száraz.

Iskolába már külön jártunk,

de a kémiától a világból is kiszaladtunk.

A mateknak és fizikának behódoltunk,

az egyetemen mérnök jelöltként indultunk.

Ő lett gépész, én meg építész,

nem vita, az egész család tiszta ész.

Na jó, azért a mechanikával voltak gondok,

de mentségünkre szóljon, hogy nem vagyunk mások,

mint elég közeli rokonok.

Mára már felnőttünk,

majd két méteresre növekedtünk.



De a sok csínyt nem gond felidéznünk,

hiszen ezek elevenen élnek bennünk.

A sok csínyt egy versben felsorolni lehetetlen,

soha nem végeznénk ebben az életben.

De a múltunkból semmit sem szégyellek,

ezért amíg élek reménykedek,

hogy ha egyszer lesz gyermekem,

Ő is olyan lesz, mint az én TESTVÉREM.


