
- Εφυγες—Q -μαρτ—vayυ σγ; γ t -t. Ναι να ?»υγη. ^ c 
ΝΛ Χ^^η· Μ11 πεΟανη. £κε?τηκ t να τι; ^κοτωτ.ω
Τέτοια τέρατα δεν ερεαει να ^οην, Ναι απόψε 6αν 
κοιματε Οι την αποτελιω^ω. ! α εγω αναρωτιόμουν 
τολμούσα ν* χ ηιω μι - τέτοια πραζη.
Γΐ ι να λειψή η μητρυιά μου ναι* Την μιπουοα α^αντα 
6τ*ι.
Χτες όχεψες μου αυτε^ ηρθβ αθδλα μο^ το θυμιμο. του 
πατέρα μρυ. Κι βτρεζα να τον δω.

~Μόλις η α^τικρυόε ζαονιαότηχε. Κως ε6υ «δω^ μ 6 
ρωτη^φιε μι ύοκομψ.εν& ?α»% γαν^\
Τομαθα πως ει<1αι τρρΐ^(ίτος του είπα και ήρθα να 6 ε 
δω. Μα παιδί μου ΝΝΧκρόΒ αβέβαιος ακομ» αν εβλεπε 

# «μένα για το φανταρία μρυ. HmH μου είναι αρρωο'τυ 
περαστική. Δεν ήταν αχιγκη ν α»ι6ης το Σχολείο 
6ου. ΒβΚΛλα α6υναι6θητητα το γραμ.μα και του το 
εδδΐ ζα. ηΜακαρι να μη το εκαμνα.
Γΐ’ίτι ο πατέρας μου ύαν το δι αβαΛκ9 ε6ψι ξε τα χείλη 
του δεν είπε τίποτα και γυριόε απ: την αλ/η.
Μ® απο κείνη τ·.η άτιγμη αρρωΟτηΟκ πραγματικό..

/ Q άνθρωπε τέρας . []ς ποτέ Οαμιύις τον ζίυνονβρωηο 
^0Ο· Πξ πατβ 8α ζης Χωρίς ^νο και χωρίς αγ®.πη 
χειρότερός απο τα χειρότερα θεριά.
εκείνες τες μερες υπεβερα πράγματικα.Ο πατέρας μου 
το ενοιω^ε μα δεν βλεε τίποτα. Με? ΰα του όμως ελυω-
ν«·
Κ<ι 6ε λίγες μερες πεύανε. α?ΐο τηνλυπη του 16ω< . 
«νοιωόα πως εχαόα mfw τον πιο πονετικό μου ζ.αρα^τ^ι 
Τι θα γινόταν ταρα η ^r; μ.ου χωρίς ουτον.
Μβ την μητρυιά μου δεν μκοροιμία πια vc>. ςτ 6ω.
Ηαθε <5τιγμη ήταν 6<ο6το μαρτύριο Μ επτ.ρά μ ι\ κο,λ’ 
πρωία τα ;χ>υχτ μο” X εοογα κρ1 η.·, απο το οπιτι τη c 
δ36τνχ( ας γι α να ρς·ω να βρω ··. κάτι χοι ροτ£·γο 
τον κο6μο της >+<τ^4τ■^>9· · ΐΑ^γ^ουό-^*? γ**Λ 
ϊγειρε πονετικά το ;λι κ^α κυταζε το χωμν..
Q απαίσιο χωμαφ/ι ιτι όεν άνοιγες να τον χωότ ς να ,r 
γλυτω^η μια ύπαρξη απο τ όυότυχια.
Τον λυπ θηκα ιπομ α περί Οοοτερο κ αι τον ρωτ’6σ, 
τι όχοπευ ,η α κ'4’7]
Φελω να φύγω μου είπε. Λεν πως πλλου ο >ο6μοξ .είναι 
καλύτερος και πέρνα πιο ευτυχι 6μ.ever. Εχει θέλω να τϊ" λύ t. ι γ w
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