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ΚάΘεται. σέ μι.ά γωvι.cί κα.( μό'λιt; πού δι.αι.σΘάνεσα.ι. ~'11v πα.ροuσt'α. 

~η,. ·π ατμόσφα.ι.ρα y(νετα.ι. ζsσ~ή όταν εκε(vη ε~να.ι. μπροστά. ~ 

πa.ι. δι.ά ήμcρs,οuν ~ta.( νοι.ώeουv 7tl. ό .α.ι.δι.ά, τιS tδι. ο κι. 'eμ tς. 

Ίr yι.a.yι.ά.. Ή προσω'Ιtο·.n:ο(ηση της &.yά-ηι;, κa.t τη, Θuσ(α.ς, 

πο, τd χρ6vι.α. τη, έχόuν άφα.,ρέσεt τt'ς μι.κρότη~ες κο.( τ(ς άδuvαμCε,, 

,..η•v " e" λ έ ~ ι 1 λ • " • - • • • ~ ..!f • ~ εχοuv α εyες ~α.u . ωσει.. ~s κοι.τα κα. t μοσα. a.πu τ~ μα.τι.α. τηc 

~vτε~ει.ς τ~ βάΟος των χρ6vωv, του π6vou, της πεrρα.ς, κι.Όμω,, 

ο:Gτ<! τd μά.ttι.σ. έχουν μα.~( }ω.( 't'ήv 'α.Θωό't'ητa. 't'OiJ π α.ι. δι. κoiJ βλέμμα.'t'ος, 

οπωc σε κοι.τοϋv Δλόσι.α., χωρCς δι.στα.yμοuς. 

ιΗ a06ρuβη παp ουσ(α. 't'ης yι.a.yι.aς στ σπ(τι. εlvαι. μι.ά ε~λοy(α, 

σάv'ί'rSv i]λι.ο VCL rοί>f&ε • Μι.ά ε~λοy(α., ομαι;;, ΠΟ, μδ.ς eyι.νΘ σuvήec ι. a. , 

χα( δlν σuvει.δητο . οι.οϋμε τ~ν hξ(α της. E lva.ι. ό δεσμ6, μας μ~ 

~ yi}, μέ τή μι Jφή >cοι.vων(α. "'ων τ6σωv σuyysvωv, slνα.τ. 'η ρ (ζ,.α μα.(;. 

l'Jρω ά.π6 ιι:ό 'λεuκ6 'Π)<; ϊε φό.'λι, O't'f. ι.φοy\fρι, σa.ν ιrcSσs, μορφ~, 

κα( ~όσεc κατα.στάσει,, . 

J-r:ά "(ΟVατα. 'tης VxpUψO.V ιι:ά πρδσ. 'ΠΟ. rtους Ο~ "(ΟνC1:ζ μ~ 

~α.ι,δι.ά κ•'εμctςt οί ~δ~οι,, κι,'ι.σως κα( τά πaι,δι.ά μα,. 

~ χιρι,α. ~ης ay·tξa.ν Δναρ(θμητc, φορές, ιι:d t σιι:~ Δπδ ~~v 

.. uρεrcό με't"ωπα. μα.ςt κι.'ή ά.πά'λuvα.v μέ "tή μοvα.δι,>ιή τοuς μa.yε(α -τόv 

πcSvo μαι;. 

~ή μοσ πηιι:ε άλήθει.α., πώς δέν σ~ ~ι,άvει, μι,d αeερα.πcuιι:η 

νοσ't'α.'λy(α yι.ά τcS π~'λιό σi(τc. "'~ yι,αyιaς σ'tό χωριό η στ~v πόλη, 

μέ τη μόvτ.μη μυρωδιά σπι,ιι:Cσι.οu y'λuκC μ~ιι:ος, ~of εlχε σ~ μι,ά yωvι.ά 

ιι:ή μeydλη χα.σέ'λα yεμάτη μέ λοyι.ωv 'λoyLG>v "κα.λοuδι.α.", πο, clσκouσe 

.'1:000 μα.yεU't'C. κ1) cλξη O't~ 'ίtO.LδL. κ6 μuο.'λό σa.ς. ,!tή μoiJ Πi}'l:& 'Ιtώς δέν 

voσ-ta.'λy~rτ τό~ράσιι:ι.ο σιδερ~vι,ο κρεβJάιι:ι, μέ τσύc 't'lσσερει,ι; 

μπροuvιι:ζι,vοu, πα.σσό.λοuζ,τά κsντημ6vα. σεvτόvι.α. χα( ιι:~ν χοuvοuπι,~ρα. .;, 
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"JtOU 't'όσο δι.α.σ>tεδάζα,rcε νά κρύβεστε orr.(ι; ,.<tυχές τ ς. 

~ μου -τητε π<Uς δέν sχε~ε στι.yμ~<; O.r.c Lρης 't'pU ε 6τ τα.ς στή 

μνήμη βαζ y~ά ~α άτcλει.ω'tα βράδuα πο~ ή yιαyι.ά σας vαvovρ ζε μ' 

"να πορα.μueι.. 

κ., 'α.c κ νοuμε τώρα μι.ά α.ύσ ρή α.u<εοκρι.ιτι.κή.τ( δώσa.με 

odv d.ντάλλο.γμα. στή yι.αyι.ά yι.ά τ(, rz;ρuφερcς σ:fγcέι; &.να.μ.vήσει.c 'ltOU 

μat; χ "ρι.σε; 6σεζ 1)στuχι.σμέv c γρι. ούλες δέν yvωρ(ζouv rι;.;jv 

lί.δ al: "' " ι.κη μον :,ι.a. σ ... ' 1' 
κ~ <.'1. ι t;oUv μαr,( μα.c. Κα.( r.όσες Ο.λ'λες δsv ε~ ""J" • 

'v~yκ :ι # "' 
μJ.·vει; v< v μ ιΛJ ν •ι;α 't: v 

# 

κα ε σι:r.yμή πώι- lνα.ι. f~ξα.ρ~ημ'"vε'" 

μσ.ι; .. 
.. ., 

ε:χ " χ σ ι. 'ti~ tκt1 't'OU<; "' ~ ό ντ rι·η't'σ. η · ~Ρ1')0 ι. μ -cηιc , πώι;; 

εl α.• Χα:η μc"α.ξύ 'π ε(σακ't'ου .c. ( ' avαγ:ιω.(ου ια.~ιο1J"; 

••• •• 
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