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τελείς να ηαμβ 4πιτι μου μικρέ , Να ςη6ηι μα.ςι μ
Ου τον ρωτη«5ι απο ουμπο' νεια.
Οχι . Φελω να <)orj δουλια κιχ να βγα£ω το ψωμί
μου μου 5ΐπε ν'tύπικ.α,
Κ^ιλα. t]e6 πλαγιάζεις το ρώτησα ζυρνιχ.ι·..
£Τους δρόμους μουπβ όίγα.
4 εν όηχωνυ κανένα όις'τάγμο.
15λ’ΐ μα^ι μου του είπα* Να μεινης 6πιτ» μου απόψε
και η 0ου jJpcj nrvj^vs^ αυλια για να de β^πθτο'ω ν ο

; πας τ° ό^υτυρο. Υουοωόα χωρίς να θελα
να πάρω τι «5ω ρόΊ χρίΐμ ατα χρειαζόταν για v«e το

; ταζι δι και για να 2η 6η μδρικβς μερε£ οίϊοτου ^ρτ< 
δουλια κ^ι τον εστειλα στην Αμερική.

Κόντευα να ζεχαόω αυτήν την υπο(?«6η το αν ρ. ι α μ ερ;. 
πήρα το παραπατώ γραμμα απο την 
£ωτηυα μου, ’ '

Το αίσθημα της ευγν'.χ.,οβυνι,Γ που (5ο.ν

παο'η μορφή μ ε λόγια και 1 *__ *( ____ ___ Λ~Γ.
^Βπιφυλαόύουμε να ^ου ανταπο^ω»5ω με έργα, xui οχι

να κυΚιβη πάνω 6το χαρτί

Ι*τ* »■*·' j * * mu ·*ν 'j'7 «χνομαι · ;
$'* όμως που εσωκλείω μ« επιταγή πρέπει
χχ τα παρης γιατί «ίου ανήκουν.

7BV. τω μεταζψθα με υποχρέωσης . αν μ. ^ης τι γίνεται 
καποια κυρία που κατοικεί <5την οίκ> Κμόο
κ α ι πο e ο νοι«αζ εται jw αρθ

7ΐιο κάτω

μβ το νου <5ουΚ 
.v^ds παντα προ 
Για την κυρία

\ .5
αρρωάτο^

^ιμαί χαρούμενος γιατί ότα'θτχ^
:SX?il πως ΰα, εξ ακόλουθη tc 

Ψυκτικός zcy πρόθυμός οτγ; δουλειά Γοι 
υμ. χθα πως jsνο6cυλευει και 
χ$ι και βνα μικρ^ παιδί που ει ναι

Γ'ε Λίλια
Λριότειδης Κυριάκου

πήρα απο τον δβιο ενα 6εβα6ι
την ίχ,οακληΓίη να το »ια|ίιΗα6ν) βτην γονοι-χα

L J μ°° «ληρ»1>οριε£ λβοντασ Τ1χ
<ω5 το «τϊλλϊΐ οβναε ΰυγγβνησ τηε αΗΟ
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