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■ Μβ·3Ί d« τέτοια ατμσόφαιρα κ^Αηο'ε ολοχλ\ρο το χαλο·
και·ι.
Μταν το καλοκαίρι της Συκοφαντίας . €«ε
μου . Η συκοφαντία . Σβ τι ταπεινό βαθμό κατεβάζει
Τον ανθρωπο. Τον κάνει χειρότερό απο τα κτηνη.
Γι *τι τα χτηνη τουλάχιστον σκοτώνουν τα αΚλα.
Και τβλειωνει η ιότορια. μη για τον άνθρωπο οι \«
ολόκληρα μαρτύριο. Mad*. ανυσχυρος και να συκοφαντώ
dai. Καλύτερα ν αυτοκτονηόβις.
η
ο
nodes φορές λεν μου περαύβ αυτή 7] ι δεα ziUetar το
Δΐα4α£α πως μονο οι δειλοί αυτοχτονουν.
Μ< βγω βιμουν γενναίος. Και «5αν ττετοιοτ
πως,Αίιλος 4εν είναι εκείνος., που αυτοχον^ι αλλ-c.
βΧΛΙΥΡί που φοβάται, το Οανατο<
Και γω την τελευται στιγμή γινόμουνα δειλός.
°ίό^ομουνα το μηύτυριο που
αποκαλύπτεται με
φ τον θανατο. · ..
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Κύλησε το xiaoxux ρι και ανοιζαν πάλι τα σχολεία..
Βγω πήγαινα Φέτος δωρεάν. Και τωχα κρυβο καμαρι.
Κόντευαν να τελιωύουν τι μαΟημ.ατα του πρώτου
τρίμηνου όταν μια μέρα πήρα ενα βπεγ<?ν γραμμα σ.πο
το χωρίο.
Ηταν πολύ σύντομο και βιαστικό.
ΛΥ*πητε Γιώργο,
0 πατ>ρας Ηου είναι βαρεία άρρωστος
τω^α πεντε μερες.
Βλα Ημερος <ίτο χωρίο.
Η μ«μα tkj . .
Κ<ιι ΛομΒα να επε^τε ότι κε«ώ ι μου οεν θα παθαι να
βτάι.
Ξεκινηόα αμέσως γιια το χωρίο.
Αβν μ «φτάνε η λύπη και η μεγάλη μου αγωνία είχα
και μια β^ι|βια·5τη υπο4οχη α?ιο την Μ,7)χρυια μου.
Χπ«ου τα έργα ύου παλιόπαιδό, μου ε^Ι^.
Πήγες να μου μαθης γραμματα. Και α«ηΗες ολε-ς τ^ς
4 ουλιες τ^^υ πατέρα «5ου >ν υ παραηουραίίτηκε και
τώρα επε^ε ύτο <5τρωμα.
Τι θα μου κάμεις μωρέ τα γραψίματα. Μη?ιως εγω κα.ι
ο πατέρας όου μ.αθ»ιμε γ^-ρίματα. Και όμως ςουμε
το^ο χαλα.
Τώρα λοιπον που είναι τοόο άρρωστο ς
ο πατέρας doo Φχ μενεις «40 να κάνεις ε6υ τβς
4ουλιες.Ούο για μένα μακάρι να προφτάνω τον πάτερο
doo.
Αυτά είπε και «φύγε θυμωμένη. Η®υγε ij| προόωποποιη<
της κακίας.βφυγβ. 9 μακαρι ναφευγβ για παντα».4

