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Szégyellted magad előttem — annyira szerettél volna szépnek látszani a sze-
memben. Szégyellted kikerekedett arcodat, kihullott tejfogaidat és ördög tudja
még mit, ami természetesen nem tűnt szembe. Azokban a ritka pillanatokban,
amelyket együtt töltöttünk. Igen tetszeni akartál nekem, de én nem értettem
miért, csak szomorúan találgattam. Beszélgetned velem, bizonyára kínos volt,
hiszen napról-napra azt sugdosták neked, hogy részeges vagyok, kicsapongó,
majdhogynem szörnyeteg. Nyíltan ezt ők nem mondták, megóvtak apád káros
hatásától. Hogy szerettek téged! Milyen nemeslelkűek! A vak ember elnézése,
vezetője iránt. így vajon nekem kell vezetőddé lennem a pusztában? Tevével? Mi-
képpen? S hol van akkor az én pásztorbotom? Hol van az én kardom ebben a
porviharban? Egyébként miért a bot, mikor egyik kézben a kard, másikban a
pedagógia? Mind együtt — ez az én hatalmas szeretetem a gyermekem iránt,
igaz egyoldalú. Szeretet pénz formájába^ amit kaptál, cserébe az apai szeretet
helyett. És, ha nem furcsa, ők mintha még irigyeltek volna téged?

Én iszom, kislányom, iszom bánatomban. Naponta egy üveg bor, néha ket-
tő, előfordul — iszom konyakot, vagy vodkát, munkába járok és egyedül iszom,
csak az álmaidban élek. Megiszom, elernyedek és sírok, tudod a hátsó szobában,
a zöldben, abban amelyikben minden zöld, sírok és beszélgetek veled a zöld sző-
nyegen. És úgy jó nekem, és elfog a szomorúság. De nem mindjárt lesz könnyebb,
ám amíg nem iszom magam érzéketlenre... kard az egyik kezemben, filozófia
(mostmár egyedül a filozófia) — a másikban. És kezdek igazolást keresni ma-
gamnak, nem fontos, a szoba közepén kiabálok, vagy a sarokban... És a sarok
is zölddé válik. De a tükör előtt ritkán ordítok. Azt kiáltom, hogy sohasem ütöt-
tem meg anyádat, de nem hall senki, aki hinne nekem. Egyébként már írtam
erről, és nem csak neked. Igen, senki sem hiszi. No, megütöttem, amikor te még
nem voltál a világon, de, hát ez mentség? Én nem is akarok mentegetőzni —
te megjelentél és nekem ajándékoztad a tavaszt, a nyarats az őszt, télre meg
odalöktél egyedül a zöld szobába. Én már semmit sem tudok megjavítani, és
senki sem tud, és egyelőre te sem tudsz, azon kívül, hogy a zöld szobába löksz.

Aligha meri valaki elolvasni neked a levelemet. Hiszen az valóságos bűn.
De mégis gondolom, hogy érdemes elolvasni — bár te még nem tudsz olvasni,
annál inkább nem értesz semmit, őrizd meg ezeket a leveleket és olvasd el,
amikor megtanulsz olvasni, amikor iskolás leszel, olvasd el, máskülönben egész
életedre meggyűlölsz engem. Olvasd át őket, amikor a te életedben is megjele-
nik a férj és a gyerekek, a nehéz percekben, amikor én már nem leszek. Olvasd
át időről-időre. És minél gyakrabban fogod átolvasni ezeket az én régesrégi le-
veleimet, annál könnyebb lesz neked, ha csak azért is mert apád verte anyádat
még születésed előtt. Ez nem paradox, egyszerűen korábban megérted az életet
és rád nem emel kezet egyetlen férfi sem. Okosabbnak kell lenned nálam. So-
kan váltak bölccsé elítélve apjukat. Téged is erre kérlek!

Amikor vertem anyádat, még nem ittam annyira. Gyűjtöttük a pénzt, ta-
karékoskodtunk — abban a csodálatos időben. Szívesen és sokat dolgoztam ak-
koriban, egy nap megírtam egy elbeszélést, a másikat kettő alatt, darabokat ír-
ló



tam, megörökítve finom kapcsolatokat és lobogó érzéseket. így volt eddig is,
így lesz ezen túl is. Nagyon szerettem a mamádat. Hogyan fogok gondolni erre
az időre évek múlva — nem tudom. Furcsa egy szerelem volt, mint a ködfátyo-
lon áttörő nap. Féltettem, de nem a mamát, hanem magamat. Most ezt nem ért-
heted, ám egyszer igazat adsz nekem, legalább ebben. Nem gyanúsítottam
valamilyen konkrét bácsit, ő egyszerűen nem volt.

Nehéz az írás. A lelkem mélyén kételkedem, hogy ők elolvassák neked a le-
veleimet. Tévednek, ha azt hiszik, hogy semmit sem értesz. Nincs igazuk, a
csecsszopó gyerek is érti, ha bántják az anyját, és utóbb borzadállyal emlékszik
rá. Egyáltalán nem kötelező megérteni a gondolatot, (a „létezés" megértésének
gondolatát), a szomorú találgatásét, de bizonyára kifejlődött benned. A felol-
vasás azért is nem hiábavaló, mert nem tudok bonyolultan írni, bár igyekszem
is; ARRÖL AMI ÉRZÉKENNYÉ TETT, LEHETETLEN AZ ÁBÉCÉSKÖNYV
NYELVÉN ÍRNI.

Amikor születtél, anyád szépség volt. Te is szép nő leszelt de másképpen
szép. Ebben nem kételkedem. Anyád olyan szép volt, hogy minden férfi — a
nőkről már nem is beszélek — irigyeltek engem... még az ismeretlenek is,
akiknek a felesége csúf, se arca, se alakja, kövér... Egyszer az állomáson ránk
meredt egy egészen ismeretlen alak. Végül kijelentette, hogy azt mondja eszté-
ta vagyok, szeretem a szépet. Nem. a szépet szerettem önmagában, anyádat sze-
rettem, a szépség nem abszolút, csak ezt nem mindenki érti (te sem), bizonyára
azért, mert nem mindenki tud olvasni. Miről is beszélek? A szépről! Akkor én
megszakítottam ezt az ostoba — ám annál férfiasabb replikát, de azt a hangot
és azt a felénk forduló figyelmet nem tudom elfelejteni. Nem állhatom ezt a tí-
pust. .. Már késő bánat^ hogy megütöttem anyádat, de remélem a további leve-
lekből sok minden érthető lesz.

Ma leírtam neked, hogy bántam anyáddal, s mennyire szerettem. Én vol-
tam az idióta, ítéljenek meg most ők idióta módon. Vertem őt — és ez ugyan-
csak ostoba előítélet — előre, a jövőre és nem tévedtem, csak a kezem többé a
légyre sem tudom emelni. Van úgy, hogy az ember tesz valami szamárságot,
vagy jót, ő maga is lehet buta, vagy jó, sokára jön rá, miért cselekedett éppen
úgy, nem másképpen. Nem érted gondolataim menetét. És aligha a nagyapa,
vagy a nagymama tudják ezt megvilágítani neked. No és miféle jogaik vannak!
Jó, ha elítélnek és nem tartják szavaimat puszta üres locsogásnak...

Hogy történhetett, hogy olyan utálatosan viselkedtem... végül is egyszer?
Elmesélem. Ez kora ősszel történt. Borús, szürke nap volt, ömlött az eső, hideg
volt. Reggel anyáddal megbeszéltük, hogy munka után siet haza — születés-
napja volt, s meglepetést akartam neki készíteni. Ám a mama csak másnap reg-
gel, virradóra jött haza, azt mondta, hogy az utcánkban baleset történt, — mint
valami madárka a virágzó gesztenyefába, ő azt mondja, ahogy ezt meglátta,
mindenről megfeledkezett és rohant segíteni a szenvedőknek. Én nem tudako-
zódtam, hogy hívták ezt a virágzó gesztenyefát, de hogy szakállat viselt, az biz-
tos. Én mentem dolgozni, ő otthon maradt aludni. így vagy úgy, születésnap, ha
tegnap is volt. Emlékszem, útközben, a munkahely felé, valami hazafias dalt
kezdtem énekelni. Mindmostanáig az a gyanúm, hogy az a gesztenyevirágos köl-
tő szakállas volt, hogy is énkeltem volna másképp. Sem aznap, sem később
nem emeltem kezet anyádra...
Volt rá elég okom...
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