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(~Έλλης πα τ. ον Cδ ou) 

Ή σκηνή σΊ~να λα"Cκ6 ~στι.ατόρι.ο . Τρώγαμε τήν "'πατσι.ά μας, 

οιι:αv μπfίκε σΘ μιι1 στιγμή μι.6 όμάδα άλλοδαπων 1tCππυς" μέ μcικρι.ά 

μαλλι.d καC πcιρδαλd οϋχα. τό γκcφσ6vι. , eνας <ι)ραΟος τύπος 

μθ pιοuστα3tάκι., μaς πλr1 - Ccισε θμπι. σrι:ε υιt ι.κά. 

Δέν μπορstς πλ;οv νά ξeχωρCσης ποι.& είναι. ή γυ ναCκα καC 

ποι.6ς ό (t'νθρωπος ••• " 

Ή γυναίκα πι. ' δ c1ν0ρωΠΟζ! Νά μ ι. ά φρά<Jη πού l:ξσ;cολουοε:τ νά 

παραμένη σωστή σcή ο υ ν , .~ίδηοη τοϋ λαοi.>, δπως έκε'Lνο τό (f.λλο, 

rι;6 yραφι.κόrcιa1Ιf.0 '#δ πύρ ι.ός μου ~, μέ τό δποϊο χαρσ: :τηρCζε r. τόν 

σύζυγό της ή Κυ~ρ C α 

Στήv ' l!'Λ.λάδα ~:Γι:οωλουΟοϋν νό ί>πά ρ χουν &κόμη μέϊJη , δπου ο't"α v 

ρωτ·ήσsrte ε να πaτs ,; c: ~ι fι οα πα ι.δι.d !!χε ι., θά οaς πη "~rρ Ca παι.δι.ά 

κα C δuδ 1<ορC'tσι.α, μc 'ϊ: 6 σ υμπdθ r.ο"Ό 

Λ~ς κaC τά ΧΟr) C't σ ι.α δeν ετναι. παι.δι.ά. "Όχι., ετvαι. κάιτ:ι. δλλο 

πο~ καC νά τό &vαφέρ ε'te &κόμη πρ~πer. νd βιaσοητε νά προσθέσe~e 

~να συγγνώμη. 

~ Μι.ά γνωστή μου, νεαρή πολr.'tι.κ6ς μηχανικός, μοΌκaνε 'tά 

πcιρ<1πονd 'tης., 

Βγdλaμe 't6 1Ia νε π r.στήμιο , μe δ ρ ι cπα, μ& καλλCιτ:ερους βα0μο'6ς 

άπό τ'dγ6ρι.α. ~ΗρΟαμε , σκοιι:ωΟήκαμε νά βροϋμε μtά δουλει.d καt 

'tώρα σκο'tον6μασιτ:ε νd έπι.ληφΟοiJμe, καC δ~v eΊνατ. μόνο οι έργάιteς 

πο'6 ~χοuν μc.d πρ ;~ατάληψη ~ναΥ'tL το'ίS ιυν-τ.κεtου ςn)~ou , εliαι. κι.' 

ο t lίλλο r. , ο t σuνcίοε:: λφο ι. κ«.' δ ~ ργοδόιτ:ης μα ς. Δέ ν Οέλουν νά μaς 

έμπι.σιτ:εuθο'ίSv σοβα ρή υουλεLά δeν μaς ~χουν έμπιστοσύ νη ~ δέν ξέρω 

κι. ' έγώ τC ~. 

"άι; &φήσουμε r;;ώ ρα ιτ:6 πρόβλημα ·ιfiς γυνα Cκα ς γ ια'tροϋ πο-6 ιcfις 

eτναr. τόσο δ-ύσκολο, ~ν δχι. άδ~νατο νό πeCση τ6ν ,ιόσμο πώς ή 
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-κυρά yι.άttραι.vα"" ~;~ ; ι. τ Cζ 'Cδι.eς γνώσεις sr.'tσωζ κaποιτε μεγαλ'6ιτeρη 

ψυχρaι.μCα άπό τ όν dρρ ε vα συνάδελφό τοvζ. 

'Άζ μή ξεμακpχ C.; ουμε, ομωζ, πολ-6 γι.ατt τ6 θέμα παραει.πώcηκe 

στολισμέ vo μέ φ ,..'! ά σc ι. ς έ ντ υπωσι.ακές δπωζ ~eμι. ν ι. q.ι.ο ε, ι οοτ ι.μCα 

κλπ. "Όμως -δπερά νω rr· καιταλήψεων f} διaφορων &πόψeων , πρέπει. 

νct παραδεχθοu e 5τ cι ύ · 6 τ 6 -yυνα!κα καC ιfvΟρωπος c'lναι πολ-6 

γουστόζr.κο ..... 
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