
Nekem nincs testvérem 

 

Én egyke vagyok, nincs testvérem. Természetesen ezt nem én döntöttem el, 

hogy legyen-e, hanem a szüleim, de többször fordult meg a fejemben, hogy 

szeretnék-e testvért. A válaszom: nem. 

 

 

 

 

 

 

 

Majdnem minden osztálytársamnak, barátomnak van testvére. Egyszer 

nagyon meglepődtem, amikor az egyik olyan szavakkal szidta a testvérét, amiket 

le sem merek írni. Összetartás helyett széthúztak, fújtak egymásra ahelyett, hogy 

szerették volna egymást. Aztán sokat beszélgettem a haverokkal, ismerősökkel és 

összeállt a kép. Sok családban vannak kedvenc gyerekek, kivételezettek, akiknek 

a testvéreikkel szemben mindig igazuk van, akiket anyukájuk vagy apukájuk 

jobban szeret, többet ad nekik, mindig dicsérik őket, akár érdemtelenül is, 

szemben a testvérrel, aki jó szót csak ritkán kap. Volt, ahol a fiúgyereket 

ajnározták a lánnyal szemben, volt, ahol fordítva. A jól tanulót a gyengébben 

teljesítővel szemben komoly előnyökben részesítették, vagy éppen ellenkezőleg, 

a kevésbé jó képességű testvérrel sokat törődtek, míg az önálló, könnyen és jól 

tanuló gyereket érzelmileg elhanyagolták, mondván, ő egyedül is elvan.  

  Az én szüleim minden tőlük telhetőt megadnak nekem. Ők a barátaim is. Sokan 

azt mondják, ez nem helyes, de úgy gondolom, betartjuk a szerephatárokat. 

Pozitív, hogy a figyelmük, energiájuk csak rám összpontosul. Én az osztozkodást, 

alkalmazkodást megtanultam testvérek nélkül is az óvodában, később pedig az 

iskolában. Sok időt töltök felnőttek társaságában, ami engem magabiztossá tesz. 

Ha lenne testvérem, anya és apa nem tudnának a tanulásban annyit segíteni, 

kevesebb időt fordítanánk az én házi feladataim elkészítésére. 

  Hátránynak azt érzem, hogy szigorúbbak a szüleim, jobban be kell számolnom 

minden percemről, és biztos vagyok benne, hogy később majd nehezen viselik, 

amikor elkezdek felnőni. Különösen a karácsonyi filmek érintenek érzékenyen, 

ilyenkor mindig elfog a vágy, hogy egyszer én is részese lehessek egy olyan 

nagycsaládos ünnepi vacsorának, amilyet a tévében látok. De megelégszem 

mégiscsak a helyzetemmel, mert nekem egy szerető, boldog, kiegyensúlyozott 

családom van. 



             12 éves vagyok, és úgy gondolom, eddigi éveim szépen teltek el testvér 

nélkül is, nem vágyódom rá, hogy legyen. Nekem így kerek és szép az életem. 
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