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Kardeşinin öğretmeni yanında annene karşı gerekli 

saygıyı göstermedin. Bunu bir daha yapma Enriko! 

Saygısızca davranışın kalbime bir hançer gibi 

saplandı. Birkaç yıl önce çektiğin ağır hastalıkta 

bütün bir gece, uyumadan beşiğine eğilip soluğuna 

dikkat eden, seni kaybetmek korkusuyla titreyerek 

ağlayan ve hıçkıran anneciğinin hali aklıma geldi. 

Bunları hatırlayınca sana kızmaktan kendimi 

alamadım. Ağır sözlerle böyle bir annenin kalbini 

kırdın öyle mi? O anne ki seni bir saatlik acıdan 

kurtarmak için bir yıllık mutluluğunu gömer. Senin 

için dilenir, hayatını kurtarmak için kendini ölüme 

atar. 

 

Hiçbir zaman hatırından çıkarma Enriko! Belki sende hayatında çok acı günler 

geçireceksin. Fakat bunların en acısı en yürek paralıyanı, anneni kaybettiğin gün 

olacaktır. Hayat savaşı vererek büyüyüp güçlendikten sonra bile, onu anacak, sesini 

duymak ve zavallı güçsüz bir çocuk gibi, onun kolları arasına sığınmak isteği ile 

tutuşacaksın. O zaman ona çektirdiğin acıları taa yüreğinde duyacaksın. Vicdanının 

sesi seni hep rahatsız edecektir. 

 

Ey bahtsız! Anneni üzersen hayatında dirlik düzenlik umma! O zaman pişman olmak, 

ondan özür dilemek, anısına saygı beslemek faydasızdır. Vicdanın, seni hiçbir zaman 

rahat bırakmaz. Annenin üzüntü ile kaplı iyi ve tatlı yüzünü her hatırlayışta kalbin 

acıyla burkulacaktır . 

 

Hiç unutma Enriko! Anne sevgisi en kutsal bir aşktır. Yazıklar olsun onu ayaklar 

altına alan kötü yaratığa! Annesine sevgi duyan bir katilin bile kalbinde soylu 

duygular var demektir. Annesini inciten üzen ve ağır sözlerle onurunu yaralayan en 

şerefli bir insan bile bayağı bir yaratıktan farksızdır .  

 

Sana hayat vermiş olan annene karşı ağzından hiçbir zaman sert ve kırıcı bir söz 

çıkmasın. Eğer ağzından böyle bir söz kaçarsa, bunu affettirmek ve alnındaki 

nankörlük lekesini öpüşüyle sildirmek için seni annenin ayaklarına kapanmaya 

iteleyen kuvvet, babanın korkusu değil kalbinin derinliğinden gelen bir duygu 

olmalıdır. 

 

Seni severim oğlum. Sen hayatımın yüce umudusun. Fakat annenin değerini 

bilmediğini görmektense seni ölü görmeyi tercih ederim. Git ve bir süre beni 

kucaklamaktan uzak dur. Çünkü, sevgi gösterilerine isteyerek karşılık vermeyeceğim. 

 

         Baban 
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