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για μια ακόμη φορά μ «ρίκα λόγια και αν θελει ς 

άκου6ε τα, Ηθελα να 6ου πω 7fcur δεν λυπούμαι 
τον εαυτό μου μα εόενα, Ktti μ lets και εγω 6υ6ια- 
£ουμ$χλυτρω6ου εόυ. Μη όκεφτεις εμ ενα. Δεν είπα 
τίποτε 6ε κανένα, Μονο 6κβφτου τον ευατο 6ου και 
τες ευθυνες που εχείς απέναντι 6τον πεθο^νενο, 
Ηεχαθε οτι εκεμας ,προϋπαθη^ε να 6ιωρ€ω6ης το 
λάθος 6ου και να γαλήνεψης τη £ωη 6ου.
Αλλα 6ε ορκίζω ύτο ωεο#. Εταματα, Μην προχωρη- 
6εις 6ε αλλα τερατουργημ.ατα. Μην παρο.6υρε6αι 
απο το θηρίο.. - . > >
Ατια για παντα, Φεύγω και μακρυα παίρνω κάθε 
μυ6τικο, Με αγαπη, ,Λ..

Μιχαλης,
Δίπλωθε το χαρτί, πήρε ενα φακελλο7 τοβαλε 
με6α και ητιν έτοιμος να το κλειόη, Μο- οχι 
κάτι τον 6υγ?<ρατου6ε. Το ζαναδιπ^ωόε $ το διο.βαόε 
ακόμα μια φορά.. Γρεμανε τα χέρια του, δσ.κρυο 
ανεν,Ίαιναν 6τα ματια του.
Δεν ηζαιρε τι να κάμει, Μα ι#το τέλος πήρε 
την αποφαοη. Εκλειο'ε το «ακελλο, τον εβαλε 6ε 
καταληλη θε$η ετ6ι που να τον δη μονο η κυρία τον 
και τραβηζε μακρυα.
Ηταν νύχτα, Το θκοταδι άρχιζε να όκεπα^ει τη 
φυ6η. Μα το άχοταδι της ψυχής του ήταν πιο ό'κοτει 
νο πιο τρομεροπιο φρικι αθτιχο., 
Μ φωνή μιας κουκουβάγιας αχουθτηεκ  ̂
χτη ψυχή του το κροζιμ.ο της αντηχηόε 6αν ηπρομη- 
νήμα ηηθικου θανατου....
Με 11αυρ ες 6κ£ψΉ ζ1 Λπβμ.ακρυνοταν.
Μα ο6ο πιο πολύ εφευγε μα^ρυτερα, τοόο πιο πολύ 
ήθελε να 6τοαφει, Ενοιωθε μεόά. τουπως ήταν υπο- 
λογος. Μημηυηκε τα τελευταία £ογια του καλού 
του Κυρίου, τκπου τοιίο τον αγαπουάε.
£ε Οελω του είπε να £ηόης μεάα 6το 6πιτι μου 
κ^ι να προύεχης παιδί μου, Ναο’ε 6αν πατέρα ς του, 
Κ< τώρα, Μα»ρ η λύπη τον ^ανακυριεψε. Τώρα ήταν 
άλλου η φωνή που ακουόταν κα χυριαρχαυύε 6 
6το 6πιτι, Κα αυτός ο αλ or ήταν ενο. ΦηριΛ.
Λταν ένας άνθρωπος με ανθρώπινης μικροηραίει ας 
διαθεόβις. δνας κτηνώδεις τύπος π οι προ6πα- 
βοο6ε να παραπλανηθη την χαλί] του κύριο, nbo 
είχε 6οβαρους λογους να μη παντηεβττρ.ι »
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