
Το ^υναντουΣα WttM το παιδί αητό. Παντα 
ήταν μβλαγχολιχο το υ?ος του.
Μία μέρα πληάιαβα και το ρωτηύπ.
Ποθ $ν βιΣαι μικρέ; Απο την - - - -
Πουε βιναι η μηρερα Σου; Πεθαν^
Κ·ι ο πατέρας Σου τι κάνει; μεθάνε κι^αυτος.
βχβις Μλφια; Οχι<
tee e de ae e aette e ne θθ an aeav γ θ ao &γαΚ6 θ fc &R6

Τα μεγαλα μαρ« ματια του παιδιού με κυταζαν 
εκφρίΣτικα και απονήρευτα.
ΜνίωΣα πως αυτό που έκανα ήταν για μεγάλο χαλο 
για μεγάλο χακο» ^κε^τηκα για μια Στιγμή να 
τραΙηχτω* Μα χατ^ το άγνωστο με τραβούμε και ε 
με βκανε να «ν^καΣω το μικρό να μου πη ολη του

Πάνε τώρα πολλά χρονιά απο την ήμερα που η χΜΛμεν 
uno Μ<να πεθανε. θυμούμαι που μικρός ακόμα 9 
υαιιουνα .. * ’οκτώ χρόνων έπαιζα με μερικούς Συμμαθητές 
μου* Ημουνα τοΣο ^βνοιαΣτος. Ηα^νικα ακούω μια 
?ωνη* 3, παιδί α χΚ μαθατε* χθες βχαιέε ν
ενα ορυχείο και ?ιλακωΣε μα£ι με άλλους και πεντε 
χωριανούς μας* Την κόρη του Μάρκου* την αδελφή' 
του χντωνη ,την Μαναν του ΚωΣτακη*..
Οταν ζυπνηόα η^ιουνα e’eva κρεβάτι χαι arc παν ω 
μου ο >α^καλος και μερικά παιδια. ΠεραΣε ? 
αρκετή ώρα για να καταλαβω πι< βτυχε να βρεθώ 
6 αυτή τη βεόη» Ηαφνικα θυμ,ηθ?^^. ΚΙ' αρχιΣα τα 
χλαματα. Χητη*5α να 4ω την μανα μου εότω και 
νβκρη. Αλλα S κακοί άνθρωποι την είχανε &.α|ει 
εκεί μακρυα* Αεραύαν αρκετες μερες γιτ, να 
παρηγορηθω. Γιατί αν και μικρός ηζερα τι Ον., πτ 
ο Χ^ιος μιας μα^ας απο ενα Σπίτι.
Πολλε ς 9ορες την θυμ.ομ.ουνα*
Κάποτε την 33?ν3πα ότα όνειρό μου. Με ριλουοε, 
μον -βλεγε κανένα απο τα Συνηθι ^ενα της τρσ.$ουγα- 
κια, με Συνεβοβλευε ν ακούω Σ οτι μου λεει ο 
πατέρας μου και. υότερα μου εδινε την ευχή της και 
εφβυγε* ^τες αρχές την εβλεπα Σχεδόν καόβ 
νύχτα υΜτε^α πιο αργα και τέλος κάποτε καποτ^
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