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Κατ^ε καΤω α /at «5θητε. Ζιωπη.
Μιδοκ^βοπηχε η οων” στα χείλη του δουλου . Ιία
γιγαντώθηκε μεό*ΐ του το μι 6ος ,το απέραντο, και
τα ότηθεια του επαλλοντο απο ενα ακατανίκητο
π αθος^ πάθος βκδιηκηύης ττμτπ^.
£αν αστραπή περαόε^ απο το νου του 7) ιδέα να
ορμηδη-*·νω <5τον(Χτιμο και να τον ζε6χιδη7να τον
κόμη χιλΔα κομ.ματια, να πιη ολο π? υ το αίμο- αν
Μοροϋόε. Κ* υστέρα. . .,Κα* υότερα να παη θτυν
Αστυνομία και να παραδοθη. Τα p.aTiryCBU αθτραψαν
£τρομακτικα| Ηταν έτοιμος ναορμηάη/ όταν·..
Δεν μου ντρέπεσαι.αναιοβότατε όυνεχιΗβ ^τον
ι iOC θυμωμένο κι^παιόιο τονο,η ψωνη του
του.
Δουλβ, δούλε , δούλε βρυχηθηκε 6s ί|^λη
παραφορα» Δούλε κραυγαόβ (λε τρομβρη ·>ωνη.
Πως
τολμάς’ εόυ δούλε ν*ανακατώνεσαι • » |^ΙΜ»Ι Δ
Πνίγηκε η φωνή ότα χβτηθεια του και άλλη λέξη
δεν εβγαΐ/νε ate τα
λη του που ετρφιψ αν απο
θυμό. Βα η λεζη αυτή τρυ όταθηκε σωτηρία.
Δούλε* όκεφτηκε ο δούλος.
Είμαι δούλος μα αδοι Αωτο ς, *γι ατι αν α υτη τη ότι γμη ε ι μ ι '4 &λευ Ο ε ρα> ς
να όκεφθω και να διευθύνω το λογικό μρυ αυτός
είναι δούλος των ορμω ν και τον παθών του. Και
όαν τέτοιος ει ναι κτήνος.
χ
ΠΑΜ^Μΐθηκε με αυτί] ττι όκβψη και «ιναγαΚΙ^ε
η ψυχή ^θυ και πλημμΌρίθβ απο αγαλλίαση ανεκφρ>
/5τη το όωμα τ& υ και μια γλυκαδα α'Λβχρφτχ6τη^
2 υπέροχη απλώθηκε <5το ηλιοκαμένο του προόωπο.
Sav κεραηος κτυπηόε το δούλο κύριο η μορ’Ρη του
αδου?,.ωτου δουλου.
χαι odo πιο πολύ νεύριαζε αυτός και θύμωνε κο.ι
βλαστημούσε τοόο πιο πολύ γλυκια γινόταν η μο*·
του δούλου τούο πιο υπέροχη, toco πιο γαληνιι
και Συμπαθητική.
Μα ηΰκηνη αυτή ευταύε 6το απροχώρητο. Ο οιμος
του δουλου κυρίου ;φταόε 6το κατακορρφο . Και
ζεόπαΖίΤΜαψ5Γο^"^υΡ
?ιαλιοτομαρο να παρης τα
ρούχα όου και να πας ότο διαολο.
ΧωοΙς μιλιά αποταραβηχτηκε ο δούλος. Αλλωότε γι:
τι να μιληάη
Να του πη πως αυτί
που εκανε ήταν ατιμία, αιόχος ότηνμνημη του
θ^ιενου αν·ρα που, του κουρέλιαζε κάθε λ·
τΗΐη|δ JNn
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