
D 1^το αντικρυΣ^ια μου με περί έργα, μα m ?.
χαρο^μδνα. K*U βγω ήλος ενΟουΣι αΗμο 8€ίκυ*α 
να ίο φιληΣω.
ΜΗ Μ’Π, ακουΣτηχε μι ι. θυμωμένη φων»7}, Να Ρ< ° το 
λερωΣης θελεις.
Ηταν η μ ίνα μου , η^μητρυια μου, 
Μ επιαΣε εν ι μεγάλο παράπονο. Μα δεν ει ?ζα τιτιοτε.
Πήγα μου δωμάτιο ξαπλωΣςι Στο κρεβάτι .
ΣκεπαΣα με τα χέρια το κεφάλι κιαχο καρΦί ας 
X αυτή τη ΣταΣη αποκοιμήθηκα. 
Και ήλθε και πάλι η μητέρα μου και μου είπε κα.ι

> πάλι να μη μίΣω κανένα κάι μβ φιληΣε και εφυγε 
β^Στικα. Και Συ φεύγεις μάνοστης είπα · Μα &εν με 
ακουΣε, 
3τύι κοληόαν ακόμα μερικαβ^ βαύανι Σμενες μερες.
ΥΣτορα ανοιξαν και πάλι τα Σχολεία και ζαναρχιΣε 

• η ΣυνηθιΣμενη μας ζωη. /
Οταν τβλιωΣε ο χοονος ο καθηγητής μ φώναζε νυ. τιαω 
γιατί κάτι με. θελυι ,ο διευθυντήν. 1
Αηγα και μου/ηπε πως επβιόη είμαι καλό παιδί και 
bi ι^αζω ταχτικα θα πηγαίνω δωρεάν (Κο ςχνλειο 
και θα μου επι Στραφούν οόα πληρωΣα φέτος.
$τΣι πήρα πι Σω τα χρήματα. φανταζόμουνα τη χο>ρο. 
του πατέρα μου. Αγοραύα με τα χρημο.τα αυτα γι.ρ. 
το μικρό μου αδολφανι ενα βιβλίο ρ,ε χ-ρωμ1 
χρωματιστές εικόνες . Με τιι χαρα θα το εβλεπε. 
Ηρθαν οι τελευ ται ες μ βρες και χαρούμενος τραβηζσ. 
για το χωρίο. Οθο πληΣιαζω τοΓ5 πιο πολύ μια κακ 
Συναίσθηση μςγαλωνς μςόα μου. >φεν ηζερα γιατί.

Λ Πήγα να δω το τύελφα . ι μ^ου . Η μα^'α μου δεν ήταν 
w μεόα. Το φιληΣα και απο» έπαιξα αρκβτα ραςί του 

^ΡΧνΣα ya του μ.ετροφυλ?.ω το βιβλίο και να του
' Λκ^κ *£$χν « τες φωτογραφίες. ϊΐ χαρα ήταν ι 

που $κανε. Κτυ>ιου<5;β τα χεράκια και εκανε ολοκληρο 
' πανηγύρι απη τη χαρα του.
ί^φν^κα με τρομάζει μια Ουμωμβνη «ωνη.
*ΐ<λιοπαι bo. Τι βιναι εκείνο, Του τ^αγοραΣα μ ©μα.
Σι γο^υθ υρι Σα. κολλά χρτρο,τα^
για να πεταΣΣης/ΠίΓυ Vft^.uiiw τι μ,ου κανετβ;
.4λλα αυτό να το φύλαξης τια άλλους.
:Δβν θελω *^;ω να μου φοβίζεις το παιδί,με υτες 
παλιοφωτογραφιες.
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