
Ηονβθα κατακαρΛ ι μα 4ε ν βκλαψα αυτή τγ] ^>σρα. 
Εκβφτηκα μονο πο4ο κακοί είναι οι άνθρωποι.
ϊκε?τηκχ πως πρεπει να μι da ο ανθρωποσ 
πως να εκ*ικ«ιρκι. Ναι . Ηθελα να
εκδικηθώ. ίνας ολοκλήρος κ4®«ος επανα6τατη4ε 
μέθα μου και ήθελα.... Γ
Μβ διεκοφβ ο πατέρας μου. μουπε. Μπρα^
5θκυ|ε και με ιριληθε. Μα οεν κατόρθωσε να κρυψτ 
sva 4ακρυ που κύλησε στα μαγούλα του. Εγω . 
έκαμα πως 4εν το ει 4α. Μονάχα σκε^ττ^α.
Γιατί να κλαίει ενω μου λεει μn?Qwp\
Γιατί την ευτυχία να άυντροωευ?] παντα ηδυύτυχα 
Γιατβ ενω ^μουν το<5ο χαρούμενος πριν νυμ ε 
τοόο 4υθτυχιθμενος τώρα.

ΊΤ ·εε μου go που όαν παντοδ«ν·ψ.θζ εχεις την δυ\ 
μη να κάμεις κάθε τι. Γΐ ατ! ί»εν μας χαρίζεις 
τη χαρα' Γι ατί μας φερνεις 6s τβτοι α χάλι οα 
Γιατί καμνεις τον άνθρωπο με μίΟη και’ ’εχθρεςΐ 
Και γιατί μας τυρρανας στον κοο'μ,ο τούτος 

1ίΙ125ω$_μας επλαθες για να Hudavi ^ρμα^τβ και ου 
.ν'1. Τ^λας^ με^α απο τα παλατι α 6τα οποί a de ’ 
εβαλε να κατσίκας η φανταΟι α των

6 5 ό 6 ό ό ί 5 6---------  —----------- 
ίνας ολοκληρος κοθμος επαναστάτησε μ ε^α μου και 
ήθελα.... >?γηκα με Μ χίλια ctxaidta αι Oe^hra s 
αιβο το 4(ϋματιο εκείνο* Μουταν redo μι6ητο. 
Ms<a 4 αυτό γεννήθηκα, θυμήθηκα την μανά μου 
που μου ε4ειχνε παναα το μέρος και' ήθελε να 
το αγαπώ . Μα τώρα το μιΚουόα.
Τβς όκβψεις μου 4ιεκογε μια ^ρα4η που ητβ,ν 
το αποκορυφ^ια και το ουμκβραΰμα των προηγουιι εν 
λ^Χθεντων^ _
Να’μού το χαΓρε^αΊ παντα τον γιοκχαλα 6ου. 
βνχς θεός ζαιρει που θρηκε/totfa χρίσματα γιο ν*α 
Τορα*βι εντ θωρο μαθκαραλλικια. Αλλα ξεχβ,Γο. 
Κ« Το καυμενο το παι 4ι . Το καχολογουμ^ι. 
ίκεινο εργάζεται τοόο τίμια και τα κερδίζει xu 
μ3ΐς...ΚΚ?1ΧΚ^ΚΚ Χ^ι. Να βουμε, απο που τα 
Λετρυπω<5ε. ► Κ»χι το μεγαλύτερο καρωι νο. μου.^μπυγ 
>3/ θα πονουθα τοθο. Μα περισσότερό aovouca 
τον πατέρα μου. Δεν αχούσα j^v απαντηο'ε βτ®. 
τελευταια <υτα :λογι ι αλλα είμ ι βεραιος 
«ως βα Sjaeav τα^ Οωβικα απη ,-rv.^ t... .
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