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Ο πατέρας μου υΣτυρα απο κανένα χρονο ξαναΚ^τρε*>τηκε μια λίγο αΣχημη μα πλουΣια γεροντοορη*
Ετην ίΧΦχη περνουΣχμε χαλα μ. 8 τηχ
νεα £ωη.
^γω πηγι να κάθε μ. spa Στ) Σχολείο, ειτανε ο τ£λυτελευταιος μου χρονος , κα υΣτερα απο τα μαθήματα
έπαιζα με τους Συμμαθήτες μου*
Μια μέρα που πήγα Σπίτι υΣτερα arc
το παιγνίλι
μου ακουΣα τον πατέρα και την μητέρα μου να Συζη
τούν λυνατα. Ησ^ις με ειλαν Στομ.ατηΣαν* 0
πατέρας μου μβ κυτα?'ε με ενα χαρακτηριΣτικαα
Συμπαθητικό, μα και βαθεια Σκεπτικό βλεμμα^που χ
χωρίς να το θέλω με εκανε να νοιωΣω ενα αιΣθημα
μελαχγολικο*
Γυρι«5α Στην μανα μου, ας την πούμ ε
$τΣι.
Ηταν τρομερά θυμωμε^και κτύπο ο 6 ε νευρικά
τα χέρια της Στο τραπέζι* ΜπροΣτα Σ αυτή τη
Σκηνη τ^ίχα<5α* Δεν ηζβρά τι είχαν, μα κάτι μου ελε£
πως γι< μένα μαλλωνα^.
ΚαθηΣαμε Στο ρραπβ£ι.
Λες και απο ενΣτι χτο Λεν καΗηΣα Στην ^ίυνηθηΣμ ενη
μου θεΣη. Τρα^ηζα πιο κοντά Στον πατέρα μουΰ
3κεινος το προΣεζε. Μα γιατ' *εν εμη νες Στη 6εΣη
όοο μου είπε Σιγά κα· μίΣοκομμβνα, .
Μβν ζαι ρω .. μα φοβούμαι παπιι του ει πα Λι Σταχ( ι κ α*
ΓυριΣε* με ειλε αινιγματική και ΣιωπηΣε*
£κεινη τη νύχτα ΔυΣκολοκοιμηβ^κα* Και
ζαιρετε
81 λα Χ'>ι' πάλι δότβρα αποπ πολύ· καιρό την μ ανέμου.
?ίταν χαμογελαΣτη και μ,,ου sine πίκ απόψε· θα μεινη
πολλ^ ωρα μα£ι μοΥ. Μου μιληΣε γιαΊρολλη ωρο.
και Σχελον λιαρκως μ^ου βλβΕν^ αγαπώ ολου£
χρ.ι να
μι Σω κανένα* H u να ιιτ μ«μΣ^ · Ηεε μερες υστέρα
απο αυτό που Σας λ so ήταν η γιορτή του Σχολείου μα
Ολοι οι μαθητές την περιμεναμε με λαχταρα* Μα με
πιότερη λαχταρα την περίμ,εναμε μεις οι τελειόφοιτο
•
ο λιευθηντης υΣτερα απο τες απαγγελίες μα ς
εύωΣε τους ,θχϋμους μας. 3Τω είχα αρι Στα*
ΥΣτφ^ρα εόωκε κ ι τα βραβεία * Πήρα κι εγω ενα
γιατί λεει ημο ν ^popj/ip.c και μ ελεττΛο παι bi *
£το λρομο βρήκα τον πατέρα μου* Ηταν καταχαρού
μενος. Με φιληΣε και πηγπμε μα£ι Σπίτι. Μόλις
μπήκα β^ρεζα και βρήκα την μανα μουλ
Βΐλες μαμα της ειΣα* Πήρα αριΣτα*
Στρ λι ιρλο μου λεει και Σένα και τα αρι Στα Σου
3Σενα θαχω τώρα Στο νου μου.
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