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Α εν ηζαιρα τι είχε. Μα να όας πω. Αυτή η6 ο’ταάΐι
της με naxo^xvids. Αρχισα για πρώτη ^ορα να όκεφ»
τοομαι πως με μΐόα. Και γω λοω.vd την μι du. Μα,
θυμήθηκα τα λόγια της Μανας μ.ου.. _ _
.
Υστερα απο το σχολείο εμενα λίγο σπίτι * η πήγαινα,
για μικροάουλιες εξω στα χωραοΐα.
Μα το φι βλιο δεν το αφηνα ποτέ <£πο το χέρι μου.
Ηταν ρ αχώριστος μου σύντροφος. χτο'ι κύλησαν ο.
ακομαρφοΛ μήνες.
H^diagav να ανοίξουν τα Ο'χολείί
ΜερικφΧ απο τους συμμαθητές μου 6α πήγαιναν γιο.
ανώτερες σπουδές στο Γυμνάσιο.
Και γω ήθελα να μορφωθω. Μα δεν ελεα τίποτε 6τον
παπα μου γιατί είχα μια προαίσθηση πως ήταν κακό,
Ναι κακό έστω και αν επροκειτο για. το μεγαλύτερο
καλό. Και έξαλλου τον ντρεπόμουνα,τον φοβορουνσ^
όπως θελετε πεστε το .
Δεν μιλουόε καέολου στο
σπίτι ροιι ήταν πολύ σκεφτικός.
*5
δ υ #τχχ Μϋ|. ι εο ς .
Ι^Ιία μέρα ^που η μητέρα μου ήταν στα περβόλια
και γω δια^αξα προσηλωμένος ενα^ βι βλιο.με πλη^νόαι
σε ο πατέρα μου και αφού πήρε τ, χαρτμ στο χέρι μ
και του ερριζε μια βιαστική ματια με ρώτησε.
Τελείς να πας στο Γυμναθιο για
Μια χαρα ενιοωύα να πλημμυρίζει μ«du μου.
Μα δεν είπα τίποτε. Κούνησα μοναχα το κ>5»αλι
και με τα ματια μίλησα καλύτερα. απο κάθε αλλτ
γλωΰσα.
0 πατέρας μου χάθηκε αμίλητος. ϊ’ο’τερσ
ααο κάμποση ωρα μου είπε»
νΑν ει οαι φρόνιμός και μελετηρός να <>ε Ητειλω,
Λετασα απο τη χαρα μου. Ιία την νύχτα η μανα μου
ήταν πο<υ θυμωμένη* 3γω καθηη'α πιο κοντά ο’τον πο.π<
ίτες εξετάσεις πε. υχα θαυμαΟια.
}$τόι γραυτηΐίρ.
στο νεο σχολείο. Μπήκα ότο οικοτροφείο και
αρχισα τη νεα μου Ζωη. Ηταν η πιο χαρούμενη
περίοδος της Ζωής μου. τι χαρα τι γέλια τι καιγνΗ
Η ι ... ολΛε ενεθουύι ι£αν.
Αλλα πεθύμησα κ·ν το χωρίο. Και όταν dr» λίγες
μ-ίρες ήρθαν χοι γιορτές και τα σχολεία μας δισ.κοψανε τ^ μαθη^^τ^αβηξα με απέραντη χαρα για το
χιόριο*Μ« χαρα
για το σπίτι μου.
Και
γινηκε ακόμα μεγαλύτερη η χαρα μ.ου όταν ο πατέρας
μου με πήρε απο το χέρι και μου ε^ει ξε το νεο μου
α^ελφακι. $να μικρό αγγελούδι δέκα πεντε ίμερων.

