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Κυντβυα να ζβ χα<5ω κκΗ^κηντη ηλοτελο. χο.ι αυτό 
ότ^ν μΐ<ι μευα καθόμουνα (5το γραφείο μου κσι 
^ιαΡα^Ί vuxsJUχα μια εφημερίδα με δεεκο^ε μισ. # 

WwPj-μη μου φωνή. Χαίρετε κ.
* FoolόακνοοχκΚχκΗ ερωτηματικ έ το κεφάλι γιο. ν^ντι

χρυύω μι ι γνω'^βη μου φυΰιογυωμι α. , οου δεν %τν >

αταν ev t j&iqo ταιόι 
» χρόνων με ευγενικό-

χτηρι. *5τνκχ·, %/
t 4e συγχωρηΜ,του..Φυσιογνωμία και

ούτε το ονομα οας σλλα και ούτε κάτω σ^ο τοιετ 
συνθήκες σας γνώρισα·

γοΰ eiff£. Αν. και εισται γνωστή μου αι σασ Γεροί dev υου ερχεταί στο νου

{

Είμαι ο Κωστακησ μου ει*ρ. To»idi *ου σεις κερνμ. 
μαζεύατε α#ο το δρομο και to oroio χβρις στη δίκη 
σίς Βόρεια βρίσκεται σε αυτή τη Ηεσή· >, 
Οχι του ει*α· Οτι έκαμα txvtpa δςν eiVai τίποτε· 
Μ» κείνο .τυυ ναι κάτι to αξιό^υμαστο.
Βέβαια δ·ν αρνουμαι τη δύναμη τηε; δίκης μο® ροηυει· 
α<* μα αυτή δεν Sa ήταν τικοτε airoKnta. αν δεν 
γινότανε σε ανβρσντο σαν εσενα· 7 
2ιο«η Κύριε · Aro μετριοοφοσυηη μιλάτε .έτσι· 

εγ» ξερσ> καλα να ζεχ»ριθ» τα ιτροματα^κα t να
» κ j ι vco« · · · ·
^•re speeei να xptv*ic on *ο καλό «<χ»<· *»««»

(«ρις στη δίκη

Vat, τι rote.
άβραστο.

ευσυνήδητη ιδϊυλια.τίμια κι
Α4λα ας τα αχήσουμε αυτα» Πες μας «Λος <<ρνες στα 
€ενα
Τι τραβηξα στην αρχή μονο εγ® >Ρ® μου εισε με 
<να βαθύ αναστεναγμό· 11α εκεμενα. Εμαθα να αντίκρυ 

5{ζί* καλλικαρισία τες «ικρες της Οοής και τα ©αρμακκ
: , idi να υχομενω· Και νίκησα στα τ0σς· . . ί ζ 

; tavernρα το δνβατηριο μου Γεκιβιησα αμέσως νι^^Λ 
ξβνα. Λυσοαουvc* r πυ tSMS’a. arc την vkuKia *
μαυ <ανρι^α και α#ο του^ aa*veVeic μου.

,ΑΚλα αχι · δεν είχα κανένα Λγνε νη£υ*ατβρας
•KVtave. Π μητέρα μου το ίδιο·

‘ · Τι«οτβ δεν είχα να χομώ. '
Sra ξεγα βρήκα μια <τολυ καλή δουλια· 
Υραμ ατικος σ ενα γραφείο εμ*οριχο<
^^Χ^ σου^ η^πρα

* Δουλευα σαν
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