
Egy barátság története 

 

Évekkel ezelőtt, amikor még kicsi voltam, az óvodában volt egy barátom, akivel az 

első pillanattól fogva nagyon jó viszonyba kerültünk. 

 Egy szép őszi reggelen új fiú érkezett, és minden megváltozott. Zénó belépett az ajtón, 

hangosan köszönt, és rögtön odajött hozzám játszani. Az egész napot együtt töltöttük.  

Minden reggel örömmel indultam, alig vártam, hogy együtt lehessünk. Kihasználtuk a szabad 

foglalkozásokat, legóból autópályát és várakat építettünk, az udvaron csúszdáztuk, 

labdáztunk, nagyon jól éreztük magunkat. Ketten voltunk a világ ellen, nagyon sok csínyt 

elkövettünk, teljes egyetértésben. Néha vitatkoztunk apróságokon, de nem tartott sokáig a 

harag. Az óvó nénik és dadusok szerettek minket, sokszor volt galiba, de nem bántottuk 

egymást és a többieket sem. Nem hagytuk senkinek, hogy szétválasszon bennünket.  

 

 

 

 

 

   

 

 

https://versek.aranyosiervin.com/baratsag-csalad/aranyosi-ervin-a-baratsag/ 

  Aztán történt valami. Új kisfiú érkezett, és minden megváltozott. A társam, a barátom 

hanyagolni kezdett. Már nem várt az ajtóban, hogy valami vicces, mókás dolgot műveljünk. 

Nem válaszolt, amikor hívtam, szinte észre sem vett. Vége lett a közös uzsonnázásoknak, nem 

cseréltünk kakaós csigát, nem dugtuk el többet a lilahagymás kiflit a párna alá. Hiányoztak a 

vicces pillanatok. 



Sok idő eltelt, találtam más játszópajtásokat, így is elteltek a napok.  Azt azért nagyon 

furcsának tartottam, hogy Ádi, a háta mögött, kifigurázza Zénót, eldugja a cipőjét az 

öltözőben, és hasonló dolgokat művel, mégis jóban maradtak. Az ember nem gonoszkodik a 

barátaival, ugye?  

  Egy téli délutánon, hógolyóztunk az udvaron, kiabálásra lettem figyelmes. Valaki elcsúszott 

a jeges járdán, sokan összegyűltek körülötte. Odafutottam, akkor láttam, hogy a „legjobb 

barátom” arcán nagy horzsolás van, erősen vérzik. Mindenki megijedt, a lányok még sírtak is. 

Lehajoltam hozzá, megfogtam a kezét, segítettem felállni, és bekísértem Kriszti dadussal a 

mosdóba. Zénó elmesélte, hogy valaki direkt ellökte, de nem árulta el, ki tette. Utólag 

kiderült, hogy Ádi volt a tettes, aki nem kért bocsánatot, nem segített neki. Szerencsére nem 

történt komoly baj. 

A baleset után újra mi lettünk a szétválaszthatatlan páros. Minden visszatért a régi 

kerékvágásba. Akkor mindketten rájöttünk, ha valaki fontos neked, azt nem szabad bántani, s 

az igazi barátok visszatalálnak egymáshoz. 
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