
Εν τη Αμμόχωστω τη 24η Αυγούστου 1946

Αγαπητέ μου Ανδρέα,

Απόψε Σαββατόβραδο μόλις πήρα το γράμμα σου 
και δεν χάνω δευτερόπλεπτον να σου απαντήσω.
Ισως να βαρέθηκες τους χαρακτηρισμούς που σου δίδω, 

για πρωθυπουργούς, υπουργούς του κόσμου, αυτοκράτορας 
της Αιθιοπίας αλλά φίλε μου αυτός που δεν βρίσκω 
λόγια να τον πω είναι ανώτερος από κάθε άλλον. 
Σήμερα είμαι συν τοις άλλοις και απόλυτος διευθυντής 
του γραφείου, του οποίου κρατώ όλα τα κλειδιά και 
διαχειριστής του ταμείου γιατί αύριον θα φορτώσομεν 
πράμαν και λοίπουν όλοι. Και ο θείος μου και ο 
κ. Γιάννης και όλοι. 'Οπου το λοιπόν φεύγω δυο 
λεπτά από το γραφείον και πηγαίνω στο ταχυδρόμείον. 
Παίρνω το γράμμα σου και διαβάζω. Τουφεκιάν να 
μου έριχνες δε θα με έπιανε.
Κάθομαι λοιπόν αγ. μου έτσι Σάββατον και σου κτυπώ 
αυτές τες γραμμές με μόνην την διαφοράν ότι έπρεπε 
να έρθω πάνω να σου τες πω. Λοιπόν φίλτατέ μου 
δεν ξ,αίρω τι να γράψω.
'Αφισε που έφυγεν ο Ρένος και ο 'Ακης από την Κύπρον 
και μας άφησαν τα τριαντάφυλλα,. άσε που ήλθεν από 
την Αμερικήν κάποιος θείος της .. Παπαρούνας και 
σκέφτεται όπως έμαθα να πάρη μαζί του και τα Μήλα. 
Λοιπόν αγ. μου μετά τόσας αλεπαλλήλους συμφοράς 
το δικό σου το γράμμα είναι μια βρύση μέσα στην 
άβυσσον. Λοιπόν αγ. μου ως το Σάββατον θάμαι στο 
Παλαιχώριν. 'Ακούσε που σου το λέω. Η θεία μου 
μού είπεν να πάω στον Πεδουλάν και ο θείος μου που 
άκουεν είπεν ότι θα κανονίση να πάω. Λοιπόν αντί 
Πεδουλάν, Παλαιχώριν, Παλαιχώριν, Πάλε χωρεί. Βρε 
να με δεις πως είμαι που σου γράφω και θα πης τον 
καϋμένον. Δεν ξ,αίρω πόσα λάθη έκαμα και αν θα τα 
καταφέρεις να τα διαβάσεις εύκολα γιατί πετώ.
Ας τ' αφίσουμε όμως και ας έρτουμε στην καθημερινή 
ζωή. Περάσαμεν θαυμάσια αυτήν βδομάδα με τον θίασον. 
Κάθε νύκτα και στα τρία. Πρώτα στην θάλασσαν ως 
τες εννέα και μισή και ύστερα θέατρον. Το καλύτερο 
από όλα ήταν το "Ρούπελ" και μετά η κωμωδία του 
Ψαθά "0 Φον Δημητράκης" που ήταν πολύ καλό. Πάντως 
ούτε ιδέα να φθάση την του γλυκού 
του δικού μας. Και τώρα που νυμήθηκα δεν μου έγραψες 
πως πάει η Μαρίνα. Πες της ότι θα της στείλω την 
φωτογραφίαν ως την Τετάρτην. Και μιας και μιλούμε 
για φωτογραφίες μάθε αγ. μου ότι έχω και ένα φιλμ 
που αν ρθω θα το φέρω μαζί μου.
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