Radnóti Miklós: Ikrekhava (rész!et)
- Hogy halt meg anya?- kérdeztem...egy alkonyatkor a
nénit.
- Tanulj, ésne kérdezzbutaságokat!Meghalt!
_ Hogy halt meg? miérthalt meg? _ A hangommegijeszthette,
mert felémfordult ésösszekulcsolta
akezét.
- A szívenem bírta,ikersziilésvolt.
- Ikerszülésvolt? - mondtam iámulvautána. - Mi mindent
rejtegetnekezek még!_ csikordítottam
össze a fogam, s a kezem ökölbeszaladt... Micsoda család! Mináen másképpvan, mint másoknál,
rendesembereknél!
- Hol az ikertestvérem?- támadtama néniregyanakodva.
_ Meghalt, gyönge volt, egy-kétpercig éltcsak. Az is fiúvolt.
- Es?
_ Mit és?
- És...ésanya azérthaltmeg, mert ikergyerekeilettek?
_ Azért_ törölt ki gyorsan egy könnyet a szemébőla néni_,
de ezen már úgysemlehet segíteni,ne
kérdezgess,
éskülönben sem való ilyesmiről beszélgetni.
Szégyelldmagad!
- Dehogyisnem.való!- dtihöngtem._ Ésapa?
_ Hát nem hagysz békén?Apád nem volt Pesten, egy őráva|később
érkezettmeg. Tanulj, éshagyj
békén!
Egy nagy lélekzettelvisszanyeltemtorkomból a szívemet.
- Huszonnyolcévesvolt akkor szegényIlus - sírtahirtelena néni,éskiment
a konyhába.Rányitottam, de visszanyomta az ajtót ésmegfordítottaa kulcsot a zárbana konyha reiot. --Tanulj éshagyj
békén_ kiabálta nedveshangon.
_
u falhoz vágtam volna ápa helyébenazt a kölyköt, tudja? - ordította
m az ajtőn át.
_ !n
Bolond vagy, milyen kölyköt? - nyílt hirtelen az ajtő.
* Engem _ sziszegtem összeszorított szájja|_, mindenki meghalt neki,
csak énmaradtam!Ésmost
azt sem lehet tudni, hogy énhaltam-emeg vagy a testvérem.Ha ikergyerekekvannak, honnanlehet
azt tudni!?
- Megbolondultál?* akadtakel a nénikönnyei. _ Gyere, elmegyünk
a moziba!
- Nem megyek a moziba! - tomboltam- Nem kellett volna engedni,
hogy gyerekeilegyenek anyának, ki vo|t az a hülye orvos, aki hagyta?Majd megölcim! - nÍgtamuéreá dívány sárkába,ésaz
utciírarohantam.
S akkor elkezdődött valami, amiről csak verset lehet írni...akkor kezdődött volna az ifjúság? S
micsoda évek!Te maradtiálmeg? vagy a másik.l ,,Megölted őket...beszélta hang, megölled ők"t,
megöl ted ő ket, megöl ted ő...',

1. Mi|yené|etrajzi
tényeket
ismertél
meg a Versbő|ésa kö|tő naptórés
z|etébő|?

2. Milyenközös érze|miháttereVan a versnekésa prózának?

3. Milyen érzelmeketmilyen művészieszközökkel fejez ki a versben?
4. MiIyenérzelmeketmilyen művészieszközökkel fejez ki a prozában?

