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(5 & ντ (yρaφ) 

(":&'λληζ Ifa LOV tδou) 

~'f dξr., μCντι., μ(ξ" κat eός ξ~pe!. τι tfλλοι; ρολογ eι;. 'J dχaα:ιν 
ot σχοδιαστές μόδα<; g '{; - χdσαμ~ eμε.τι; σt γυvα'r.κcζ χασα. κυρtωι; 

ι.vδυvού υrιe πι.ct vci μήν &ιtοϋμe α /\η 

κουβcνιι;α πι.α στtG συναvα τροφ3ζcι ot ')t"Jρ Cεt;, oL πι μο:Jτ ό ρ :JCζ 

.δDυ'Αe'δ.;&V"'. d ~ ω.JfPV"" 
' Εμο tι; Οά φορέσο·.χιc: .LL ντι. ')tαι μά ξ ι., δ ~~ ιμοι; νά χα άση., 

' ιο Η ιι ι! * όγ ,. 1<1~ fJ τ Ο'Uζ συμι, ~) 15\1 κcι L ΟΟΟζ εχουΥ οΠΟf. υη, .U'tθ λ Ο 'IJCt 

Ot 6v'tpβζ Κa'tά J~cι V 'ν ι.cιμαρτύροvτaι.: 

'' Κσλe τC π' (οτc Βλες δμαοr."ά; 'ορ ϊστe μας;! Τί θlχc τό μ(ν ι; 

Εtδαιαε κα t π Oaτe νι1 μat_: ,τcCσcτc ν ciiι; ~πι,ιι;ρcψ υμc νά τ6 :)ορa'Ιί 

~σ:ιc τ--ρcι πού τ6 οηvηΟίσaμe )tαλι:.i καλά κaC μaι;; ·cαλάρε:1σe ~cι.όλας 

τσούπ πάτε νά μaς τ6 στe . .. ,σeτp ••• 

ορι.κο C σύ~υyοι. ~ς τ"σο ~ορο"ουv . 

ΕLδε ι; πού o't~λoyo Δγώ; Καλά δ~ν σ·~ςιηvα νd δεί vηι;; τά yόνaτd 

σου! rTd πού t}ρOc κι. 'f. μ ~δ νr.i μέ δι.κaιώση•• ••• 

Α~τοC ot τσλευτα οι, vaσ~o σtyoυρeG πώς δ~ν ο 'ά ρνηΘοUv νά 

προσ δρουν σ~fι O'U!.t(1tcι · .. σrις μ ι.\1 μάξι. f] ~~ω μ.Cν·tt. άμ Ccση. Κα ι 

μ.ά ι.στα χωρC<;; '<C106λου "ιαμαρτυρCα . 

Ύπ .. ρχe ι, ομως ~.α ι; ι I ιά τρίτη ;tcrι:ηγορ ta ά νδρ "'ν, )t;0-6 τ ι ντα ι, 

άvσπι.Qύλακτa -bπθρ 'tQϋ μ : ι.. ο ι ύφaσμcιτο~-ωλσζ! >I I f ο tγο τ5χeτε 

'E1tet π.ο-6 μό δυό ~~ iΧ-~ t.G .~Ο(;')λούοοτe γ ιd ~να φορο ια'ϊ:ά;~τ. ~ώρα 

Οέλουμε τό δι.πλdσι.ο ϋQC! ια . Κι.'ιtν μι1λι.στcι π:"μe ν' πο ουοησουμe 

1~ατά yρ6μμα τ μιίξι μ#οα 6 τCι:; σ upcζ Ίt.α t τd πλι.σέ τη<;, τ τε 

κλάφτα.! 

"ΑΧ βρθ μπαμπ ~σαι~ j<)α τ t μδς σιι:αρώνe ιζ. 

"QJ.ωζ ·-.; C τd Οόλc'tο! 7 1Ιταv 'Κ,αr.ρ6ι; ι;:ι.d y tά μr..ά ριί';οσ στι.κ 

άλΑay1ι. Κι.'οσο yι,ά το ζ dντρ(Η.;, μήν &ν.ησυχ ιτο. ' •' ώrtούς πήραμε 
τά παντaλ6vr.a και τά QΟpόσαμe πaC δον μπ ρeσαv νά μδG Δμποδ (σουν 

.. τ6 ~«Χ τα , έρουv τώρα ι .6 't μάξι,; r ιά νιf δοUμ. • ••• 

Η.Χ 
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