
ΟΛ’- Stu θηρβκι 4εν μιλουΝν
Αποτραβηχτηκε λοιπον , τράβηξε 6ε μια παράμερη 
γωνία και βυθιΣτηκε Στες Σκεψείς του. 
Σαν αΣτραπη περαΣε απο το νου του ολη η προ
ηγούμενη του ξωη* ίίυμηθηκε που μΐχ]*ον αχφμα 
οι γονείς του τον Στείλανε vu ζενοδουλεύει,ΘυΜη* 
θηκε τον άδικο χψ ο του πατέρα <^του Στον πόλεμό, 
χαμό που Στάθηκε η κυρίωτερη Σημερινής
του καταντιας* θυμήθηκε το θανατο τηςμ<ηφας του j 
της καλής του Μαρίνας, που πεθανε τρεις μήνες υστέ
ρα απο το θανατο του πατέραfτου -απο τη λύπη της 
ΐΣ$ς* Και Σαν κανονιές ΗροντηΣαν Στα φτι α του τα 
τελευτοί^ της λογια^* παιδί μου ναΣε τίμιος χι/ε 
ργατικος αν θελεις^ναχεις καλα υΣτερινα.
ΚαΓΟμενη μου Μαν α Σκεφτηκε 
εργατικός* Μα οι άνθρωποι

Και ς είμαι χαι
ε ι \#αι χαχοI χαΐ μι0 ου ν

sva Σαν το 'βλέπουν να προοδευη και θέλουν πσν τσ. 
το κακό του.ΜίΣουν το ΚΑΛΟ και θέλουν το ΚΑΚΟ, 
□ !ναι?γιατι να χαιρομαΣτε Στο κακό και νσ. Συκοφα
ντούμε τους άλλους * Κ< γιατί να μιΣουμεΚ.-. 1

κωνενα 
υρους που

Βγω αγαπώ ολους

ι

το κεφάλιανιοχυρέ

Μονο λυπούμαι τους 
και επιβάλλουν 
που ενω εχο 
Μα Σκ’

ο και /παι
> και ει ναι

ωρουν αδικα 
τους_ανί άχυρου1 

ίμωρο^ντίν.
Κ Στον ιάχυρο χα

περ φρονα το/ν* Μη δί
χ« ορθά* ΟΣ^ πιο ορθά είναι τοΣο πιο ματίαα*
Μ καλύτερο απνατηΣη Στα χέρια Σου είναι η περιφρό
νηση* Και τότε το ν δικό Σου Σώμα είναι* 
ταπε^Μώ^μενο μα η ψυχή Σου είναι περηφανηη ενω το 
αντίθετο για του άλλους. Το Σώμα τους ε ιναι ΓΒ^ρη- 

φανό μα η ψυχή τους είνια ταπεινωμένη.
Ms αυτές τες Σκεψεις Σηκώθηκε ετο^μαΣε τα ρούχα 
του και ήταν έτοιμος να φυγή.
Ναι να φυγή* Να βρη Μλλου η® τύχη του*
Μα την ωρα που ήταν έτοιμος να βγη Στο δρομο μln 
Σκέψη του ήρθε αποτομα Στο κεφάλι. Στράφηκε πιΣω 

τα κατΣουβελλικα τουπήρε μια κολλά χαρτί κα με 
λι ρα *

Κυρία μου, , Τ
Την ωρα που ήμουν ήμουν ετοίμςννα ( βγ ω.

απο το Σπίτι εΣενα θυμήθηκα* Fαι επειδτ πιθανό να 
|ΐη«ε ζαναδω ΰκεφτηκα πως είχα νρεος ν'α 6(?υ πω
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