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eovo και μονο για να βαλη χερη στην μεγάλη τς
περαυσια.
Και τα καταφερε.
Τα καταφερε παρ
ολο που αυτός στάθηκε υπερασπιστής της τιμής της Κυρία
του.
Μα δεν το ενοιαζε και τοσο πολύ η περιουσία·
Βασανιζόταν στη σκέψη τών βασανων που θα υπεφερε η τοσ
καλή του κυρία.
Χαμένος μέσα σ αυτές τες σκε^εις απομακρυνόταν απο
το σπυτι που εζησε τοσο ευτυχισμένος.
Και τώρα ήταν τοσο δυστυχισμένος.....................
Οχι σε καλύτερη ψυχική καταμταση ρρισκοταν η κυρία
του· Ηολίς οιαβασε το κρυ/& βαλμένο γραμ^α ένας
· '
κοσμος επαναστάτησε μέσα της.
Βγήκαν απο το υποσυνείδητο όλες οι κρυμμένες ιδεες της
,αι για πρώτη φορά σκεφτηκε τι πραγματικά εκαμνε.
Μπροστά στην τολμηρά πράξη του Μιχαλη ενοιωσε τι πραποσο αδικο ειχε·
Εδιωχνε μακυα τον πιστότερο υπηρέτη τπυ ανδρα της,^^χ^
«Μονο και μονο γιατί αυτός τόλμησε να ύψωση παλλικαρισι
το κορμί του και να την γλυτώσει απο το δρομο που . .
είναι τρομερόν και να το σκεφτηχ..
^Φώναξε αμεσως διάφορους γνωστούς της και τους εστειλε
^ττς—τ^σττερεΓΐς
να βρουν το ,'ιχαλη και να τον
φέρουν οποσδηποτε πίσω.
Κι υστέρα
ρίχτηκε σε μια πολυθρόνα και βυθίστηκε
στες τυρρανιστικες της σκεψεις. Σ'ανύη τη στάση
αποκοΐμ ηθ ηκ ε·
Οταν ξύπνησε
αντικρυσε το Μιχαλη να καθεται
σκεφτικός απέναντι της σε μια κεαρεκλα.
Και ξαφνικα τα θυμήθηκε ολα.
Q Μιχαλη του εεπε γιατί εφυγες. Γιατί;
Εβροπδικαιρει ν^λααγι μι επ«μσ«α ιςιλφοκ τηξερες -πτσς^εΓχε
•^πρεπε να μεινης παντα κοντά που αφού ηξεοες πως ειγε
. οσο διχαιο.
7λλα γιατί να σου μιλώ έτσι. ζ Γιατί να
λεω για σένα λόγια που επρπε να τα πης εσυ για μένα·
Q Μιχαλη· Παντα θα σε ευγνωμονώ.. Και τώρα θα μεινης
παντα στο σπίτι μου. Κινδυνέυσες για τη δίκη μου
σωτήρια και αυτό είναι αρκετό.
Επρσες για να με συκωσεις·
Τώρα σηχωσου για να μου δείχνεις ταντα το δρομο του Κ
του καλού και της αληθινής ευτυχίας..

