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ΣΤΙΣ • 'Σ 

(Ε • .ιΙα.ιονCδοu) 

ΧΘ~ς ~fΙΥ με Θκδρομf1. ιολ~ κa.ιρ6 -rώρα. τ& λ~yαμε."ΤCι;; Κυρι.a.κε!'ι;; 

πpέΠ6L όπωσδ οτε vd πη~ (νοuμε 6κδpqμ~'••• C 't~~OLO ώpa.to και.ρό 
κο11 !χουμε ••• " 

Κ ι.' Ομ.ωι;; 7ι'~α ' Κυρι.α. ''11 κd-rι. παροuσ ι.αζ6ταν κa. C τ6 d.ναβctλΛa.με. 

Τ·ή μt.d 1)-r;a.v κάτιι συyy~vεtς ?t( ι1 tjρ a.v tsσ•rερα. J. .6 τόσον και.ρό vr:t 

μ.Cίζ δοuν. Tfiv ο.λλ ηκεθυμ'f1σuμc ολ η η οtκ yένε ι,α 6μ6φ»va. μουσα.κ>ι<% 

ο φουρνο δ~ν ό.φιι1vει. pε!βα.r.α περr.θ&ρι.α 

yr.ddκδρομ~ς. τ ιν dλλη #Sβρeχ., κα. v ό:λλ η " π ο· ο ς dπ 'lSλouς '?ίτο. ν 

d.δr.c1 t fΠοι;;. ΧΟ~ι; q,.ως, d., οφ σtαιμε νά π~με υρομ ~. Κοι.μηθ~κa.με 

τ6 μρ~δu dρκε~u vωρ(ς yι.~ ιV4μαστe τ6 ~λλο ~ω( φρ~σκοι. , κο.( κu.τd 

~Cι;; 10 ξεκι.v~αμε •• Etχa.μe dποφu.σ(σει. νd ~πι.σκεφeοσμε -r6v κ~πο 

μέ ~tι;; πορτοκα ι.~ι;; μι. ' φ(ληι;; μαι;; σ~ Μόρφοu. 

-Tt δμορφα. ?to\1 '?i ν στ δρ6μο .. Τ' dτμόσφαι.ρa. πe ντακιtσa.ρη, 

τ' ~λι.οζ λαμπeρ6, . Τ~λοι;; πdντων , νd μ~ ~ πολuλοyο~με βρεθ~καμε 

μf!σα. σ'~κε(νη τ'J1 μα.yε(α. τοσ >~που μ~"''' πορτοκα.λr.~ι;; • rεμι:'σα.με 

τό στομάχι. μ ι;; πορτοκ λr.α και.• βι.ταμ tνη κα( τc! παπο~τσι.α μa.c:; 

λ<!αιπεc:; dπ6 τ~ ρεαιtοβρe:yμ.ε!'νο χιλJμα. κr.!ολοι. εtμοοτε πανsuτuχet't;. 

Κ'~ταν μα.~( μαι;; τd παι.δLd μι.4ς ~ξαδέλφηc:; . Nd βλ~~τε τ~ χuρά 

Π •u §λα.μπε κα.τακδκκι.νη στd μάγουλα τΘν ~LδL V.~EVoLωθa.v adν 

πρ yμ.u.τι.κο( Ρόμπι.v ούν-&, μ~σα. σrό lδειiδεc;; κaτa.φιfyr.o τιλJv πορτοκaλ ιΘν l 
Ί φr.λόξεριη φtλ η μ ι;; ~μι.σc τ 'α~τ cοιCνητο μο πο ρτοκάλι.α. κα.( ~πf!μενε 

ν~ ξαναπ~με τ ν 4λλη Κuρ~ακ~. 

"Ε! ναι. μι.ά e"x ι. ρ'α ν<! κdνω κr. 'έγι.G τ'Ι1 · όλ-&α. μου ώc;; 'εδαt, 

ε!~ yελιλJvτα.ι;. ι.c!φορd τ χρόνο ι!ρχό)ιlμαι. στό περι.βόλι." • 

. ;. 
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κ~·~μεtζ Θ~χαμε ~.η ~~ν δLdΟεση νά ~vαπ~μεο Έλατε '~μως 

πο11 α.-6τ~ rt1\V Κυρ ι.ακfι ~χομε 3 ιydμ.οuς, 't~V 4λλη Kuρr.a.)tfι θd πεΟuμ,σοuμ 

όπωσδ, rτε στι,φάδο κa.Cιt~v πι.~ πd.νω Θd βρί!χη. 'π πι.κρ, πaC'ρα. λ~εL 

~, μα.yι.κ~ μα.ς •χδρqμ~ O't,, πορτοκα.λι.~, eά με(νη LΟωζ η μοναδLΚ~ 

τ~ς χρονLα,. tΕκτός 4ν κατd τ~ν !dρτη dνοuμε 4λιη μι.d στ(' 

a,μu δα.λr.~' κα.τd τ U η στd ~ισr.α.. Κα.' στ6 μετα.ξ~ κάθε KuρLa.κ~ 

Od λlμε: 

• • • • • • • • • • 
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