
Ευτυχώς #ου ήξερα να λιχια 3γγλ?;ζικα, „
j ίζλ;; “ρα και δούλευα αχο το *|«<ω ι ως το ρραου . 
03cpo*' ισταμ 2ος μου ήταν ;\ινο νευρικός μα κ^ταβαθα 
ήταν καζχΟ^Αίχος. Για¥ίο δεν με ενοιαζε ικαι ι?ολυ για ;

Ταμαθα καλύτερα

ρήσεις σπυ μου εκαμνε.
δδυλι έσ ήταν θαυαασι έσ. Γιατυο

£,ουλευω
Τα λρωγφαίΓοαοραςοα*σ&^ιαη^^ λορεςωβ^β exa τσςτβ? 
Το ί?ρωτφ -ΜΠ κέρδισα ητανε 36 λίρες καί σας τεσ 
έστειλα γοα να ξοκλησω εκείνα #συ μου ίωσατε.

s

,ιτενηντα σερικου 
στην τρα^εζα και

μα τα.

Uς μήνες μου αναλογούσε ενα ηοοο 
ιρων α*ο τες οποίες κατα^εσα τα μισα 
έστειλα τα αλλα στην μητέρα μου· 
μικροοικονομίες μου έκαμα αρί^ετα χρ r

Αλ/.α τι ησαν τα χρήματα μπροστά στο itou ειγ α 
φ να πατήσω Γανα το «οδι μου στην Πατρίδα.

Αλλωστε διναιωμουν να ιταρω μια αύεια για αναψυχή.
Το αναφερα στον προϊστάμενο μου του ει«α τον
*οθοΓκαι κεινοσ - ω τι 
εδωκη -- ευτυχία- οχι μονο δεν ου

ΚΟκε αοεια αλΛα μου εοωκε και χρήματα να αν./ιςω εδω 
ραοειο και να γοραζω εμυ-ορ^,ατα για λογαριασμόν 

μΟυ εΐί?ε θα ^evrlS στην Πατρίδα 
:αι θα εργασεσαι δαν να ήσουν εδω.

Ε 
)ίου 
και

ακράτητη χαρα ακόυσα τα λόγια του αυτα 
ΕΟωσε τες ^αλ/^ηλες οδηγίες για τες δο1

με α^οχαιρετησε· "
δυο μερες αντικρυζα τ ακρ^ιά^ια τπΓ 
^«βυγα διωγμεάΛίς α^ο την κακία των ■* 

. ^^^Χ^μενος ^αι γύριζα ευ τυνι^.ενος.
Βοη>χίσμενος ^νι νιαπ pnt;r.wne χρήματα αλ,.α γιατ. Θ< 

με f c «υτα να καν<ύ κ«ρ ΛΟυ αλ,.οι.Βγήκα καί τραβηςα ολόισια για το σ^ιτ?· 
Ve τ4 «ονο ^vrlC τ» αντιχρόσα- Τ» αναμνήσεις

μούλαν στο «ου; "Τ,α μ,α στ,γμη μετανοιωσ-' 
IX <·- Μ

** - Π-ν χαΧα W 
ίίΧτ.σ™μη fa
to σ„.τ, Λα. αν ae γρί1ς μ£ρες δεν

θλιβερές μουρυτ 
Ηθελα να στρ^ίί 
σβ· Κτπ«πσ
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